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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 7/2014 

Caràcter: ordinària 
Data: 10 d’abril de 2014 
Hora: de 11.10 h a 14.30 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Catalina Cirer Adrover (PP) 
Bernardí Coll Martorell (PP) 
Jaume Crespí Deyà (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antonio Llamas Marquez (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) 
Juan José Sard Flaquer (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Coloma Terrassa Ventayol (PP) 
Maria Verger Noguera (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Antoni Alemany Cladera (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Miquel A. Coll Canyelles (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSOE) 
Joan Ferrà Martorell (PSOE) 
Jaume Garau Salas (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Melchora Gómez Andrés (PSOE) 
Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
Joana Aina Campomar Orell (MÉS PER MALLORCA) 
Joan Font Massot (MÉS PER MALLORCA) 
Miquel Ensenyat Riutort (MÉS PER MALLORCA) 
Maria Magdalena Palou Cànaves (MÉS PER MALLORCA). 
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També han assistit els Hbles.. consellers executius Srs. Mauricio Rovira de Alós i 
Jaume Juan Garcia. 

Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo. 
Interventora general:  Sra. Elena Montejo Fuentes. 

 

La Sra. Garrido Rodríguez s’absenta en el punt núm. 7 i torna al punt 18. El Sr. Crespí 
Deyà es troba absent en les votacions del punt números 14 i 18. La Sra. Palou 
Cànaves es troba absenta en les votacions dels punts números 7 i 12.  La Sra. Cano 
Juan s’absenta en el punt núm. 24 i torna al 25. El Sr. Oliver Rebassa s’absenta en el 
punt núm. 25 i torna al punt 30. El Sr. Llamas Márquez s’absenta en el punt núm. 25 i 
torna al punt 27. El Sr. Sard Flaquer s’absenta en el punt núm. 25 i torna al punt 26. 
La Sr. Roig Catany s’absenta en el punt 25 i torna al punt 30. La Sra. Garrido 
Rodríguez  s’absenta en el punt 25 i torna al punt 30. El Sr. Coll Canyelles s’absenta 
en el punt 25 i torna al punt 30. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

1. Aprovació acta anterior (13-3-2014) 

2. Declaracions institucionals. 

3. Decrets a ratificar. 

4. Proposta per modificar el fitxer de dades personals “Acords i resolucions”. 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

5.  Aprovació inicial del reglament de funcionament i ús del recinte Poliesportius Sant 
Ferran. 
 
6. Aprovació de la concessió d’una subvenció nominativa de 73.875,00 € a favor de la 
Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals per dur a terme el seu 
projecte referent al moviment bandístic de Mallorca. 
 
7. Aprovació de la concessió d’una subvenció nominativa de 25.000 € a favor del 
Bisbat de Mallorca. 
 
8. Aprovació de la concessió d’una subvenció nominativa de 34.000 €, a favor de la 
Federació de Música i Ball Mallorquí. 
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9. Aprovació de la concessió d’una subvenció nominativa 100.000,00 €, a favor de 
l’Associació Observatori Astronòmic de Mallorca.  
 
10. Aprovació de la concessió d’una subvenció nominativa de 52.700 €, a favor del 
Gremi de Llibreters de Mallorca. 
 
11. Aprovació de la desestimació de  les al·legacions formulades pel Gremi d’editors 
de Balears a la resolució de 24 d’abril de 2013 d’inici del procediment de pèrdua del 
dret a cobrar parcialment la subvenció concedida i, consegüentment, acordar-ne la 
pèrdua 
 
12. Proposta d'aprovació del conveni entre el consell insular de Mallorca i el Bisbat de 
Mallorca per a la conservació del patrimoni eclesiàstic, any 2014 
 
13. Concessió d’una subvenció nominativa de 18.000,00 € a favor del Gremi de 
Llibreters de Mallorca per dur a terme la setmana del llibre en català  
 
14. Fixació de les indemnitzacions a cobrar per part dels vocals i assessors de la 
Ponència Tècnica d’Artesania inclosos en els articles 42 quater punt 2 i 42 quinquies 
punt 1 apartat d)  i punt 2 apartat b)  del reglament orgànic del cim aprovat per acord 
plenari de dia 14-02-2013   
 
15. Concessió d’una subvenció nominativa de 6.000,00 €  a favor de l’Associació de 
Premsa forana de Mallorca per al manteniment de la seu i el seu Web. 
 
16. Proposta d’acord de concessió de subvencions a les Federacions de les Illes 
Balears per al desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca” pel període comprès entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014 i d’aprovació del 
text del conveni regulador: 
 
a) Federació d’Activitats Subaquàtiques 
b) Federació de Bàdminton 
c) Federació de Boxa 
d) Federació de Ciclisme 
e) Federació de Futbol 
f) Federació de Judo 
g) Federació de Karate 
h) Federació de Rugby 
i) Federació de Tir de Fona 
j) Federació de Tir Olímpic 
k) Federació de Tir amb Arc 
l) Federació de Petanca 
m) Federació de Pàdel 
n) Federació de Voleibol 
o) Federació de Ball Esportiu 
p) Federació de Tennis 
q) Federació de Tennis de Taula 
r) Federació de Bàsquet 
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s) Federació de Patinatge 
t) Federació de Vela 
u) Federació de Piragüisme 
v) Federació de Hípica 
w) Federació de Lluita Olímpica 
x) Federació de Natació 
y) Federació de Taekwondo 
z) Federació d’Escacs 
aa) Federació de Golf 
 
 
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 
 
17. Proposta d’acord d’aprovació, autorització i disposició d’una subvenció del 
Consell de Mallorca a la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears per l’any 
2014. 
 

DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

 
22. Subvenció nominativa a favor de la Federació Balear de Caça. 
 
23. Nomenament de representant del Consell de Mallorca a la Junta Rectora del Parc 
Natural de Mondragó 
 

24. Proposta de rectificació de l’acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 13 de 
març de 2014, d’aprovació d’acord de resolució de discrepància amb la intervenció 
general i d’aprovació de la proposta d’acord de la Junta Rectora de l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca al ple del Consell de Mallorca, per a l’aprovació del 
reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents als exercicis 2009, 2010, 2011, 
2012 i 2013 relacions,   f/2013/4, f2013/5, f/2013/6, f/2013/7. (2013rec01.01) 

 
 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 
 
25. Proposta de modificació de les bases reguladores dels premis del Consell de 
Mallorca a la Solidaritat i aprovació del nou text de les bases reguladores del premis 
del Consell de Mallorca a la Solidaritat i a l’Accessibilitat que n’han de regir la 
convocatòria. 
 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 
 
26. Proposta de nomenament de diversos representants del Consell de Mallorca a 
l’organigrama del Meteobal, al comitè tècnic de gestió d’emergències i al comitè 
tècnic de planificació en Protecció Civil del Govern de les Illes Balears. 
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27. Proposta d’acord del conseller executiu del Departament de Cooperació Local per 
aprovar un conveni tipus de col·laboració entre el Consell de Mallorca i els 
ajuntaments que el vulguin subscriure per implantar un registre únic d’entrada de 
documents. 
 
28. Proposta d’acord d’estimació d’un requeriment interposat per l’Ajuntament de 
Bunyola contra l’acord del Ple del Consell de Mallorca de data 13 de juny de 2013 
d’aprovació del pla especial per ajudar a sufragar les despeses corrents dels 
ajuntaments de Mallorca contretes durant l’any 2013 
 

II) PART DE CONTROL 

29. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

a) Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió plenària. 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS COM A 
CONSEQÜÈNCIA DEL DEBAT DE POLÍTICA GENERAL 

30. Propostes del Grup de Consellers Socialistes. 

31. Propostes del Grup de Consellers MÉS per Mallorca. 

32 . Propostes del Grup de Consellers del Partit Popular. 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

PUNT  1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (13-3-2014) 

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

 

PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

No n’hi ha. 

 

PUNT 3. DECRETS A RATIFICAR. 

Es dóna compte del següent decret: 
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Identificació 

Decret pel qual es designa un membre de la Comissió mixta paritària Consell de 
Mallorca- Fundación Biodiversidad per a la gestió de la finca Raixa 

Antecedents 

El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 28 de juliol de 2011 va 
designar els 4 membres de què disposa el Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió mixta paritària Consell de Mallorca-Fundació Parques Nacionales per a 
la gestió de la finca Raixa. 

Es considera necessari substituir un dels membres, el qual hauria de poder anar a la 
propera reunió de la Comissió, prevista per la primera setmana del mes d’abril. 

Fonaments jurídics 

La disposició cinquena del Conveni per a l'adquisició i gestió conjunta de la finca 
Raixa determina que hi haurà una Comissió mixta formada per una representació 
paritària del Consell de Mallorca i la Fundación Parques Nacionales. 

Amb efectes del dia 1 de gener de 2006 la Fundación Biodiversidad va absorbir la 
Fundación Parques Nacionales. 

L’article 48 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix que, en 
casos d’urgència, la Presidència podrà efectuar els nomenaments que siguin 
competència del Ple, els quals hauran de ser ratificats per aquest en la primera sessió 
que farà. 

Per tant, resolc: 

1. Disposar el cessament del Sr. Antoni Salom Martorell com a representant del 
Consell Insular de Mallorca a la Comissió mixta paritària Consell de Mallorca-
Fundación Biodiversidad per a la gestió de la finca Raixa i agrair-li els serveis 
prestats. 

2. Designar el Sr. Miquel Barceló Llompart, secretari tècnic del Departament de 
Presidència, representant del Consell de Mallorca a la Comissió mixta paritària 
Consell de Mallorca-Fundación Biodiversidad per a la gestió de la finca Raixa, de 
manera que els representants del Consell a l’esmentada Comissió seran:  

Maria Salom Coll, presidenta del Consell de Mallorca 

Jaume Juan García, conseller executiu de Presidència 

Maria Isabel Crespí Deyà, directora insular de Relacions Institucionals 

Miquel Barceló Llompart, secretari tècnic del Departament de Presidència 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Fundación Biodiversidad. 
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4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió ordinària que tengui lloc per a la 
ratificació. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 4. PROPOSTA PER MODIFICAR EL FITXER DE DADES 
PERSONALS “ACORDS I RESOLUCIONS”. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

Antecedents 

1. El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 2 de desembre de 2002 va 
acordar la creació del fitxer de dades personals nomenat “Acords i resolucions”, 
inscrit a la Agencia Española de Protección de Datos amb el número 2031000093. 

2. El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 5 de novembre de 2007 va 
modificar el contingut del fitxer “Acords i resolucions” i es va procedir a la 
corresponent comunicació a la Agencia Española de Protección de Datos. 

3. Es considera necessari modificar una sèrie de dades atesa la transmissió de les 
sessions del Ple per internet i la publicació de les actes de les sessions plenàries a la 
pàgina web del Consell Insular de Mallorca (www.conselldemallorca.net). 

Les dades que es modifiquen són les relatives a: 

a) Òrgan responsable, que passa a ser la Corporació, seguint la recomanació de 
l’Informe, de 24 de febrer de 2012, de la Agencia Española de Protección de 
Datos. 

b) Finalitat i usos: s’afegeix la transmissió en temps real de les sessions del 
Ple. 

c) Estructura bàsica del fitxer: a l’apartat de dades de caràcter identificatiu que 
es recullen s’afegeixen les relatives a imatge i veu. S’elimina la referència a 
dades especialment protegides. 

d) Cessions: s’afegeix la transmissió de les sessions plenàries en temps reals i 
la publicació de les actes de les sessions plenàries, previ expurg de les dades 
personals (nom i llinatges) a la pàgina web del Consell Insular de Mallorca 
(www.conselldemallorca.net). 

e) Unitat per a l’exercici de drets reconeguts en la LO 15/1999: que passa a ser 
el Departament de Presidència. 

f) Nivell de mesures de seguretat: es rebaixa a al nivell baix, atès que les dades 
que es tracten no estan especialment protegides. 
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Fonaments jurídics 

1. L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (LOPD), disposa el procediment per crear, modificar o suprimir 
els fitxers i estableix les dades que les disposicions de creació o modificació han de 
recollir. 

2. Aquest article ha estat objecte de desplegament en els articles 52 i 54-55 del Reial 
decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desplegament de la LOPD. 

3. Dia 25 de febrer de 2014, el secretari general, n’ha emès l’informe jurídic  

 

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

 

1. Aprovar la modificació del fitxer “Acords i resolucions” amb el contingut següent:  
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NOM DEL FITXER: ACORDS I RESOLUCIONS 

Òrgan responsable Corporació 

C. Palau Reial, 1 

07001 PALMA 

Finalitat i usos 

 

Documentació de les actuacions dels òrgans corporatius: 
Ple, Comissió Informativa, Comissió de Govern i Junta de 
Portaveus . Formació dels llibres d’actes. Registres 
vinculats amb la fe pública. Procediments administratius. 
Informe periòdic mensual al Ple pel seu control. 
Documentació dels òrgans unipersonals: resolucions de la 
Presidència i dels consellers. Transmissió en temps reals de 
les sessions del Ple. 
 

Col·lectius de persones Persones físiques afectades de forma directa −nominades− 
pels acords i resolucions dels òrgans corporatius. Persones 
integrants dels òrgans corporatius. 

Procediment de recollida dades De les persones interessades o dels representants legals 
mitjançant aportació de documentació. Actuació dels 
serveis de la Corporació. 

Estructura bàsica del fitxer Dades de caràcter identificatiu i personals: nombre i 
cognoms. Imatges i veu 

Dades de caràcter social: Dades circumstàncies socials: el 
fitxer conté la classe o tipus d’acord o resolució que li 
afecta directament. 

Cessions Les publicacions previstes en la Llei. Interessats en els 
termes de la Llei 30/1992. Transmissió en directe de les 
sessions plenàries. Publicació de les actes a la pàgina web 
del Consell Insular de Mallorca, previ expurg de les dades 
personals (nom i llinatges) (www.conselldemallorca.net) 

Unitat per a l’exercici de drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Departament de Presidència 

C. Palau Reial, 1 

07001 PALMA 

Nivell de mesures de seguretat Baix 

Suport Paper, informàtic 
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2. Publicar aquest acord en el BOIB.  

3.Comunicar aquest acord al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades, 
una vegada publicat en el BOIB i en el termini de 30 dies. 

 

El Sr. MAS (secretari general) adverteix que aquest punt, per error, no va ser 
dictaminat per la Comissió Informativa i, per tant, se n’ha de ratificar la inclusió, per 
majoria simple, en l’ordre del dia del Ple. 

Sotmesa la ratificació de la inclusió a votació, s’aprova per unanimitat. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

PRESIDÈNCIA 

 
VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI  I ESPORTS 
 
PUNT 5. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I 
ÚS DEL RECINTE POLIESPORTIUS SANT FERRAN. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 

Antecedents 

1. El Poliesportiu Sant Ferran, es l’única instal·lació esportiva propietat del Consell de 
Mallorca. La instal·lació s’inaugurà l’any 1972, i és una de les instal·lacions 
esportives amb més història de les Illes Balears. 

2. Mitjançant informe de 25 de juliol de 2013, el cap de la Secció d’Esport Base amb 
el vistiplau del director insular d’Esports,  justifica la necessitat de iniciar un 
procediment dirigit a l’aprovació d’un reglament on es reguli el funcionament i l’ús 
del recinte del Poliesportiu Sant Ferran. 

3. El 27 de setembre de 2013 el vicepresident de Cultura, Patrimoni  i Esports va 
resoldre iniciar la tramitació de l’expedient corresponent a l’elaboració del reglament 
de funcionament i ús del recinte poliesportiu Sant Ferran. 

Fonaments 

D’acord amb l’article 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, i amb l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 
local de les Illes Balears. 

D’acord amb l’article 31.2, apartat d) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, 
aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i 
modificat per acord del Ple de dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març) i 
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dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost), correspon als consellers 
executius i a les conselleres executives preparar i presentar els projectes de reglaments 
o ordenances insulars relatius a qüestions del seu departament, perquè l’òrgan 
competent els aprovi a través del procediment establert. 

Per això, propòs al Ple, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa General i 
de Comptes, que adopti l’acord següent: 

1. Aprovar inicialment el Reglament de funcionament i ús del recinte Poliesportiu 
Sant Ferran, que s’incorpora com a annex a aquesta proposta. 

2. Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents 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.  

3. Donar audiència prèvia a les associacions inscrites en el Registre d’entitats de 
participació ciutadana del Consell de Mallorca, les finalitats de les quals guarden 
relació directa amb l’objecte de la disposició. 

Annex 

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I ÚS DEL RECINTE POLIESPORTIU 
SANT FERRAN 

 

Índex 

1. Preàmbul 

2. Títol preliminar (arts. 1-2) 

3. Títol I. Ús de les instal·lacions esportives del recinte (arts. 3-14) 

4. Títol II. De la publicitat i consumibles en el recinte (arts. 15-16) 

5. Títol III.  De les estades d’estiu del poliesportiu Sant Ferran (arts. 17-25) 

6. Títol IV. Drets, obligacions i responsabilitats de les persones usuàries (arts. 
26- 31) 

7. Disposició derogatòria única 

8. Disposició final única. Entrada en vigor 
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PREÀMBUL 

El Poliesportiu Sant Ferran, inaugurat l’any 1972, és la única instal·lació esportiva del 
Consell de Mallorca. Des de la seva posada en funcionament el Poliesportiu Sant 
Ferran ha oferint a la ciutadania de Mallorca un lloc on poder desenvolupar activitat 
física i esport. D’acord amb l’article 4 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el reglament de bens de les entitats locals el Poliesportiu Sant Ferran és 
un be de servei públic. 

Malgrat que, com ja s’ha esmentat, el Polisportiu Sant Ferran és un recinte que ja du  
més de quaranta anys en funcionament, no s’ha regulat l’ús i funcionament del 
recinte, així com els drets i les obligacions de les persones usuàries la instal·lació 
esportiva. Les úniques normes que regulen altres aspectes del funcionament del 
Poliesportiu Sant Ferran són:  

El reglament de règim intern del Servei d’Escola d’Estiu del Poliesportiu Sant 
Ferran, aprovat per resolució de 19 de maig de 2005 del president de l’Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca(BOIB núm. 85, de 4 de juny de 2005). 

La vigent ordenança reguladora del preu públic per prestació de serveis i realització 
d’activitats en les instal·lacions esportives i culturals del Consell de Mallorca (BOIB 
núm. 156 de 29 de desembre de 2001, modificada per acord del Ple publicat al BOIB 
núm. 97, d’11 de juliol de 2006) 

Si bé, aquest reglament, pel seu objecte, derogaria el reglament de règim intern del 
Servei d’Escola d’Estiu del Polisportiu Sant Ferran de 2005, no suposaria cap 
modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per prestació de serveis i 
realització d’activitats en les instal·lacions esportives i culturals del Consell de 
Mallorca. 

Així, es fa necessari disposar d’un instrument normatiu per a determinar els drets i els 
deures dels ciutadans, per a regular les condicions, les garanties i els efectes de la 
utilització de les instal·lacions esportives del Poliesportiu Sant Ferran. 

Aquest reglament es dicta a l’empara de la potestat reglamentària i d’autoorganització 
reconeguda en l’article 61 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears; en l’article 6 
de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; en l’article 4 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 

TÍTOL PRELIMINAR 

Article 1. Objecte 

1. L’objecte d’aquest reglament és regular l’ús i el funcionament del 
Poliesportiu Sant Ferran, del qual és titular el Consell de Mallorca, i regular els drets i 
les obligacions de les persones que són usuàries de les instal·lacions. 
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2. Les competències del Consell de Mallorca en matèria d’esports es determinen en  
l’article 11 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, en 
relació a la competència pròpia d’esport i oci prevista en l’article 70.9 de l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears. Per això, es consideren serveis públics els serveis 
dirigits a fomentar la pràctica de l’esport i l’educació física entre la ciutadania de 
Mallorca desenvolupats al Poliesportiu Sant Ferran. D’aquesta manera es vol 
garantir l’efectivitat del que preveu l’article 43.3 de la Constitució Espanyola i el 
dret a la pràctica de l’esport, establert en l’article 2.1 de la Llei 14/2006, de 17 
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears. 

3. Es consideren instal·lacions esportives del Poliesportiu Sant Ferran tots els 
edificis, pavellons, dependències, recintes, camps, pistes i dotacions del recinte del 
poliesportiu ubicat al camí de Ca l’Ardiaca núm. 5, de Palma. I destinats, 
específicament, a la pràctica esportiva, la cultura física, l’oci esportiu, incloent-hi les 
zones d’equipament, complementàries o funcionalment necessàries per desenvolupar 
aquesta activitat esportiva, tant les que actualment en formen part com les que en un 
futur es puguin remodelar o s’hi puguin incorporar. 

Article 2. Qualificació jurídica dels béns i accés a la instal·lació esportiva 

D’acord amb el que preveuen els articles 2.2 i 4 del Reglament de béns de les 
entitats locals, aprovat pel Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, el recinte del 
Poliesportiu Sant Ferran té la qualificació de bé de domini públic, destinat a l’ús 
públic i a la prestació del servei públic de l’esport. 

TÍTOL I 

ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL RECINTE 

 

Article 3. Accés a la instal·lació esportiva 

1. El recinte del poliesportiu, independentment de la forma de gestió que 
tingui, és d’accés lliure per a tota la ciutadania, de forma individual o col·lectiva, 
sense altres limitacions que les establertes a les lleis o en aquest reglament. En 
conseqüència, poden utilitzar les seves instal·lacions esportives tant les persones 
físiques com les jurídiques.  

2. No obstant això, l’accés i ús de les instal·lacions esportives està condicionat 
per l’aforament de cada instal·lació, les limitacions de capacitat que conjunturalment 
s’estableixin, i al pagament dels preus públics o tarifes vigents establerts per a 
l’activitat o instal·lació esportiva de què es tracti, quan sigui pertinent.  

 

Article 4. Ús 

1. Les instal·lacions esportives del recinte es dediquen a la pràctica de 
l’activitat físicoesportiva, l’esport d’esbarjo o d’oci i temps lliure de la ciutadania en 
general, així com a l’esport d’exhibició. 
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2. A cada instal·lació, com a norma general, només es poden practicar els 
esports als quals està destinada i amb l’autorització prèvia del departament al qual 
estigui adscrit el Poliesportiu Sant Ferran o de l’entitat que en tingui encomanada la 
gestió i els altres esports, l’exercici del qual resulti tècnicament possible.  

3. Amb independència dels usos esportius pertinents, també s’hi poden 
autoritzar altres activitats que resultin compatibles amb les infraestructures que hi ha, i 
amb les condicions particulars que es determinin, procurant que no interfereixin en el 
seu funcionament normal. Tot això sempre que es compti amb l’autorització expressa 
i prèvia del departament al qual es trobi adscrit el poliesportiu.  

Aquestes activitats hauran de comptar, si s’escau, amb la llicència 
corresponent. 

 

Article 5. Calendari 

L’obertura i funcionament de les instal·lacions esportives del recinte del 
Poliesportiu Sant Ferran es guiaran pel calendari, horaris i usos que estableixi 
anualment el departament al qual es troba adscrit el poliesportiu. 

 

Article 6. Forma d’ús 

1. L’ús de les instal·lacions esportives comporta el pagament del preu públic o 
tarifa establert en la norma reguladora corresponent. 

2. Poden usar les instal·lacions les persones físiques o jurídiques d’acord amb 
les normes d’aquest reglament. 

3. En qualsevol cas, està prohibit exhibir o usar en les instal·lacions esportives 
del recinte els objectes següents: 

a. Pancartes, símbols, emblemes o llegendes que, pel seu contingut o 
significat, puguin incitar a la violència. 

b. Armes o objectes utilitzables com a armes. A efectes d’aquest 
reglament, no s’entenen com a armes, els instruments necessaris per practicar 
esports determinats, sempre que s’estableixin les mesures de seguretat adients.  

c. Bengales o focs d’artifici. 

d. Els objectes o instruments que s’estableixin reglamentàriament. 

 

Article 7. Sol·licituds i autoritzacions 
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1. Per utilitzar les instal·lacions esportives s’ha de comptar, preceptivament, 
amb l’autorització prèvia del departament al qual està adscrit el poliesportiu o de 
l’entitat que el gestiona. 

2. Per a usos esportius d’un sol dia, les persones interessades han de demanar  
directament si poden usar les instal·lacions en els horaris disponibles, sense cap altre 
requisit que posar-se en contacte amb el personal responsable de la gestió i abonar, 
per avançat, l’import del preu fixat. Els terminis, condicions i calendari els marquen 
les normes anuals d’utilització. 

3. Per a usos no continus ―s’entén la petició d’ús per una durada inferior al 
mes― la sol·licitud s’ha de fer per escrit, amb una antelació mínima de quinze dies 
naturals a les dates previstes per a l’ús de la instal·lació.   

4. S’ha d’abonar el preu públic o tarifa un cop autoritzat l’ús i amb caràcter 
anterior a la utilització. 

5. L’autorització o concessió d’ús de les instal·lacions esportives constitueix 
un dret intransferible, per la qual cosa les persones titulars no poden cedir ni 
intercanviar els usos concedits, llevat que es tengui la conformitat del departament o 
entitat responsable del poliesportiu. 

6. Si la instal·lació està en mal estat o el material que es vol utilitzar, de 
manera que fa impracticable o perillosa la pràctica de qualsevol activitat esportiva, es 
pot demanar la devolució de l’import o un nou ús ―sense cap càrrec― dins dels deu 
dies següents a la data prevista i es podrà fer sempre que sigui possible en funció de la 
disponibilitat de les instal·lacions. Si no es sol·licita el canvi en el temps establert, la 
persona usuària perd el dret a la devolució. 

7. Així mateix, en el supòsit de reparacions imprevistes en les instal·lacions 
esportives, que impedeixin la seva utilització, la persona usuària té dret a sol·licitar la 
devolució del preu públic corresponent. 

8. Si per motius meteorològics és impracticable o perillosa la pràctica de 
l’activitat esportiva,  es pot sol·licitar la devolució de l’import o un nou ús ―sense 
cap càrrec― dins dels deu dies següents a la data prevista i es pot fer sempre que sigui 
possible en funció de la disponibilitat de les instal·lacions. Si no es sol·licita el canvi 
en el temps establert, la persona usuària perd el dret a la devolució. 

9. La no utilització de la instal·lació reservada per causa imputable a la 
persona interessada no eximeix del pagament del preu establert i tampoc no dóna lloc 
a la devolució total o parcial de l’import satisfet. Tampoc no dóna dret a un altre ús de 
la instal·lació sense abonar el preu o la tarifa corresponent. 

 

Article 8. De la custòdia d’objectes 

1. El Consell de Mallorca no respon dels objectes personals que s’extraviïn o 
deteriorin al recinte i aconsella acudir a les instal·lacions sense objectes de valor. 
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2. Si hi ha taquilles automàtiques i guarda-roba, és responsabilitat de la 
persona que l’empri custodiar-ne la clau, també és responsabilitat seva custodiar la 
identificació de guarda-roba. No són responsabilitat del Consell les conseqüències 
derivades de la pèrdua de la identificació de guarda-roba o de la clau de taquilla. 

3. Si es perd la clau de la taquilla ―o de l’objecte identificatiu de la guarda-
roba―, s’ha d’esperar al final del dia per obrir la taquilla i tornar-ne el contingut, 
llevat que hi hagi certesa que la persona que les reclama n’és l’autèntica propietària. 

4. Els objectes recollits en el recinte es dipositaran en les oficines del recinte 
durant un període de quinze dies, transcorregut el qual, passaran a l’oficina d’objectes 
perduts de l’Ajuntament de Palma. 

 

Article 9. Restriccions d’ús i prohibicions 

1. L’únic lloc on es permet el canvi de roba és als vestidors, que el personal de 
la instal·lació designarà a cada persona o grup de persones. 

2. A les instal·lacions cobertes amb parquet o materials sintètics, només s’hi 
accedirà amb vestuari i calçat esportiu, mai amb el de carrer. Només es pot romandre 
amb roba i calçat de carrer a les zones de pas i en les reservades al públic. 

3. Es prohibeix l’accés a l’interior de la instal·lació de bicicletes i ciclomotors. 
Únicament es permet la utilització de patins i monopatins a les pistes específiques, si 
n’hi ha. 

4. Es prohibeix el consum de tabac, de begudes alcohòliques i aliments o fer 
qualsevol acte que produeixi deixalles, excepte en les zones habilitades a aquest 
efecte. 

5. Fora de les pistes esportives o de pavellons, no es pot fer cap activitat 
esportiva o joc, ja que es tracta de zones destinades al trànsit i estada de persones 
usuàries i públic. 

6. No es permet l’entrada d’animals al recinte del poliesportiu, llevat del previst a 
la Llei 5/1999, de 31 de març, de cans guia. 

  

Article 10. Prioritats d’ús 

1. La utilització de les instal·lacions esportives del recinte obeeix a criteris 
d’ús preferent segons l’ordre de prelació que es determina a continuació, i segons 
l’objecte de les sol·licituds que es presentin i de les pròpies necessitats del Consell de 
Mallorca.  
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2. En horari lectiu escolar, tindrà ús preferent de les instal·lacions esportives 
l’alumnat dels centres públics o privats d’educació respectius, per desenvolupar 
programes d’educació física. 

En el supòsit que hi hagi sol·licituds d’utilització simultània de les 
instal·lacions i que en superin la capacitat, s’atendrà l’ordre de presentació de la 
sol·licitud. 

3. En horari no lectiu escolar, les instal·lacions esportives s’utilitzaran en 
funció de l’ordre de presentació de sol·licituds.   

 

Article 11. Ús de la piscina 

1. La piscina està dedicada a l’activitat física, l’aprenentatge i perfeccionament 
de la natació i a l’oci i esbarjo de les persones usuàries. 

2. Es considera imprescindible utilitzar banyador a la zona de bany i és obligatori 
usar la dutxa abans d’accedir-hi. No està autoritzat l’accés a la zona de bany amb 
vestit i calçat de carrer. S’entén per "zona de bany" la constituïda per les piscines i 
les andanes o passeigs annexos. 

3. A la zona de bany no es permet l’ús de cap element que pugui suposar un 
perill per a la resta de persones, segons el parer del personal de control i vigilància, ni 
la col·locació d’hamaques ni altres útils que molestin a les zones de trànsit. 

4. Com a mesura de salut i higiene, no es permet accedir al recinte de la 
piscina a persones amb malalties infectocontagioses, excepte informe mèdic en sentit 
contrari. Si una persona presenta una malaltia infectocontagiosa n’ha d’informar el 
personal responsable del recinte. 

5. No es permet córrer per llançar-se a l’aigua, ni empènyer, així com tampoc, 
cap altra activitat antihigiènica o que pugui molestar el bany normal de les altres 
persones. 

6. A l’aigua, no es permet introduir pilotes, matalassos, aletes, ulleres de 
busseig o altres objectes que puguin incomodar la resta de banyistes, excepte 
situacions especials en què la utilització d’aquests elements exigeixi alguna activitat 
programada o resulti necesari segons el parer del personal responsable de les 
instal·lacions. 

No obstant això, es permeten ulleres de natació, flotadors, bombolles o 
maneguets. Així mateix, en els cursets es permet l’ús de flotadors, taules de natació i 
altres útils dedicats a l’aprenentatge de la natació. 

7. No es permet l’accés a les piscines d’un nombre de banyistes superior al 
determinat com a límit per la normativa vigent, es poden establir torns d’utilització, si 
cal, per donar cabuda a totes les persones que demanin el servei. 
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8. No es permet el bany a la piscina de menors de 6 anys, llevat que vagin 
acompanyats dels seus pares, mares, tutors o persones responsables, o per raó 
d’assistència a cursets o formant part de grups organitzats d’escolars o clubs i 
associacions, sempre que vagin amb la persona responsable d’aquest club o 
associació. 

9. Si es disposa de més d’un carrer de natació, cada persona ha d’utilitzar la 
que correspongui al seu nivell per no importunar els altres. 

Al carrer de bany lliure es pot practicar la natació en qualsevol estil, sense 
perjudicar la resta de les persones i complint les disposicions vigents per a piscines. 

 

Article 12.  Zones comunes o de pas 

1. Es consideren zones comuns o de pas els llocs del recinte del destinats a 
l’esbarjo dels infants o al pas, siguin d’herba o d’un altre material. 

2. Està prohibit menjar qualsevol tipus d’aliment fora de les zones habilitades i 
senyalitzades a l’efecte, també està prohibit accedir a les zones d’herba amb recipients 
de vidre. 

3. No es permet practicar esport, ni usar materials esportius, ni les accions que 
pertorbin la tranquil·litat de les persones: jocs violents, carreres, aparells de música o 
qualsevol altra activitat que suposi un perill o pertorbi el normal ús de la zona de 
solàrium. 

4. No es permet utilitzar hamaques, para-sols, taules, cadires etc. excepte 
situacions especials en la forma i llocs que s’assenyalin expressament. 

5. No es permet l’entrada d’animals, llevat del previst a la Llei 5/1999, de 31 de 
març, de cans guia. 

6. En les zones de jocs per a nins, aquests han d’estar supervisats en tot 
moment pels seus pares o tutors.  

 

Article 13.  Condicions d’accés 

1. En el període per utilitzar les instal·lacions mitjançant pagament d’entrada 
diària o abonament, la persona usuària està obligada a conservar els tiquets 
corresponents. 

2. L’import de les entrades diàries i les quotes d’abonament no poden ser 
objecte de devolució una vegada satisfetes d’acord amb les tarifes o preus públics 
establerts i que preveu aquest reglament. 
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3. El carnet de persona abonada és personal i intransferible per la qual cosa 
l’ús indegut suposa la retirada i l’aplicació de la sanció corresponent. 

4. El Consell de Mallorca disposa d’atribucions per deixar sense efecte quan 
ho cergui convenient tots els carnets de persona abonada que hi ha en circulació, 
establint el canvi obligatori per altres nous en el termini que es determini. 

 

Article 14. Condicions d’ús 

1. En cas d’assolir l’aforament del recinte del poliesportiu s’impedirà l’accés de 
més persones. 

2. Quan les circumstàncies imposin una limitació d’accés a les instal·lacions, 
tindran prioritat d’accés les persones abonades. 

 

TÍTOL II 

DE LA PUBLICITAT I CONSUMIBLES EN EL RECINTE  

 

Article 15. Normes sobre publicitat en el recinte 

1. El recinte del poliesportiu pot disposar d’espais o zones destinats a 
publicitat que el Consell de Mallorca o entitat concessionària determinarà i assignarà 
lliurement.  

2. La concessió d’ús de la instal·lació no implica la d’aprofitar-les 
publicitàriament. Aquesta s’ha de atorgar de forma expressa.  

3. La publicitat que figuri a la instal·lació s’atindrà a les disposicions vigents 
sobre la matèria. 

4. Les persones titulars de la cessió d’ús de la instal·lació esportiva, per 
celebrar esdeveniments esportius o no esportius, poden beneficiar-se per autorització 
o concessió de l’aprofitament publicitari de les zones habilitades a aquest efecte. 

Només poden negociar publicitat per al temps de desenvolupament dels seus 
respectius actes públics i en els llocs que se’ls assigni expressament, corren del seu 
compte totes les operacions i els costos que derivin de l’aprofitament. 

5. En el pavelló, com a criteri general, la publicitat ha de figurar principalment 
sobre el terra de la pista, fora de la zona de joc, bé horitzontalment o sobre suports 
verticals mòbils, i amb les característiques materials que determinin els serveis del 
Consell de Mallorca o entitat concessionària. 
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6. Els usuaris de la instal·lació no poden col·locar publicitat en els llocs 
interiors de trànsit (vestíbul, passadissos, etc.). Excepte, excepcionalment, autorització 
expressa. 

 

Article 16. Explotació de consumibles 

1. El dret d’explotació d’articles consumibles al recinte del poliesportiu pertany al 
Consell de Mallorca, i en pot cedir l’aprofitament d’aquesta classe d’explotació en 
la forma que cregui convenient. 

En aquest cas, el cessionari ha d’observar el compliment de la normativa 
corresponent, i molt especialment el que sigui aplicable a la venda i consum a 
l’interior de les instal·lacions esportives de begudes alcohòliques i tabac, i ha de 
disposar, si n’és el cas, de la llicència corresponent. 

2. Queda prohibit introduir i utilitzar en el recinte envasos i recipients de vidre o de 
qualsevol altre material considerat perillós. 

 

TITOL III 

DE LES ESTADES D’ESTIU DEL POLIESPORTIU SANT FERRAN 

 

Article 17. Objecte de les estades d’estiu 

Els objectius de l’Escola d’Estiu del Poliesportiu Sant Ferran són: 

a. Col·laborar en el desenvolupament integral dels nins i nines, aprofitant 
les possibilitats que ofereixen les activitats esportives i de temps lliure.  

b. Fomentar el treball en grup atenent, al mateix temps, les 
individualitats, així com respectar les decisions adoptades pel 
col·lectiu. 

c. Fer que els infants se sentin protagonistes de les activitats proposades. 

d. Viure el joc com un fet social no competitiu. 

e. Descobrir les possibilitats i capacitats del propi cos. 

f. Fomentar la creativitat, imaginació i fantasia en els infants. 

g. Fomentar l’aprenentatge de diferents tècniques esportives, de treballs 
manuals, jocs i activitats d’oci. 
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h. Aprendre a divertir-se i gaudir amb les activitats esportives, jocs i 
tallers. 

i. Descobrir el medi natural i aquàtic. 

j. Fomentar els hàbits d’higiene i alimentació saludables  

 

Article 18. Activitats i serveis per a les persones usuàries 

El servei de l’Escola d’Estiu comprèn les activitats i serveis següents: 

a. Activitats esportives (jocs, activitats aquàtiques, esports.) 

b. Activitats educatives (tallers) 

c. Servei de guarderia 

d. Servei de menjador 

e. Hidratació i berenar dels infants 

f. Activitats complementàries (sortides del centre) 

g. A més de les activitats extraordinàries que es puguin plantejar, com ara 
festa de fi de curs, exposicions, demostracions, etc. 

 

Article 19. Persones usuàries  

1. Poden ser usuàries del servei d’Escola d’Estiu els infants que durant els 
mesos en què ha de tenir lloc l’escola tinguin entre 3 i 12 anys complits, figurin com a 
admesos a l’Escola d’Estiu i siguin titulars de la condició de matriculats.  

2. La condició de matriculat s’adquireix en els termes que s’assenyalen en 
l’ordenança de preus o en qualsevol altra normativa que ho reguli. 

3. Es poden preveure almenys dues modalitats d’usuaris, en funció del període 
(setmanal, quinzenal o mensual) l’horari i de si fan ús o no del servei de menjador. 

 

Article 20. Calendari  

1. L’Escola d’Estiu es farà durant el mesos d’estiu de dilluns a divendres.  

2. L’Escola romandrà tancada els dissabtes i diumenges. També pot romandre 
tancada els dies que hagin estat declarats festius. 
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Article 21. Arribada i sortida dels infants 

1. La sortida d’un nin o d’una nina abans de l’horari horari establert, es 
comunicarà i pactarà amb el personal responsable del desenvolupament del servei. 

2. Si el pare, mare o tutor deleguen en una altra persona major d’edat la 
recollida del seu fill o filla; l’han d’autoritzar per escrit, amb nom i DNI de la persona 
autoritzada. Si el pare, mare o tutor deleguen en un menor de 18 anys la recollida del 
seu fill o filla és indispensable fer un descàrrec de responsabilitat davant de la persona 
responsable de l’Escola amb una cita prèvia. 

3. L’equip de l’Escola distribuirà l’horari intern, d’acord amb els serveis del 
departament al qual estigui adscrit el poliesportiu. 

4. Es recomana puntualitat els dies de les sortides del centre. Si no es pot fer la 
sortida per falta de puntualitat, i el servei de transport ja ha sortit, l’alumne o alumna 
s’incorporarà a un altre grup de l’Escola que desenvolupi les activitats en el centre 
aquell dia en concret. 

5. L’organització lliurarà per endavant la programació de la setmana als 
alumnes de l’Escola d’Estiu per informar de les activitats i sortides que es faran. 

 

Article 22. Quotes 

1. El tipus de quota que s’ha de pagar queda establert a l’Ordenança vigent, 
que regula el preu públic per prestació de serveis i realització d’activitats en les 
instal·lacions esportives i culturals del Consell.  

2. El preu que s’ha d’abonar s’ha d’adaptar a les condicions que s’estableixen 
en l’ordenança de preus o en qualsevol altra normativa que ho reguli, diferenciant el 
servei efectivament rebut en funció de l’horari i servei de menjador. 

 

Article 23. Sol·licitud de plaça 

Els requisits per sol·licitar plaça a l’Escola d’Estiu són els següents: 

a. Tenir l’edat necessària per ser-hi admès. 

b. Emplenar el full de matrícula. 

c. Abonar la quota corresponent. 

 

Article 24. Relació amb els pares 
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La relació entre els pares i el centre seguirà la pauta que assenyala la 
programació general del servei. 

Quan les relacions dels pares d’un infant amb els monitors de l’Escola d’Estiu 
impliquin una deterioració evident del funcionament normal del centre, una cop 
esgotades totes les vies legals per solucionar el conflicte, es pot determinar la baixa de 
l’infant, amb un informe previ del director o directora de l’escola adreçat al 
departament al qual estigui adscrit el poliesportiu, que en darrer terme ho ha de 
resoldre. 

 

Article 25. Coordinació 

El director o directora del Servei s’ha de reunir, obligatòriament, un cop a la 
setmana, amb el personal tècnic del departament al qual estigui adscrit el Poliesportiu 
Sant Ferran per tractar temes de funcionament i seguiment pedagògics, sanitaris i 
socials. Hi poden assistir, si és necessari, tècnics d’altres departaments o organismes 
autònoms del Consell de Mallorca. S’ha de fixar un calendari de reunions per als 
pares o tutors que s’ha de comunicar amb l’antelació suficient. 

 

TITOL IV 

DRETS, OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE LES PERSONES 
USUÀRIES 

 

Article 26. Drets de les persones usuàries 

Totes les persones usuàries tendran idèntics drets respecte de l’ús i gaudi de 
les instal·lacions del Poliesportiu Sant Ferran, que es concreten en els següents: 

a) Utilitzar les instal·lacions del poliesportiu conforme al calendari, 
horari i altres condicions d’ús. 

b) Ser tractades amb respecte i deferència pel personal que presta els 
seus serveis a la instal·lació. 

c) Formular al Consell de Mallorca o entitat concessionària totes les 
peticions, suggeriments o queixes que considerin oportunes sobre el 
funcionament de la instal·lació. 

d) Exigir al Consell de Mallorca o entitat concessionària el compliment 
del que disposa la normativa aplicable. 

e) Col·laborar en el bon manteniment de la instal·lació, comunicant al 
personal responsable els defectes observats, així com els seus suggeriments. 
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f) Sol·licitar la identificació de qualsevol de les persones empleades o 
responsables de la instal·lació, per fer les reclamacions corresponents. 

g) Qualssevol altres drets reconeguts per la legislació vigent i pel que 
disposa aquest Reglament. 

 

Article 27. Obligacions de les persones usuàries 

1. L’accés a les instal·lacions del Poliesportiu Sant Ferran suposa l’acceptació 
de la totalitat de les normes compreses en aquest reglament. 

2. Tota persona interessada utilitzar les instal·lacions del poliesportiu està 
obligada a sol·licitar l’autorització d’ús segons el procediment fixat, i a abonar el preu 
públic o tarifa corresponent en els terminis i forma establerta. 

3. Amb les excepcions que en cada cas es puguin determinar, la cessió d’ús de 
les instal·lacions no inclou el subministrament i utilització de material esportiu, per la 
qual cosa les persones usuàries l’han d’aportar i l’han d’ajustar a totes a les 
condicions reglamentàries establertes per a la modalitat esportiva de què es tracti. 

4. Les persones usuàries estan obligades complir estrictament les normes 
establertes a les instal·lacions. El personal encarregat de les instal·lacions pot exigir 
aquest compliment com a responsables de complir i fer complir directament les 
disposicions vigents. 

5. Les persones usuàries mantindran en tot moment actituds de consideració i 
respecte cap als altres i cap al personal encarregat de les instal·lacions. En la seva 
relació amb aquests darrers estaran obligats a complir totes les instruccions o 
observacions que rebin sobre el bon ordre i funcionament de les instal·lacions, i sobre 
la disposició i utilització de materials i dotacions. 

6. L’incompliment d’aquestes normes, així com els actes de vandalisme i mal 
comportament, poden donar lloc a les sancions previstes en aquest reglament així com 
a la reparació, reposició i / o abonament dels danys ocasionats. 

7. En cas de persones usuàries pertanyents a clubs o societats esportives, 
aquests darrers són els responsables subsidiaris del comportament dels seus membres. 

 

Article 28. Responsabilitat de les persones usuàries 

1. Les persones usuàries han de deixar les instal·lacions utilitzades en perfecte 
estat per a l’ús següent. D’altra banda, han d’assumir la responsabilitat plena i directa 
pels danys i perjudicis que es produeixin en les instal·lacions mentre les utilitzin, així 
com els ocasionats en les altres dependències del local o edifici i els soferts per 
persones físiques com a conseqüència de l’activitat autoritzada. 
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2. Es considera persona responsable directe de l’ús realitzat per les persones 
titulars de l’autorització, llevat que acrediti que actua en representació d’una altra 
persona, en aquest cas la responsabilitat és de la persona representada.  

3. La seguretat dels menors d’edat és responsabilitat única dels seus pares, 
mares o de les persones adultes que els acompanyen, que també s’han de fer 
responsables en cas que els menors incompleixin les normes de funcionament de les 
instal·lacions. 

4. El Consell de Mallorca no es farà responsable davant les persones usuàries 
en cas d’accidents o desperfectes que pateixin per haver incomplit les normes o per 
haver utilitzat inadequadament o imprudent les instal·lacions esportives. 

5. Les persones usuàries de les instal·lacions són responsables dels danys o 
lesions que ocasionin tant a les instal·lacions com a terceres persones. 

 

Article 29. Règim jurídic i procediment 

1. L’exigència de responsabilitat per haver comès infraccions tipificades en 
aquest reglament s’ha d’ajustar al procediment legal i reglamentàriament establert per 
a l’exercici de la potestat sancionadora. 

2. Quan l’òrgan competent per iniciar el procediment sancionador tingui 
coneixement que els fets, a més de poder constituir una infracció administrativa, 
poden  ser constitutius d’una infracció penal, ho ha de comunicar a l’òrgan judicial 
competent, i abstenir-se de prosseguir el procediment sancionador, un cop incoat, 
mentre l’autoritat judicial no s’hagi pronunciat. 

Durant el temps que estigui en suspens el procediment sancionador, s’entén 
suspès tant el termini de prescripció de la infracció com la caducitat del mateix 
procediment. 

 

Article 30. Classificació d’infraccions 

Les infraccions es classifiquen en lleus i greus, tal com s’assenyala a 
continuació: 

A) Infraccions lleus: 

a. Incompliment de les normes específiques d’ús de les 
instal·lacions. 

b. El tracte incorrecte a qualsevol persona usuària o personal de la 
instal·lació. 

c. L’ús de carnet o passi per persona diferent a la persona titular. 



 26

d. La pràctica de jocs o esports en àrees no destinades a aquest 
efecte. 

e. Qualsevol altre incompliment de les obligacions, prohibicions o 
limitacions establertes en aquesta normativa que no siguin 
greus o molt greus. 

B) Infraccions greus: 

a. Deteriorar intencionadament les instal·lacions, equipaments, 
material esportiu del recinte, sempre que la valoració 
econòmica d’aquest deteriorament sigui inferior a 100,00 euros. 

b. No atendre, de manera repetida, les indicacions que les 
persones responsables estableixin per al bon funcionament de 
les instal·lacions. 

c. L’incompliment de la prohibició establerta a l’article 6.3 
d’aquest Reglament.  

d. L’alteració de l’ordre a l’interior de les instal·lacions. 

e. La comissió de tres infraccions lleus. 

C) Infraccions molt greus: 

a. Sostraure pertinences d’altres usuaris o objectes del recinte 
esportiu. 

b. Deteriorar intencionadament les instal·lacions, equipaments, 
material esportiu del recinte, sempre que la valoració 
econòmica d’aquest deteriorament  sigui de 100,00 euros o més. 

c. L’alteració greu de l’ordre a l’interior de les instal·lacions. 

d. La comissió de tres infraccions greus 

 

Article 31. Sancions 

1. Els actes constitutius d’infracció seran sancionats tal com es disposa en 
aquest article. 

2. Per a les graduacions de les sancions es tindran en compte la intencionalitat, 
negligència o la gravetat de l’acció comesa. 

3. Com a conseqüència de les infraccions lleus, es pot enviar un advertiment per 
escrit o imposar la pèrdua de la condició de persona usuària per un termini de fins a 
un mes. 
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4. Com a conseqüència de les infraccions greus, es pot imposar la pèrdua de la 
condició de persona usuària per un termini d’entre un i tres mesos. 

5. Com a conseqüència de les infraccions molt greus, es pot imposar la pèrdua 
de la condició de persona usuària per un termini d’entre tres mesos i deu anys. 

6. La pèrdua de la condició de persona usuària com a conseqüència de la 
imposició d’una sanció suposa la pèrdua del preu que s’hagi abonat per usar la 
instal·lació. 

7. No obstant això, en el cas que la persona usuària actuï de forma notòriament 
contrària a aquest reglament i no faci cas de les amonestacions verbals efectuades, el 
personal responsable de les instal·lacions està facultat per exigir que les abandoni, 
sense perjudici de les accions posteriors que resultin aplicables. 

8. En cas d’incompliment, i amb independència de la sanció que, si pertoca, 
sigui aplicable per la comissió d’una infracció, la persona usuària ha de reparar, 
reposar i / o abonar els danys causats. 

9. El Consell o entitat concessionària ha d’executar, a costa de la persona 
obligada, els actes necessaris per reposar les coses a l’estat en què es trobaven abans 
de la infracció, si no ho ha fet la persona infractora. L’exigència del cost a l’obligat 
s’ha de fer d’acord amb el que estableix l’ordenament jurídic. 

10. Iniciat l’expedient sancionador, es poden adoptar, en qualsevol moment, 
les mesures provisionals imprescindibles per al normal desenvolupament del 
procediment, assegurar el procediment de la sanció que pugui imposar-se o evitar que 
es cometin noves infraccions. 

 

Disposició derogatòria única 

Amb l’entrada en vigor d’aquest Reglament queda derogat el reglament de 
règim intern del servei d’Escola d’Estiu del poliesportiu Sant Ferran, aprovat per 
resolució de 19 de maig de 2005 pel president de l’Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca (BOIB núm. 85, de 4 de juny de 2005) així com la normativa 
del Consell de Mallorca d’igual o inferior rang que reguli aquesta matèria i estigui 
vigent, en allò que es contradigui amb aquest Reglament. 

Disposició final única. Entrada en vigor 

Aquest Reglament entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació 
íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) indica que en aquesta sessió se sotmet 
a aprovació inicial el Reglament d’usos del poliesportiu de Sant Ferran, un Reglament allà on es 
determinen els accessos a les instal·lacions esportives i se’n regula el calendari, les formes d’ús, la 
custòdia dels objectes, les zones comunes o de pas, les restriccions d’usos i prohibicions, etc. Amb 
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aquesta aprovació inicial el Reglament se sotmet a exposició pública a fi que sigui enriquit per les 
aportacions que s’hi puguin fer. 

Assenyala també que no s’ha d’oblidar que el poliesportiu de Sant Ferran és una instal·lació que en 
aquests moments precisa d’unes inversions importants i entenen que sotmetre a aprovació inicial aquest 
Reglament permetrà dur a terme una gestió adequada d’aquest poliesportiu. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) anuncia el vot en contra del seu Grup a l’aprovació inicial d’aquest 
Reglament i matisa que no és perquè no vegin clara la necessitat de l’existència d’aquest Reglament ja 
que la proposta en si és bona perquè regula els drets i les obligacions dels usuaris així com tot el tema 
de manteniment de les instal·lacions. 

En definitiva, és un Reglament similar al de qualsevol altra instal·lació esportiva i el troben correcte 
però el motiu de votar-hi en contra és que el mateix Reglament contempla la privatització de la gestió 
de la instal·lació i això és el que no els agrada. 

La gestió pública, si se fa ben feta, sempre és millor per a l’administració i per als ciutadans perquè la 
gestió pública no mira de guanyar doblers i simplement es dedica al manteniment d’unes instal·lacions i 
cobra als usuaris en funció del cost de conservació i manteniment d’aquestes instal·lacions. 

En canvi, la gestió privada sí que ha de guanyar doblers perquè sinó no hi tendria cap interès. Per tant 
des del moment que la gestió privada té la finalitat de guanyar doblers, això significa que o bé ha de 
cobrar unes quotes més elevades als usuaris o bé els serveis que ofereixi seran de menys qualitat que 
aquells que ofereixi la gestió pública.  

Donat que estan en contra de la privatització de la gestió de Sant Ferran i aquest Reglament la 
contempla, el seu Grup votarà en contra d’aquesta proposta. 

El Sr. DALMAU (PSOE) assenyala que des del Grup Socialista volen manifestar la seva sorpresa 
davant d’aquest Reglament que duen a aprovació i no perquè no sigui necessari (ja que entenen que ho 
és) sinó perquè hi ha punts que se poden fer millor, hi ha qüestions que s’haurien d’haver parlat, dins 
termini i en la forma escaient, amb els grups de l’oposició. 

A més d’això i entrant en el debat del Reglament en si, diu que també els sorprèn que hi hagi un article 
que posi de manifest que si hi ha qualque infraestructura esportiva que no estigui en condicions per 
practicar-hi esport o allà on la pràctica de l’esport sigui perillosa, com és el cas de moltes instal·lacions 
del poliesportiu de Sant Ferran, resulta que el seu ús no tendrà cap cost per al ciutadà. 

Considera que està bé que l’ús sigui gratuït per als usuaris fins que no hi hagi una inversió i fins que el 
Consell de Mallorca no cregui seriosament en la necessitat d’invertir en la millora de les instal·lacions 
esportives de Sant Ferran que, a dia d’avui, estan en molt males condicions per la pràctica de qualsevol 
modalitat esportiva. 

El Grup Socialista volia posar de manifest aquesta qüestió i també, igual que ha indicat el Sr. Font, dir 
que és una manera de donar carta blanca i total i absoluta llibertat a l’empresa que gestioni les 
instal·lacions, atès que la privatització se dóna per feta. 

Hi han diferents punts en aquest Reglament allà on es diu que serà l’empresa concessionària que dirà 
quines són les pràctiques que s’hi poden fer i quines no, determinarà què estarà dins el Reglament i què 
no i serà l’interlocutor vàlid perquè l’usuari pugui contactar a l’hora de concertar l’ús de les 
instal·lacions esportives, la qual cosa fa palès que s’està fent un Reglament evidentment per privatitzar 
el poliesportiu de Sant Ferran. 

Per altra banda manifesta la seva incomoditat, com ja han manifestat en altres ocasions, pel fet que, tot 
i que està bé que tenguin el Reglament des de la passada Comissió Informativa celebrada el passat 
dijous, no és temps suficient per poder-lo estudiar amb deteniment. 

De fet, hi ha hagut altres departaments d’aquest Consell de Mallorca que han duit reglaments a aquest 
Ple i que l’oposició ha pogut gaudir de temps suficient estudiar-los. No obstant això, ja anuncia que el 
Grup també farà aportacions a aquest Reglament. 

El Sr. ROTGER fa notar que, segons el seu parer, seria necessari centrar el debat perquè la proposta 
que estan tractant versa sobre una qüestió distinta a allò que sembla que l’oposició vol donar a 
entendre. 
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El poliesportiu de Sant Ferran es va inaugurar l’any 1972 i no se n’ha fet cap reglament d’ús i, fins ara, 
s’ha regit per una sèrie de normes d’escola d’estiu. Ara el que duen a aprovació és un Reglament 
d’usos, de drets i obligacions dels usuaris del poliesportiu de Sant Ferran. 

Observa que el que sí que ha fet el Consell de Mallorca és deixar de mantenir el poliesportiu així com 
pertocava, és a dir, que hi ha hagut una manca d’inversions que han desembocat, a dia d’avui, en un 
col·lapse del poliesportiu. 

Retreu que tots aquests anys ni tan sols no s’hi hagin invertit els sobrants del Pla d’Obres i Serveis i la 
situació actual és que s’hi ha fer una inversió per valor de més de 5 M€ per tal que les infraestructures 
del poliesportiu siguin òptimes per a la pràctica esportiva. 

Precisament això és el que l’equip de govern vol fer mitjançant un altre procediment que és d’una 
explotació mixta per tal que sigui l’empresa privada la que hi faci les obres i n’optimitzi els recursos. 

Remarca que avui s’està debatent l’aprovació inicial d’un Reglament d’ús i obligacions dels usuaris de 
Sant Ferran i res més. Avui no estan parlant d’una gestió indirecta ni del sistema de gestió sinó de 
regular l’ús, l’accés, els drets i les obligacions dels usuaris. 

Insisteix que avui se’n fa aquesta aprovació inicial i s’obre un període per aportar-hi totes aquelles 
idees que serveixin per millorar el Reglament, que era del tot necessari per a les úniques instal·lacions 
esportives del Consell de Mallorca. 

Observa que, a més a més, quan es parla de privatització, no es parla d’una manera clara i això es 
presta a crear confusió entre la ciutadania.  

A Artà, la piscina municipal té gestió indirecta; a Capdepera, les activitats esportives d’estiu i l’escola 
de natació, tenen explotació indirecta a través d’una concessionària. Altres municipis també tenen 
gestió indirecta com, per exemple, Campanet que té gestió indirecta del bar del poliesportiu i en la 
mateixa situació estan molts altres municipis de Mallorca. 

El poliesportiu de Sant Ferran necessita, de manera imperiosa, aquesta inversió per optimitzar els 
recursos i posar les seves instal·lacions d’acord amb la normativa vigent i fer que siguin segures per als 
usuaris i això és el que s’està plantejant l’equip de govern però avui tan sols duen a Ple l’aprovació 
inicial d’aquest Reglament de funcionament ja que el poliesportiu no en tenia des de la seva fundació 
l’any 1972 i entenen que és del tot necessari que els usuaris coneguin els seus drets i les seves 
obligacions. 

A més a més, entenen que d’aquesta manera modernitzen la gestió del poliesportiu Sant Ferran que, 
sobretot, serà més segur per a tots els usuaris i, per això, sol·licita al Ple que s’aprovi inicialment aquest 
Reglament amb la finalitat que pugui ser sotmès a exposició pública i pugui ser millorat, si s’escau, per 
les aportacions que s’hi facin. 

El Sr. FONT li diu al Sr. Rotger que si l’empresa o entitat, a la qual mitjançant concurs donaran la 
gestió privada del poliesportiu Sant Ferran, hi ha de fer una inversió de 5 M€, pobres usuaris perquè 
l’entitat haurà de recuperar, en un moment o un altre, la inversió i ja veuran quin serà el preu que els 
mallorquins i mallorquines hauran de pagar per utilitzar aquestes instal·lacions. 

Per altra banda assenyala que la responsabilitat que Sant Ferran estigui com està és compartida i refusa 
que s’intenti carregar la responsabilitat a la gestió de la passada legislatura perquè, per exemple, 
l’actual equip de govern ja duu més de la meitat d’aquesta legislatura i tampoc no hi ha fet res llevat de 
voler privatitzar-ne la gestió. 

Considera que els consellers de l’oposició no són ni més ni menys intel·ligents que els consellers del 
Partit Popular i ho diu perquè s’han llegit el Reglament i han entès el que s’hi diu. 

De fet, ja ha dit abans que el Reglament en si no li sembla malament i que és encertat regular l’ús de les 
instal·lacions però no els sembla bé la previsió de privatització de la gestió. 

Per concloure, recalca que el seu Grup està en contra del Reglament just perquè no estan d’acord amb 
la privatització de la gestió. 

El Sr. DALMAU recorda que abans deia que al seu Grup no li sembla bé aquest Reglament perquè hi 
ha coses que s’han de millorar i, de fet, es comprometen a presentar-hi millores, i aquest és el motiu pel 
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qual s’abstendran en la votació, però ha estat el Sr. Rotger qui ha iniciat aquest debat i ha desviat 
l’atenció sobre el tema del Reglament. 

Reitera que el seu Grup només deia que hi ha coses que es podien millorar i li retreu al Sr. Rotger que 
faci una comparació posant els exemples d’Artà, de Capdepera i de municipis com Campanet o com 
també puguin ser Sencelles o Santa Eugènia perquè són casos distints atès que aquests municipis no 
tenen personal propi com sí que té el Consell de Mallorca i, per tant, no tenen més remei que fer una 
gestió indirecta d’aquests serveis. 

Recalca que són dues situacions molt diferents que no es poden comparar ja que el Consell de Mallorca 
té personal i pot fer la gestió de Sant Ferran i una altra cosa és que es puguin estudiar altres vies o 
alternatives, de les quals han parlat en aquest mateix Ple, a través d’acords amb l’Ajuntament de Palma 
o amb altres institucions per tal de millorar les instal·lacions i intentar-hi fer la inversió de manera 
conjunta. 

Essent realistes i mirant el tema des d’una visió constructiva, demana quina empresa vendrà a gestionar 
una infraestructura, com és el poliesportiu de Sant Ferran, havent-hi d’invertir 5 M€ a dia d’avui, en un 
context de crisi econòmica i amb una oferta esportiva a Palma prou àmplia. 

Així doncs, considera que cal explorar altres vies, per a la qual cosa ofereix la col·laboració del Grup 
Socialista per mirar de quina manera poden resoldre aquesta qüestió. 

El Sr. ROTGER insisteix en deixar clar que el debat d’aquest punt de l’ordre del dia se centra en 
aprovar un Reglament d’ús, accessos, drets i obligacions dels usuaris del poliesportiu de Sant Ferran. 

Nega, per altra banda, haver encetat el debat sobre la forma de gestió de les instal·lacions de Sant 
Ferran, debat que ha obert el Sr. Font. 

Reitera, igualment, que hi ha molts d’exemples a Mallorca de gestió indirecta de recintes poliesportius 
públics a través d’empreses concessionàries i aquest tipus de gestió la duen a terme tant batles del Partit 
Popular com batles o batlesses del PSM i del PSOE. 

Per tant, considera que no s’ha de criminalitzar, d’entrada, la gestió indirecta tot i que la proposta que 
avui debaten no diu si la gestió se farà d’una manera o d’una altra i simplement contempla la 
possibilitat de la gestió indirecta. 

Tot seguit li diu al Sr. Font que l’equip de govern, des del moment que assumí la responsabilitat de 
govern del Consell de Mallorca, va iniciar l’estudi de viabilitat de Sant Ferran i es varen trobar –sense 
atribuir la responsabilitat a cap equip de govern en concret sinó a la casa– que l’any 1972 es va obrir 
Sant Ferran i que des de llavors ençà no s’han executat les obres o les millores necessàries per tal que 
les instal·lacions del poliesportiu estiguin en unes condicions òptimes d’ús. 

Així doncs, el missatge que vol donar és que han de ser conscients que Sant Ferran necessita, amb 
urgència, unes obres de millora que, en el seu nivell d’execució màxim, podrien superar la quantitat de 
5 M€ i entenen que en el mercat hi pot haver empreses que puguin estar interessades en dur la gestió 
indirecta d’aquest poliesportiu en benefici dels ciutadans. 

El que no han de dubtar és que quan sigui el moment de debatre la qüestió de la gestió indirecta, 
aquesta es traurà amb unes condicions a les quals les empreses s’hauran d’adherir i les hauran de 
respectar en tot moment. 

Finalment, reitera que avui parlen d’un Reglament que és necessari per al poliesportiu de Sant Ferran, 
del qual avui se’n farà l’aprovació inicial a l’espera que les aportacions dels distints grups i de la 
ciutadania serveixin per millorar-lo, si escau. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), quatre vots en 
contra (MÉS per Mallorca) i deu abstencions (PSOE). 
 
PUNT 6. APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA DE 73.875,00 € A FAVOR DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE 
BANDES DE MÚSICA I ASSOCIACIONS MUSICALS PER DUR A TERME 



 31

EL SEU PROJECTE REFERENT AL MOVIMENT BANDÍSTIC DE 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 

 

ANTECEDENTS 

1. El president de la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals 
va sol·licitar una subvenció de 73.875,00 € per dur a terme el seu projecte referent al 
moviment bandístic de Mallorca. 

2. En el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2014 es recull una subvenció 
nominativa a favor de l’associació esmentada amb un import de 73.875,00 € a càrrec 
de la partida 20.33430.48906 en el sentit següent: 

“1. Conveni amb la Federació de Bandes de Música 

La Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals, creada 
lany 1989, ha esdevingut des del seu naixement un òrgan aglutinador de les 
diferents bandes i associacions musicals de l’illa i, és , en la actualitat, la 
única federació existent d’aquest tipus per la qual cosa s’ha convertit en un 
ens únic per a la defensa de la música bandística a Mallorca. Actualment està 
composta per 31 asssociacions inscrites que tenen més de 1.500 afiliats, entre 
músics de bandes i alumnes de les respectives escoles de música. 

La Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports amb aquesta subvenció 
nominativa pretén donar suport a les activitats que dugui a terme la 
Federació en relació al moviment bandístic de Mallorca i que tenen com a 
objectiu afavorir i incentivar la voluntat de perfeccionament i d’auto-formació 
de les Bandes, d’estimular-ne la capacitat de desenvolupar accions i 
iniciatives musicals, en general, i de promocionar la música, especialment la 
que constitueix el nostre patrimoni musical. 

Col·laborar amb la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions 
Musicals significa donar suport a la única institució encarregada per una 
banda, de vetllar pels interesaos i els objectius col·lectius de les bandes de 
Mallorca i, per altra banda, de dur a terme projectes culturals adreçats a 
fomentar la formació, l’intercanvi i el desenvolupament musical de les 
diferents bandes federades.”  

3. En els pressuposts d’enguany existeix crèdit adequat i suficient en la partida 
assenyalada per atendre la concessió de la subvenció nominativa de 73.875,00 € a 
favor de la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals, d’acord 
amb la RC amb el núm. de referència 22014/1471. 

4. La directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat, mitjançant la memòria 
pertinent, la concessió d’una subvenció nominativa de 73.875,00 € a favor de la 
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Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals per dur a terme el seu 
projecte referent al moviment bandístic de Mallorca. 

5. La cap del Servei Jurídic Administratiu ha informat favorablement sobre els 
aspectes jurídics de la concessió d’una subvenció nominativa de 73.875,00 € a favor 
de la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals 

6. El secretari tècnic d’aquest departament va proposar, la concessió d’una subvenció 
nominativa de 73.875,00 € a favor de l’entitat esmentada. 

7. La Intervenció General va fiscalitzar de conformitat la proposta esmentada. 

En virtut de tot el que s'ha exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, desprès del 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes la següent proposta d’ 

1. Aprovar i iniciar l’expedient 5/2014 relatiu a la concessió d’una subvenció  
nominativa de 73.875,00 € a favor de la Federació Balear de Bandes de Música i 
Associacions Musicals, titular del  NIF G-07447055, per donar suport per dur a 
terme el seu projecte referent al moviment bandístic de Mallorca i, consegüentment, 
autoritzar una despesa de 73.875,00 € a càrrec de la partida pressupostària 
20.33430.48906 (núm. de referència 22014/1471).  

2. Concedir una subvenció nominativa de 73.875,00 € a  la Federació Balear de 
Bandes de Música i Associacions Musicals, titular del NIF G-07447055, per tal de 
donar suport al projecte cultural ressenyat en l’apartat anterior i, consegüentment, 
disposar una despesa de 73.875,00 € a favor de l’entitat assenyalada, a càrrec de la 
partida pressupostària 20.33430.48906 (núm. de referència 22014/1471).  

3. Aprovar el conveni adjunt amb la Federació Balear de Bandes de Música i 
Associacions Musicals per tal d’establir les bases reguladores de la concessió de la 
subvenció nominativa esmentada. 

4.  Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I LA FEDERACIÓ 
BALEAR DE BANDES DE MÚSICA I ASSOCIACIONS MUSICALS 

Palma,...de....de 2014 

REUNITS 

Reunits d’una part el Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca NIF S0711002F i, de l’altra, el Sr. Joan Carles Julià 
Cuenca (DNI 18.220.247S), president de la Federació Balear de Bandes de Música i 
Associacions Musicals (NIF G 07447055). 

Actuen el Sr. Rotger, en nom i representació del Consell de Mallorca i el Sr. Julià en 
nom i representació de la Federació Balear de Bandes de Música.  
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Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar i 

DIUEN 

Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports, i de la Federació Balear de Bandes de Música i 
Associacions Musicals, entre d’altres, els del foment i la promoció de les activitats 
musicals que es desenvolupin a Mallorca i, amb les finalitats d’afavorir i incentivar la 
voluntat de perfeccionament i d’auto-formació de les bandes, d’estimular-ne la 
capacitat de desenvolupar accions i iniciatives musicals, en general, i de promocionar 
la música, especialment, la que constitueix el nostre patrimoni musical. 

Que en el Ple del Consell de Mallorca de...de....de 2014 es va acordar establir un 
conveni entre el Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports i la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions 
Musicals 

I, per dur-los a terme, 

CONVENEN 

1r. Objecte de la subvenció 

El Ple del Consell de Mallorca atorga una subvenció nominativa de 73.875,00 € a 
favor de la Federació Balear de Bandes de Música i associacions musicals, en 
concepte de subvenció, per donar suport a les activitats i a les despeses que 
s’esmenten tot seguit: 

� Funcionament i manteniment de la Federació Balear de Bandes de 
Música i     associacions musicals            

� Organització de 10 festivals a diferents indrets de Mallorca amb la 
participació de 3 o 4 bandes a cadascun. 

� Organització i lliurament dels Premis de la Música 2014 

� Programes, cartells i elements publicitaris de totes aquestes activitats 
amb llengua catalana i incloent el logotip del Consell de Mallorca 

� Noves composicions per banda. Mitjançant concurs o contractació 
directe 

� Organització d’un concert per fer l’estrena de les noves composicions 

� Trobades de bandes 

Temporalització del projecte: des de l’1d’octubre de 2013 fins el 30 de setembre de 
2014 (ambdós inclosos) 

El pressupost total del projecte cultural pel 2014 de la Federació  és de 77.875,00 €.  
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2n. Naturalesa del projecte 

La subvenció que s’atorga mitjançant el present conveni és de caràcter voluntari i 
eventual i es pot anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes 
en la llei o en aquestes clàusules; no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions 
en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.  És compatible amb altres 
ajudes o subvencions o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix 
projecte, sempre que el còmput total d’aquells no superi el pressupost d’execució del 
projecte. 

La subvenció, objecte d’aquest conveni té la consideració d’import cert, sense fer cap 
referència a un percentatge o fracció del pressupost del projecte cultural subvencionat, 
per la qual cosa, el fet de concedir aquesta subvenció implica l’obligatorietat de fer el 
projecte cultural subvencionat i, consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar 
altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-ne a terme l’execució 
de la totalitat del pressupost.  

3r. Dotació pressupostària 

L’import de la subvenció esmentada s’imputa a la partida 20 33430 48906 “Conveni 
Federació Bandes de Música” d’acord amb el número de referència 22014/1471. 

4t. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable 

a) En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa 
subvencionable i, consegüentment, forma part del pressupost inicial del 
projecte cultural, la que respon a la naturalesa d’aquest, és estrictament 
necessària per planificar, preparar, coordinar, executar i difondre el projecte, 
està legalment justificada amb factures o altres documents que l’acreditin, la 
temporalització dels quals ha de coincidir amb la de la durada del projecte que 
no pot tenir, en cap cas, una temporalització superior a 12 mesos. Per això, la 
data dels justificants es computa en virtut de la durada del projecte o, com a 
màxim, en els 12 mesos anteriors a l’acabament de l’execució del projecte i 
fins a aquesta data com a límit. (Als efectes de l’establert en aquest paràgraf, 
s’entén que la data d’acabament de l’execució del projecte es correspon amb 
el darrer dia que es realitza l’activitat subvencionada).   

Així mateix, també es considera despesa subvencionable: les despeses 
financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i 
les d’administració específiques si hi estan directament relacionades i són 
indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme. A més, també tindran aquesta 
condició de subvencionable les despeses derivades de garanties bancàries 
sempre que estiguin directament relacionades i siguin indispensables per dur a 
terme el projecte cultural.  

Per altra part, atès que la subvenció d’aquest conveni té per objecte el projecte 
cultural que es recull en la primera clàusula sense entrar a determinar, en 
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concret, quin tipus de despeses del pressupost s’imputen a la subvenció, es 
permet que les despeses subvencionables del pressupost del projecte es puguin 
compensar entre elles. 

A més dels requisits establerts en aquesta clàusula, només es pot considerar, 
com a despesa realitzada i, per tant, subvencionable, aquella que s’hagi pagat 
abans de la finalització del termini de presentació de la justificació de la 
subvenció. La forma d’acreditar aquest pagament així com el termini esmentat 
es regulen en la clàusula vuitena.  

b) En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del 
pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 

- Aquelles despeses que no compleixin els requisits esmentats a l’apartat 1. 

- Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu ser superior al 
valor de mercat. 

- Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

- Els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals. 

- Les despeses de procediments judicials. 

- Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o 
compensació, ni els imposts personals sobre la renda. 

No formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit 
pressupostari referit en la clàusula tercera, tot i que formin part del pressupost del 
projecte, les inversions i obres, la compra d'equipaments o de qualsevol altre bé 
inventariable de naturalesa similar. 

c) Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats 
següents: 

Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes en la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el 
beneficiari ha de demanar, com a mínim, 3 ofertes a diferents proveïdors abans de 
contreure el compromís per fer l’obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat que per 
les especials característiques no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats o 
empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja s’hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció.  L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar amb 
la justificació de la subvenció, s’ha de fer en virtut de criteris d’eficiència i economia; 
en cas contrari, quan l’oferta seleccionada no hagi estat la més avantatjosa 
econòmicament (art. 31.3 de la Llei 38/2003) se n’ha de presentar una memòria 
justificativa. 

Quan el document justificatiu de la despesa s’hagi emès a través de mitjans 
electrònics, l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració responsable sobre el 
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fet que l’import total d’aquests justificants o, si escau, la part que s’imputa a la 
subvenció no s’ha fet servir ni es farà servir per justificar altres subvencions. 

5è.  Procediment. Òrgans d’instrucció, fiscalització, resolució i ordenament del 
pagament 

La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, que du a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetllar pel 
compliment dels requisits de la subvenció, a més d’exercir les facultats previstes en 
l’article 24 i concordants de la Llei 38/2003,  

general de subvencions, i les que s'esmenten en aquest conveni. L'òrgan instructor, 
quan ha comprovat, d’una banda, la documentació presentada per l’entitat 
beneficiaria, sia a l’hora de presentar la sol·licitud inicial sia a l’hora de justificar la 
subvenció i, d’altra banda, si està al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries, amb la Seguretat Social i amb les obligacions del Consell de Mallorca, ha 
de dictar la proposta d’acord de concessió corresponent. 

La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia de 
la documentació presentada pel beneficiari així com de les propostes realitzades per la 
Secretaria Tècnica.  

El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció i 
l’aprovació del conveni. El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports dicta la 
resolució de reconeixement de l’obligació i, finalment, la consellera executiva del 
Departament d’Hisenda i Funció Pública o el conseller/la consellera que la 
substitueixi ordena l’abonament de l’obligació reconeguda, és a dir, el pagament de la 
subvenció. 

El termini màxim de resolució d'aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir 
del dia d’entrada en el registre general de la sol·licitud de subvenció del beneficiari. 

6è. Beneficiaris 

Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que hi són aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003 general de 
subvencions, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions, i 
les de l’article 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 
132 de 3/11/01) i les recollides en aquestes clàusules i, la resta que hi siguin 
aplicables.   

� Dur a terme el projecte cultural subvencionat en les mateixes condicions i amb 
les mateixes característiques que es va presentar o, si n’és el cas, amb les 
modificacions prèviament comunicades. 

� Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les clàusules 
d’aquest conveni, que s’ha realitzat el projecte cultural subvencionat i, si n’és 
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el cas, el compliment dels requisits o de les condicions que la concessió de la 
subvenció determini. 

� Comunicar a l'òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en 
tot cas, en justificar-la, l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, recursos o 
ingressos que financin el projecte cultural subvencionat. 

� Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que 
duguin a terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar 
la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. 

� Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva 
comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur l’entitat beneficiària 
d'acord amb la normativa vigent, i, en el cas de no tenir obligació de dur-la, en 
la documentació que la substitueixi. 

� Acreditar, com es determina en aquest conveni i abans de redactar la proposta 
de concessió, que està al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 

� Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos 
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de 
comprovació i control. 

� Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic 
del Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En aquest sentit, la 
difusió s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la 
naturalesa del projecte. Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altre material 
imprès, s’hi ha d’incloure la imatge corporativa de la Vicepresidencia de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o del Consell de 
Mallorca.  

� Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la LGS, 
i en el capítol I del Títol III del RLGS. 

7è. Subcontractació 

L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
cultural subvencionat, d'acord amb els requisits establerts en els articles 29 de la Llei 
38/2003, 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, que s’indiquen a continuació. 
En aquest sentit, s’ha d’assenyalar que  no s’entén compresa dins el terme 
subcontractació, la contractació d’aquelles despeses en les quals hagi d’incórrer el 
beneficiari per realitzar el projecte per si mateix.  

Requisits: 

a)   L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte cultural, objecte de la 
sol·licitud, fins al 100% del seu import. (art. 29.2 de la Llei 38/2003; art. 68.1 
del Reial Decret 887/2006). 
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b) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

- Que el contracte es faci per escrit. 

- Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que    determina aquesta clàusula o (art. 29.3 de la Llei 38/2003) 

En aquest sentit, s’autoritza al beneficiari a dur a terme la subcontractació, en 
el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si aporta els documents següents: 

- Una memòria justificativa del motiu de la subcontractació.  

- El document en què aquesta s’ha formalitzat. 

- Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o l’entitat subcontractada prevists en 
l'article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

c) L’entitat beneficiària, d'acord amb l’art. 29.7 de la Llei 38/2003, no pot 
concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 13 de 
la llei 38/2003. 

2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l'activitat objecte de contractació. 

3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals 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 dels 
serveis prestats. 

4. Persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, llevat que la 
contractació s'efectuï d'acord amb les condicions normals de mercat i 
l’autoritzi prèviament l'òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixi la clàusula. (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 
del Reial decret 887/2006, que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

En tot cas, no s’entén compresa dins el terme subcontractació, la contractació 
d’aquelles despeses en les quals hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar el 
projecte per si mateix.  

S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats vinculades 
a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4 de la lletra c), sempre que es faci 
d’acord amb aquests termes: 
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I) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix 
el 20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

II) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en 
l’execució del projecte cultural. L’entitat beneficiària ha de reflectir 
aquests criteris en la memòria presentada en justificar l’ajut. 

III). L’entitat beneficiària ha d’indicar la vinculació amb la persona o 
entitat subcontractada bé en el contracte, bé en la memòria. 

IV) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de 
mercat i, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de 
presentar la factura definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 
pressuposts rebutjats. 

8è. Justificació i pagament de la subvenció 

D’acord amb el que recullen els articles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament 
de la subvenció, que es fa mitjançant transferència bancària, s’ha de dur a terme una 
vegada que l’entitat beneficiària hagi justificat, tal i com s’estableix en aquesta 
clàusula, la realització del projecte cultural subvencionat. No obstant això, si l’entitat 
beneficiària sol·licita una bestreta de l’import de la subvenció s’ha de complir el que 
es recull a la clàusula novena. 

L’entitat beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció o de la bestreta, si 
n’és el cas,, ha d’acreditar que està al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant de l’Administració de l’Estat, 
i amb les obligacions tributàries del Consell de Mallorca, així com que no és deutora 
per una resolució de procedència de reintegrament.  

Pel que fa a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’ha de presentar la 
certificació administrativa corresponent; no obstant això, l’entitat beneficiària pot 
substituir aquestes certificacions per una declaració responsable en els casos següents:  

a) Quan l'import de la subvenció concedida no superi els 3.000,00 € (art. 
24.4 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament de la 
Llei 38/2003 general de subvencions;  

b) Quan l’entitat beneficiària sigui una Administració Pública, els seus 
organismes, entitats públiques o una fundació del sector públic (art. 
24.6 del Reial decret 887/2006;  

c) Quan l’entitat beneficiària no estigui obligada a presentar les 
declaracions o documents relatius a les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social (art. 22.1 del Reial decret 887/2006. 

Pel que fa referència al compliment de les obligacions tributàries amb el Consell de 
Mallorca l’acredita, d’ofici, la Tresoreria de la institució i, en relació al fet que el 
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beneficiari no és deutor per una resolució de reintegrament ho fa, d’ofici, el centre 
gestor a través de l’òrgan instructor. 

Documentació justificativa: La justificació de la realització del projecte cultural 
subvencionat, de la consecució dels objectius de la subvenció, així com, del 
compliment de les condicions que determini, si escau, l’acte de concessió de la 
subvenció,  s'ha de dur a terme d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de 
subvencions (BOE núm.176, de 25/7/2006), a través d'un compte justificatiu que està 
integrat per la memòria tècnica i econòmica següent:   

A) Memòria tècnica 

És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet el projecte cultural 
subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis 
que, prèviament, ha comunicat al departament. 

Així, la memòria està integrada per la documentació següent: 

�  Memòria explicativa de l'activitat realitzada: comentari i avaluació dels 
resultats obtinguts i de tots aquells aspectes que siguin rellevants.  Si no s’ha 
executat la totalitat del projecte per causes alienes o de força major, la 
memòria n’ha d’exposar les causes i ha d’explicar la resta del projecte 
realitzat. 

� Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a l’activitat 
subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini de la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o, simplement del 
Consell de Mallorca, mitjançant el logotip de la institució. 

� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la 
realització del projecte cultural. 

B) Memòria econòmica:  

És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat 
i de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents 
següents. 

Aquesta memòria està integrada per la documentació següent: 

� Annex I: Declaració responsable de la realització del projecte cultural 
subvencionat i del seu pressupost d’execució, a la qual s'ha d’adjuntar la relació 
detallada i equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que 
corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat (art. 30.2 de la LGS 
i art. 72.2 del RLGS). 

� Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat. La 
relació de despeses s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost 
presentat i ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: 
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la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data d'emissió i 
la de pagament dels justificants corresponents, el concepte de la factura o del 
document similar. La relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les 
subvencions, els ingressos o els fons propis que han finançat el projecte 
subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència.  En el cas que no hi hagi altres 
ingressos que financin el projecte s’ha d’adjuntar una declaració responsable sobre 
aquesta circumstància. 

� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la 
despesa justificada no te un valor superior al de mercat (art. 31.1 i 33 de la 
Llei 38/2003). (Annex 1). 

� Les factures originals o d’altres documents justificatius de la despesa del 
pressupost subvencionable executat, que s’han de presentar d’acord amb els 
criteris que s’acaben d’esmentar, han d’estar expedides a nom de l’entitat 
beneficiària i, a més, han de tenir tots els requisits que exigeix el Reial decret 
1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el reglament que regula les 
obligacions de facturació. Així, es poden citar, entre d’altres, com a exemple i 
sempre que siguin escaients: 

• Dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari 

• Data i número de factura  

• Concepte de la despesa 

• Retenció fiscal i/o IVA (si correspon)  

• El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte 
de la factura. 

Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no 
subjecta a l’impost o quan el subjecte passiu de l’impost sigui el 
destinatari de l’operació facturada, s’hi ha de fer constar.  O s’hi ha 
d’incloure una referència a les disposicions corresponents 
corresponents de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, o als 
preceptes corresponents de la Llei de l’impost. 

Notes:  1. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma 
ordenada, és a     dir, s’han d’agrupar en el mateix ordre establert en la 
relació de despeses que s’adjunta a l’annex 1. 

2. El pagament dels justificats s'ha de dur a terme a través dels mitjans que 
s'indiquen a continuació i, la documentació que l'acredita ha de presentar les 
característiques següents:  

A) Pagament a través de transferència bancària o d’ingrés en compte 
bancari. 
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En aquest cas, s’ha d’adjuntar la documentació següent: 

- Còpia de l’ordre de la transferència bancària o del document d’ingrés 
bancari.  Aquests  documents han de recollir les dades següents: el 
concepte de la transferència o de l’ingrés que ha de permetre identificar 
el justificant a què s'imputa el pagament, la data del document, 
l’import i, les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir 
amb el beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament i, 

- Extracte del compte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri 
el càrrec d’aquesta transferència 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per a la còpia de l’ordre de 
la transferència o per al document d’ingrés, bastarà presentar aquest 
detall del càrrec bancari. 

 B) Pagament mitjançant xec o pagaré nominatiu : 

L’entitat beneficiària ha de aportar tots aquests documents: 

- Còpia del xec o pagaré nominatiu, emès a nom del proveïdor que 
emet la factura, sempre que estigui vençut. 

- Certificat o document de l’entitat bancària en què es faci constar 
aquestes dades: el número de xec, el seu import, la identificació de qui 
el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del 
compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també la 
identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el 
titular del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda). 

 - Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual 
figuri el càrrec d’aquest xec o pagaré.  

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al 
document de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec 
bancari i la còpia del xec o pagaré corresponent. 

C) Pagament a través de pagarés, lletres de canvi o similars. 

En aquest supòsit, l’acreditació del pagament s’ha de fer a través 
d’aquest document: 

Certificat o document de l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i 
el lliurat de la lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa 
l’efecte mercantil, l’import de la lletra de canvi i la data d’emissió de la 
lletra i del seu abonament per part del lliurat. 
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No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten en el paràgraf anterior 
bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari.  

D) Pagament mitjançant targeta de crèdit. 

Aquest tipus de pagament s’ha d’acreditar amb els documents 
següents: 

- Resguard del pagament amb targeta 

- Certificat o document de l’entitat bancària en què com a mínim consti 
el titular i el número del compte corrent en què es carrega el pagament 
de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual es fa la transferència i 
l’import i data de l’operació.  

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o  per al 
document de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec 
bancari i el resguard del pagament amb targeta. 

E) Pagament mitjançant domiciliació bancària. 

En aquest cas, s’ha d’adjuntar aquests documents: 

- Notificació bancària del càrrec  

- Certificat o document de l’entitat bancària en què consti el titular i 
número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec i l’ordenant del 
càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i 
data de l’operació. 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al 
document de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec 
bancari i la notificació bancària del càrrec. 

3 En el cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import que 
no coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà de 
presentar un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària o 
qualsevol altre document que justifiqui que dins aquell pagament es troba 
inclòs l’abonament del justificant en qüestió.  

4 Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar 
l’equivalència del canvi oficial en euros que correspongui a la data del 
pagament del document justificatiu de la despesa. 

5 Limitació:  S’admet el pagament en efectiu únicament quan l’import dels 
justificants no superi els 100,00 € (IVA exclòs). Per acreditar aquest 
pagament en metàl·lic s’ha de signar i segellar pel proveïdor, que ha emès la 
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factura, un “Rebut” (un recibí) amb l’expressió “Rebut en metàl·lic” que ha 
de tenir aquestes dades: data, nom i llinatges de la persona que l’ha signat i 
el núm. del seu DNI; a més, en el cas que el rebut esmentat no consti damunt 
el justificant, s’ha d’indicar la despesa que és objecte del pagament en 
metàl·lic.No obstant això, per als pagaments en metàl·lic fets amb 
anterioritat a la signatura del conveni, s’ha d’acceptar, com acreditació de la 
seva verificació, qualsevol mitjà admès en Dret. 

6 En el cas de què s'hagin de retornar les factures o els justificants originals, 
a petició de l’entitat beneficiària, s'hi ha de estampillar, la data de concessió 
de la subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció).  

� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet de si 
recupera o compensa l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003).(Annex 1) 

� Les 3 ofertes de diferents proveïdors o, en el seu cas, una memòria 
justificativa sobre l’oferta seleccionada, si es compleixen els requisits de la 
clàusula quarta. 

� La documentació relativa a la subcontractació que s’hagi de presentar 
d’acord amb allò establert a la clàusula setena del conveni.  

� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de 
comprovar la justificació econòmica del projecte cultural. 

Termini de presentació: L’entitat beneficiària ha de presentar la documentació 
justificativa, recollida en aquesta clàusula, al més aviat possible, i, en tot cas, el darrer 
dia per presentar-la documentació justificativa ha de ser el 10 d’octubre de 2014 en 
qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la 
Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la 
Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-), així 
com en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999. 

Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert 
perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que 
s’ha enviat dins el termini esmentat en el paràgraf anterior. No obstant això, si aquesta 
documentació no entra en el Registre General dins els 10 dies naturals següents a 
l’acabament del termini de presentació de la documentació justificativa, no s’ha 
d’admetre en cap cas. Si el darrer dia natural fos dissabte, el termini esmentat s’ajorna 
fins al dia hàbil següent. 

9è. Bestreta   

L’entitat beneficiària, sense perjudici d’allò establert a la clàusula anterior, si no 
disposa de recursos propis suficients per finançar la realització del projecte cultural 
pot sol·licitar una bestreta de  la subvenció abans del termini establert per justificar-la 
(art.34.4 de la Llei 38/2003 general de subvencions, art. 88.2 del Reial decret 
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887/2006, pel qual s'aprova el reglament d’aquesta Llei, i base d’execució 25.2 dels 
Pressuposts de 2014 del Consell de Mallorca).   

Límit: L’entitat beneficiària pot demanar una bestreta de fins al 50% de l’import de la 
subvenció, per la qual cosa ha de constituir les garanties que s’estableixen en el 
paràgraf següent. 

Garantia: L’entitat beneficiària ha de constituir una garantia mínima del 120% de 
l’import de la bestreta sol·licitada, mitjançant un aval bancari, davant la Tresoreria del 
Consell de Mallorca. 

No obstant això, d’acord amb les bases d’execució dels Pressuposts del Consell de 
Mallorca, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública pot atorgar, 
excepcionalment i sempre que les entitats beneficiàries siguin ajuntaments o entitats 
sense ànim de lucre, una bestreta de fins al 50% de l’import de la subvenció sense 
l’obligació de constituir l’aval bancari, amb l’informe favorable previ del centre 
gestor de la despesa. 

10è. Absència o deficiències de la documentació justificativa de la subvenció 

Si la persona física o jurídica beneficiària no presenta la documentació establerta a la 
clàusula vuitena, se li ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable de 
15 dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest 
requeriment (art. 70.3 de la RLGS). 

Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor requerirà l’entitat 
beneficiària que les esmeni en el termini de 10 dies, comptadors des de l’endemà de la 
recepció de la notificació del requeriment (art. 71.2 de la RLGS). 

Per altra part, si la persona física o jurídica beneficiària no adopta les mesures de 
difusió adients per donar publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb 
l’art. 31.3 b) del RLGS, l’òrgan instructor li’n farà requeriment perquè les adopti en 
un termini no superior a 15 dies, amb l’advertiment de les conseqüències que es poden 
derivar de no adoptar-les en aplicació de l’article 37 de la LGS. 

11è. Inspecció i comprovació 

El Consell de Mallorca pot, per una banda, auditar tant econòmica com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció, i, per altra banda, 
inspeccionar i comprovar les activitats culturals que hagi subvencionat, sense 
perjudici de les competències que puguin correspondre, per normativa legal o 
reglamentària, a altres organismes o institucions.  

11è. Revocació i reintegrament de la subvenció 

1.Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàsules del 
conveni o en el reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la Llei 38/2003, o altera 
les condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte, que s’hagin pogut 
tenir en compte per concedir la subvenció, els òrgans competents del Consell han de 
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revocar la concessió de la subvenció.  En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el 
dret a cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’ha de reintegrar, d’acord amb el que estableixen 
l’article 40.1 de la LGS i l’article 13.2 del RLGS.   

2. No obstant això, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha 
tingut voluntat de compliment  i que s’aproxima de forma significativa a l’assoliment 
de les finalitats de la subvenció, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la 
concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar-la íntegrament, 
d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 

a) En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, com a mínim, l’execució 
del 50 % de les activitats d’aquest o de l’activitat planificada (quan el projecte només 
estigui integrat per una activitat i aquesta sigui susceptible de dividir-se en unitats 
d’execució amb una naturalesa i identitat pròpia), la revocació parcial subvenció inicial 
s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no justificat, sempre que 
l’entitat hagi especificat l’aplicació de la subvenció inicial entre les diferents activitats 
del projecte o unitats d’execució, sia en la documentacio inicial sia abans de la 
justificació de la subvenció o en el moment de presentar-la, com a conseqüència del 
requeriment de l’òrgan instructor. Per tant, si el projecte no fos susceptible de dividir-se 
en unitats d’execució s’ha de revocat totalment la subvenció. 

b) En el cas que s’hagi executat totalment el projecte cultural, la revocació parcial de 
la subvenció inicial s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no 
justificat o justificat incorrectament. 

3. En el cas que l’import total de la suma de la subvenció més la resta d’altres ajuts, 
subvencions, ingressos o fons propis, amb què es finança el projecte cultural, superi el 
pressupost d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de 
ser la quantitat que excedeix del pressupost executat. 

12è. Sancions 

L'incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de 
subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que 
hi sigui d'aplicació. 

13è. Control financer 

El beneficiari s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant 
del Consell de Mallorca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta d’organismes 
que estableixi l’ordenament jurídic. 

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

En aquest sentit, s’ha d’indicar que la base d’execució 35.3 in fine del Pressupost del 
Consell de Mallorca de 2014 estableix el següent: “La revisió de les factures o 
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documents de valor probatori anàleg que, si s’escau, formin part del compte 
justificatiu, seran objecte de comprovació en els quatre anys següents sobre la base 
d’una mostra representativa.”, per la qual cosa, cal tenir en compte que l’import 
definitiu de la subvenció justificada pot experimentar canvis, posteriorment, com a 
conseqüència de l’exercici, en els 4 anys següents, del control financer de la 
Intervenció General sobre la documentació justificativa presentada per l’entitat 
beneficiària i, consegüentment, si aquella ja s’ha abonat, pot donar lloc al 
reintegrament corresponent. 

14è. Règim jurídic 

La subvenció nominativa, objecte d’aquest conveni, es regeix per aquest conveni; per 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de 
novembre de 2003); el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol 
de 2006); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 
132 de 3 de novembre de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 8 de març 
de 2004 i modificat el 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 
2011); el Decret d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de 
juliol de 2011) modificat posteriorment (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre; BOIB 
núm. 48, de 3 d’abril de 2012 i BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012); l'Ordenança 
vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del 
Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 10 d’agost de 1995) i modificada 
per la Llei 4/1999 i la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació. 

15è. Vigència i acabament del conveni 

 La vigència d’aquest conveni s’inicia la data de la seva signatura i finalitza el dia 
10 d’octubre de 2014. 

El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports El president de la 
Federació Balear de 
Bandes de Música i 
Associacions Musicals 

 

Joan Rotger Seguí      Joan Carles Julià Cuenca  

 

Nota: D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us informam que: 
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1. Les dades personal obtingudes en la tramitació d’aquesta subvenció  s'incorporaran 
en els fitxers de dades personals, inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. En aquest sentit, les dades 
obtingudes del beneficiari s’integren per una banda, en el fitxer “Registre General” 
que serveix per registrar l’entrada i sortida de documents i, per altra banda, en el fitxer 
“”Acords i Resolucions” que té com a finalitat, entre d’altres, els procediments 
administratius. 

2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 

3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999, 
és la Presidència del Consell de Mallorca, carrer Palau Reial núm. 1, 07001 Palma. 

ANNEX I 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL 
PROJECTE CULTURAL  SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST 

 

___________________________________________, com a representant de l’entitat  

_______________________________________________,amb el NIF ___________ 

_________, en relació a la subvenció concedida pel Departament de Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca  per dur a terme el projecte 
_______________________________________________________________________
_______________ . 

 

Declar sota la meva responsabilitat : 

 

1.- Que l'esmentat projecte s’ha realitzat. 

 

2.- Que la relació de despeses i d'ingressos que integren el pressupost executat del 
projecte assenyalat ha estat la que s'hi adjunta. 

 

Nota: 1. La relació de despeses, que s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del 
pressupost presentat, ha d'indicar les següents dades de les factures o documents 
acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data 
d'emissió i la de pagament dels justificants pertinents, i el concepte de la factura o del 
document similar; la  relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, 
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els ingressos o els fons propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne 
l'import i la procedència; 2. Aquesta relació de despeses i ingressos ha d’anar signada 
pel beneficiari. 

3. Que les despeses relacionades, l’import total de les quals és de .....................€,  
corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat i no tenen un valor 
superior al de mercat . 

4.- Que el beneficiari/entitat beneficiària en relació a l’IVA suportat en la despesa 
subvencionable de l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions: 

� No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 

� Sí recupera o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 

5. Que la subvenció atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la 
qual es va concedir i que no supera -amb les subvencions i altres ingressos concurrents- 
el cost del projecte subvencionat. 

6. Que s’adjunten la totalitat dels justificants del pressupost d’execució del projecte 
cultural subvencionat i que, si és el cas, la resta de documentació relativa al projecte 
cultural resten a disposició del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes, a 
la seu d’aquesta entitat, situada en _________________________________________ 

_______________________________________  . 

 

I, perquè consti, sign aquesta declaració  a ____________________________, el 
________, d   ___________________ de 2014. 

 
 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) sol·licita agrupar el debat de les propostes relatives a les subvencions 
nominatives. 

La PRESIDENTA demana a la resta de grups si hi estan d’acord i quines propostes estarien d’acord en 
debatre de manera conjunta. 

El Sr. DALMAU (PSOE) diu que no està d’acord amb un debat conjunt del total de punts de 
subvencions nominatives. 

LA Sra. PRESIDENTA anuncia que, així doncs, de moment faran el debat del punt núm. 6. 

El Sr. FONT anuncia que, si li ho permeten, farà una intervenció única en relació a tots els punts de 
subvencions nominatives. 

A continuació comenta que avui duen una sèrie de subvencions nominatives de Cultura a la Federació 
de Bandes de Música, al Bisbat de Mallorca per endreçar la biblioteca, a la Federació de Música i Ball 
Mallorquí, a l’Observatori de Costitx, al Gremi de Llibreters per la Fira del Llibre i per la Setmana del 
Llibre en Català, al Bisbat de Mallorca per restauració de patrimoni, a la Premsa Forana i a la Fundació 
Universitat Empresa per part del Departament de Presidència. 
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El Grup MÉS per Mallorca està completament d’acord amb aquestes subvencions nominatives i, 
evidentment, hi votaran a favor però voldria comentar dues qüestions que considera importants. 

La primera qüestió és que la majoria d’aquestes subvencions nominatives són de Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports (concretament són 8 subvencions) i pràcticament no n’hi ha cap –cosa que 
ja va dir a la Comissió Informativa i veu que no s’ha arreglat– que el seu termini de justificació finalitzi 
el mateix dia. 

Adverteix que és mal d’entendre per al sector d’entitats beneficiàries d’aquestes subvencions que el 
termini de justificació de les mateixes no finalitzi per a totes el mateix dia. 

Per exemple, el termini de justificació de la subvenció a la Federació de Bandes de Música acaba dia 
10 d’octubre, el de la subvenció al Bisbat de Mallorca per la biblioteca acaba dia 9 de setembre, el de la 
subvenció per la Federació de Música i Ball Mallorquí finalitza dia 30 de setembre, el de la subvenció 
per l’Observatori de Costitx acaba dia 16 de desembre, el de la subvenció per la Fira del Llibre al 
Gremi de Llibreters dia 1 de novembre, el de la subvenció al Bisbat per restauració de patrimoni dia 10 
de setembre, etc. 

Remarca que cap ni una de les subvencions nominatives no coincideixen en la data de finalització del 
termini per justificar-les i tot això amb l’agreujant que n’hi ha dues (la de l’Observatori de Costitx i la 
del Gremi de Llibreters per la Fira del Llibre) que no les podran cobrar amb càrrec a l’exercici 
pressupostari 2014 perquè la mateixa Intervenció del Consell de Mallorca ja adverteix que no hi haurà 
temps material per tramitar les justificacions i que les subvencions puguin anar a càrrec del pressupost 
de 2014 sinó que ja hauran d’anar a càrrec del romanent que s’incorpori posteriorment o bé a càrrec de 
la nova partida de 2015. 

Per això, demana si aquestes entitats –l’Observatori de Costitx i el Gremi de Llibreters– saben que no 
es tramitaran les seves subvencions amb càrrec al pressupost de 2014 sinó de cara al pressupost de 
2015, ja que serà completament impossible que les pugui pagar enguany i, si no és així, doncs que la 
Intervenció General ho confirmi. 

Recorda que tota la legislatura ha insistit en el fet que s’han d’unificar els criteris per tal que tothom 
tengui els mateixos drets i les mateixes obligacions perquè, en cas contrari, estarien produint uns 
greuges comparatius que poden perjudicar moltíssim les entitats. 

Planteja si Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esport és incapaç de fer un conveni estàndard i fixar 
la mateixa data de justificació per a tothom. No creu que això sigui tan difícil i, si realment no és 
possible, voldria que el conseller li expliqui els motius pels quals això no pot ser. 

La segona qüestió que volia ressenyar és que troba a faltar altres entitats que històricament han fet i 
continuen fent molt per la nostra cultura i creu que el Departament de Cultura del Consell de Mallorca 
no les pot tenir no només oblidades sinó apartades i reprimides com és el cas de l’Obra Cultural Balear. 

Encara és l’hora que el Consell de Mallorca hagi parlat amb l’Obra Cultural Balear en relació a qualque 
tipus de subvenció nominativa o de qualque projecte en concret tot i que l’Obra Cultural Balear té 
molts de projectes. 

Observa, tot seguit, que el Sr. Rotger hauria de saber que dins la sala de Plens hi ha un retrat d’un dels 
fundadors de l’Obra Cultural Balear, que és l’entitat que històricament més ha fet per la cultura i per la 
llengua d’aquesta terra. En canvi, l’equip de govern del Consell de Mallorca li fa seguidisme al Sr. 
Bauzá i li neguen tot a l’Obra Cultural Balear o almanco així ho demostren els fets. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) manifesta que refusa totes les 
afirmacions que ha fet el Sr. Font i, per això, no entrarà a contestar-les però ressalta que no està d’acord 
amb el Sr. Font qui, segons el seu parer, vol dur el debat a un tema que no és el que pertoca. 

Explica que les distintes convocatòries que s’han posat en marxa són les que estan previstes i aprovades 
en els pressuposts i, per tant, únicament estan duent a terme l’execució estricta del pressupost. 

A més a més informa que els distints terminis de justificació de les subvencions van en consonància 
amb el fet de si hi ha algunes institucions (com és el cas de la Federació de Bandes de Música) que 
tenguin bestreta o no en tenguin. En el cas que la subvenció tengui una bestreta del 50%, el termini de 
justificació no pot ser estàndard com vol el Sr. Font i, per altra banda, aquests dates van en proporció 
amb els terminis de realització dels distints esdeveniments. 
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El que sí saben les entitats, atès que mantenen un contacte continu amb elles, són les circumstàncies de 
cada convocatòria i també saben que se poden justificar en el moment que se dugui a terme l’activitat 
subvencionada. 

Per exemple, la Fira de Teatre de Manacor dura fins el mes de novembre i de les paraules del Sr. Font 
pot entendre que se nega a subvencionar la Fira de Teatre de Manacor perquè les activitats duren fins el 
mes de novembre però, com que l’equip de govern també la vol ajudar, hi vol col·laborar i la vol 
promoure, entenen que els terminis de justificació s’han de fixar d’acord amb la característiques de 
cada convocatòria. 

Afegeix que no comentarà la resta del que ha dit el Sr. Font perquè són qüestions que estan fora 
d’aquest debat i únicament li fa saber que és l’Obra Cultural Balear la que no vol parlar amb l’equip de 
govern però ell sempre ha tengut les portes obertes, ha rebut totes les persones que així ho han 
sol·licitat i li ha dit a l’Obra Cultural Balear que té portes obertes, igual que totes les entitats de 
Mallorca que fan cultura on s’inclouen algunes que eren marginades o no eren ateses per l’equip que 
presidia el Sr. Font.  

Indica que l’actual equip de govern fuig de qualsevol sectarisme i rebutja prioritzar entitats que també 
han d’anar a través d’una convocatòria pública igual que la resta d’entitats. 

Per finalitzar, reitera que aquestes convocatòries són les previstes en els pressuposts, unes 
convocatòries que serveixen per promoure i per defensar la cultura de Mallorca. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) intervé per manifestar que el Grup Socialista estaria d’acord en agrupar la 
votació dels punts núm. 6, 8, 9, 10, 11 (malgrat que no és una nominativa), 13, 15, 16 i 17 i, per una 
altra banda, tractar de manera conjunta els punts núm. 7 i 12 i llavors quedaria el tema d’Artesania que 
és totalment distint. 

La Sra. PRESIDENTA li demana al Sr. Font que en el seu torn d’intervenció per contestar al Sr. Rotger 
aprofiti per fixar la postura del seu Grup envers la proposta d’agrupació de votacions formulada per la 
Sra. Garrido. 

El Sr. FONT comenta, primerament, que el seu Grup està d’acord en fer una votació conjunta dels 
punts núm. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 i 17. 

A continuació li diu al Sr. Rotger que és molt mal entenedor quan li convé i li retreu que hagi dit 
quelcom del qual ell no ha parlat anteriorment. Fa notar que ell no ha parlat en cap moment de cap 
termini, no li ha dit que les subvencions haurien d’estar justificades en una determinada data. El que li 
ha dit és que unifiqui criteri i, en canvi, no li ha donat cap argument per no unificar-los. 

Si totes les entitats justifiquen, per exemple, dia 30 de novembre, no hi tendrà res a dir però el que és 
injust i genera greuges comparatius és que uns hagin de justificar dia 1 o dia 30 de setembre i altres dia 
30 de novembre o 15 de desembre. 

Finalment i en relació al tema de l’Obra Cultural Balear, li diu al Sr. Rotger que no li faci contar el que 
li han fet a l’Obra Cultural Balear. 

La PRESIDENTA informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat intervenir al Ple en els 
punts 12 i 15 i dóna la paraula al Sr. Pere Felip. 

El Sr. FELIP (portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent intervenció, referida al 
punt 12: 

“Honorable Sra. presidenta, senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de Mallorca, referent 
a aquest punt, exposa el següent: 

En temps d’una crisi salvatge, que causa estralls entre les classes socials més dèbils de la societat 
mallorquina: atur, fam, desnonaments, tancament del petit comerç, etc., és inacceptable que el Consell 
de Mallorca decideixi seguir apuntalant la conservació del patrimoni eclesiàstic; per bé que hagi estat 
tradició fins ara, és equivocada i tremendament injusta.   

No veuen vostès que entitats com ara Càritas, Can Gazà, Projecte Home i d’altres entitats humanitàries 
es troben del tot desbordades perquè el Consell de Mallorca tengui el poc sentit comú –per dir-ho 
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finament– d’assumir, un any més, el compromís de gastar els doblers amb una església catòlica, 
apostòlica i romana que és multimilionària.  

Si el Bisbat de Mallorca, que mereix tot el nostre respecte, desitja conservar el seu patrimoni 
eclesiàstic, s’ha d’adreçar al Banc Vaticà, atès que sembla que té doblers a balquena.  

Afortunadament, ja no ens trobam en els temps del franquisme. I, almenys que se sàpiga, el Bisbat no 
duu sota el pal·li el Consell de Mallorca, ni li dóna tampoc encens i mirra. Per aquesta raó, segons el 
nostre parer, l’equip de govern i l’oposició del Consell de Mallorca tenen l’obligació de fer un acte de 
contrició i abolir, enviant a Liorna aquest conveni caduc, passat, cavernícola i antisocial.  

Per favor, en primer lloc, donin menjar i un sostre a qui ho necessita. No s’ha d’oblidar que la major 
part dels capellans, exceptuant l’heroi Jaume Santandreu, líder de Can Gazà. viuen sense cap tipus de 
problemes, més ben dit, viuen com a maharajas i, a més a més, assumeixen el fet que les institucions es 
facin càrrec de la conservació del seu patrimoni. 

Allò que hauria de fer el Bisbat de Mallorca és renunciar, per iniciativa pròpia, a aquest vergonyós 
conveni. O bé el Consell de Mallorca tenir la valentia de suspendre’l per a sempre.  

Estam convençuts que, fins i tot Jesús de Natzaret, l’obrer fuster, estarà d’acord amb el nostre 
plantejament. I és ben segur que també hi està l’heroïna religiosa Teresa Forcades i Vila, perquè ja n’hi 
ha prou d’aquesta situació, que l’Estat tengui dins núvols de cotó l’església catòlica, mentre dotzenes, 
centenars i milers de famílies es troben en la més sagnant i desesperant misèria!  

Res més i moltes gràcies.” 

El Sr. FELIP (portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent intervenció, referida al 
punt 15: 

“En primer lloc assenyalarem que, segons el nostre criteri, la Premsa Forana desgraciadament està 
deixada de la mà de Déu per part del Consell de Mallorca. 

Una prova evident d’això és que, a ritme vertiginós, s’estan tancant, per manca de mitjans econòmics, 
més i més revistes de la part forana, sense tenir en compte que les revistes de la part forana han estat 
sempre la pedra filosofal i la columna vertebral de la informació objectiva i veraç dels pobles de la 
nostra estimada Mallorca. 

Algunes d’elles vénen aguantant, a contra vent i marea, i a bases de gloriosos sacrificis com, per 
exemple, l’Estel que és una revista que es manté, donant branca i sense congraciar-se amb ningú, 
gràcies al seu director editor, Sr. Mateu Joan i Florit, a qui se li hauria de fer un monument. 

Aprofitant l’avinentesa diu, amb to humorístic i amb tots els respectes, que la Sra. Maria Salom, segon 
li ha contat un ocellet, és assídua lectora de l’Estel. 

I ara, parlant seriosament, assenyalarem que la nostra entitat considera que aquesta subvenció de 6.000 
euros és un rosegó, una miqueta... Sí, sí, és una quantitat ridícula per a una associació tan important 
com la Premsa Forana de Mallorca. 

La Premsa Forana ha de tornar pels seus furs. I el Consell de Mallorca té l’obligació moral, social i 
política de fer-li costat al màxim. I aquest argument que no hi ha doblers és relatiu, molt relatiu. 

Honorable senyora presidenta, Maria Salom, si no hi ha doblers per a la Premsa Forana l’han de cercar 
davall les pedres. Han de fer qualsevol cosa llevat de deixar que la Premsa Forana se’n vagi en orris i 
mori definitivament. 

A la nostra entitat se li ocorre una alternativa: demanin ja, d’una vegada, sense por, amb molt de 
coratge i amb molta raó, a l’actual –i provisional– llogater del Consolat de la Mar, el superdesgastat i 
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supercriticat –per propis i estranys–, Molt Honorable senyor president del Govern de les Illes Balears, 
José Ramón Bauzá, que li pagui al Consell de Mallorca tot allò que li deu. 

Opinam que si el Consell de Mallorca rebés tot el que li deu el Govern de les Illes Balears, la Premsa 
Forana es trobaria en unes altres circumstàncies i tornaria, òbviament, al lloc que li correspon.” 

La PRESIDENTA sol·licita als portaveus si a continuació poden votar de manera conjunta els punts 
núm. 6, 8, 9, 10, 13, 15 i 17. Atès que hi estan d’acord, sotmet a votació conjunta els punts citats. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 7. APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA DE 25.000 € A FAVOR DEL BISBAT DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 
PROPOSTA  
 
ANTECEDENTS. 1. El director de la Biblioteca Diocesana va presentar en el 
Registre general del Consell de Mallorca, el 12 de febrer de 2014, una sol·licitud de 
subvenció de 25.000 € per tal per donar suport a la catalogació dels fons de la 
Biblioteca Diocesana. 
 
2. En el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2014 es recull una subvenció 
nominativa a favor de l’associació esmentada amb un import de 25.000 € a càrrec de 
la partida 20.33490.48903 en el sentit següent: 
 

“ 2. Conveni Bisbat de Mallorca 

La Biblioteca Diocesana de Mallorca té com a objectius generals la integració de la 
base de dades informàtica dels fons de la Biblioteca Diocesana de Mallorca a la 
xarxa informàtica del Consell de Mallorca i de la Universitat de les Illes Balears, la 
catalogació de 200.000 volums antics i moderns, la conservació del patrimoni 
bibliogràfic del Bisbat de Mallorca i posar a l’abast del públic en general, i dels 
investigadors en particular, els fons bibliogràfics del Bisbat de Mallorca. 

La Biblioteca Diocesana de Mallorca és hereva de la tradició secular de l’Església  
mallorquina de servei a la cultura. La novetat és que s’han arreplegat en un sol 
centre documental la majoria del cabal bibliogràfic de la diòcesi, amb les 
possibilitats que ofereix la informatització dels registres de llibres. També, cal 
destacar, que no és un fons exclusivament eclesiàstic (aproximadament un 50 % del 
total), i què és especialment valuós pel fet que, més de la meitat de la bibliografia està 
impresa abans del s XX, sense tenir en compte l’important cabal de manuscrits 
lul·lians procedents del Col·legi de la Sapiència.” 
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3. En els pressuposts d’enguany existeix crèdit adequat i suficient en la partida 
assenyalada per atendre la concessió de la subvenció nominativa de 25.000 € a favor 
del Bisbat de Mallorca, d’acord amb la RC amb el núm. de referència 22014001432. 

4. La directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat, mitjançant la memòria 
pertinent, la concessió d’una subvenció nominativa de 25.000 € a favor del Bisbat de 
Mallorca . 
 
5. La cap del Servei Jurídic Administratiu ha informat favorablement sobre els 
aspectes jurídics de la concessió d’una subvenció nominativa de 25.000 € a favor del 
Bisbat de Mallorca. 
 
6. El secretari tècnic d’aquest departament va proposar, la concessió d’una subvenció 
nominativa de 25.000 € a favor de l’entitat esmentada. 
 
7. La Intervenció General va fiscalitzar de conformitat la proposta esmentada. 
 
En virtut de tot el que s'ha exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, desprès del 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes la següent proposta d’ 
 
ACORD 
 
1. Aprovar i iniciar l’expedient 16/2014 relatiu a la concessió d’una subvenció  
nominativa  de 25.000 €, a favor de el Bisbat de Mallorca, titular del  NIF R0700002I, 
per tal per donar suport a la catalogació dels fons de la Biblioteca Diocesana i, 
consegüentment, autoritzar una despesa de 25.000 € a càrrec de la partida 
pressupostària 20. 33490.48903 (núm. de referència 22014001432).  
 
2. Concedir una subvenció nominativa de 25.000 € a  favor del Bisbat de Mallorca, 
titular del NIF R0700002I, per tal de donar suport al projecte cultural ressenyat en 
l’apartat anterior i, consegüentment, disposar una despesa de 25.000 € a favor de 
l’entitat assenyalada, a càrrec de la partida pressupostària 20. 33490.48903 (núm. de 
referència 22014001432).  
 
3. Aprovar el conveni adjunt amb el Bisbat de Mallorca per tal d’establir les bases 
reguladores de la concessió de la subvenció nominativa esmentada. 
 
4. Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I EL BISBAT DE 
MALLORCA 

Palma,...de...de 2014 
 
Reunits d’una part el Sr. Juan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca ( NIF S0711002F),  i, de l’altra, l’Excm. i Rvdm. Sr. 
Xavier Salinas Viñals, Bisbe de Mallorca. 
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Actuen el Sr. Rotger, en nom i representació del Consell de Mallorca i l’Excm. i 
Rvdm. Sr. Xavier Salinas Viñals, en nom i representació del Bisbat de Mallorca (CIF 
R0700002I). 
 
Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar i 
 
DIUEN 
 
Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant la vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports, i del Bisbat de Mallorca, entre d’altres, el de fomentar i 
estimular la conservació i divulgació dels béns culturals de l’illa de Mallorca, 
mitjançant la Biblioteca Diocesana, depenent de la Diòcesi de Mallorca, integrada per 
un important fons bibliogràfic, del qual més de la meitat està imprès abans del s. XX. 
 
Que en la sessió realitzada el xxxxxxxxxx, el Ple del Consell de Mallorca va prendre, 
entre d’altres, l’acord d’aprovar un conveni amb el Bisbat de Mallorca per tal 
d’establir les bases reguladores de la concessió d’una subvenció nominativa de 25.000 
€ . 
 
I, per dur-lo a terme, 
 
CONVENEN 
 
1r. Objecte de la subvenció 
El Ple del Consell de Mallorca atorga una subvenció nominativa de 25.000,00 € a 
favor del Bisbat de Mallorca per tal per donar suport a la catalogació dels fons de la 
Biblioteca Diocesana. Les tasques que es duran a terme són les següents:  
 
Catalogació de 200 llibres antics no notables (segles XVII al XIX). 
Catalogació de 400 llibres de la secció de llibre nou (inclou els llibres adquirits per 
compra, donació i els de l’antiga biblioteca del Centre d’Estudis Teològics de 
Mallorca). 
Catalogació de 100 revistes noves. 
Destriar els llibres i revistes de les donacions de preveres dels darrers tres anys. 
 
Temporalització del projecte:  des de l’1 de setembre de 2013 fins el 30 de juny de 
2014 (ambdós inclosos) 
 
El pressupost total  de les esmentades activitats és de 36.852,41€. 
 
2n. Naturalesa de la subvenció  
 
La subvenció que s’atorga mitjançant el present conveni és de caràcter voluntari i 
eventual i es pot anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes 
en la llei o en aquestes clàusules; no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions 
en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.  És compatible amb altres 
ajudes, subvencions o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix 
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projecte, sempre que el còmput total d’aquells no superi el pressupost d’execució del 
projecte. 
 
La subvenció, objecte d’aquest conveni té la consideració d’import cert, sense fer cap 
referència a un percentatge o fracció del pressupost del projecte cultural subvencionat, 
per la qual cosa, el fet de concedir aquesta subvenció implica l’obligatorietat de fer el 
projecte cultural subvencionat i, consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar 
altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-ne a terme l’execució 
de la totalitat del pressupost.  
 
3r. Dotació pressupostària 
 
L’import de la subvenció esmentada s’imputa a la partida 20 33490 48903 “conveni 
Bisbat de Mallorca” d’acord amb el número de referència 22014/001432. 
 
4t. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable 
 
1. En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa subvencionable i, 
consegüentment, forma part del pressupost inicial del projecte cultural, la que respon 
a la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, 
executar i difondre el projecte, està legalment justificada amb factures o altres 
documents que l’acreditin, la temporalització dels quals ha de coincidir amb la de la 
durada del projecte que no pot tenir, en cap cas, una temporalització superior a 12 
mesos. Per això, la data dels justificants ha de correspondre a la durada del projecte o, 
com a màxim, als 12 mesos anteriors a l’acabament de l’execució del projecte i fins a 
aquesta data com a límit. (Als efectes de l’establert en aquest paràgraf, s’entén que la 
data d’acabament de l’execució del projecte es correspon amb el darrer dia que es 
realitza l’activitat subvencionada).   
 
Així mateix, atès que la subvenció d’aquest conveni té per objecte el projecte que es 
recull en la primera clàusula sense entrar a determinar, en concret, quin tipus de 
despeses del pressupost s’imputen a l’ajuda, es permet que les despeses 
subvencionables del pressupost del projecte es puguin compensar entre elles. 
 
A més dels requisits establerts en aquesta clàusula, només es pot considerar, com a 
despesa realitzada i, per tant, subvencionable, aquella que s’hagi pagat abans de 
l’acabament del termini de justificació; la forma d’acreditar-ne el pagament i el 
termini per dur-lo a terme es recull en la clàusula vuitena. 
 
2. En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del 
pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 

- Aquelles despeses que no compleixin els requisits esmentats a l’apartat 1. 
- Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu ser superior al 

valor de mercat. 
- Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les despeses 

notarials i registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte 
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subvencionat i les d’administració específiques si no hi estan directament 
relacionades i no són indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme. 

- Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i 
les sancions administratives i penals, i les despeses de procediments 
judicials. 

- Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o 
compensació, ni els imposts personals sobre la renda. 

 
No formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit 
pressupostari referit en la clàusula tercera, tot i que formin part del pressupost del 
projecte, les inversions i obres, la compra d'equipaments o de qualsevol altre bé 
inventariable de naturalesa similar. 
 
3. Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats 
següents: 
 

- Quan el import de la despesa subvencionable superi les quantitats 
establertes en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic per al contracte menor, el beneficiari ha de demanar, com a mínim, 
3 ofertes a diferents proveïdors, abans de contreure el compromís per a 
l’obra per fer l’obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat que per les 
especials característiques no hi hagi en el mercat un número suficient 
d’entitats o empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja 
s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. 
L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar amb la justificació de 
la subvenció, s’ha de realitzar en virtut de criteris d’eficiència i economia, 
en cas contrari, en cas XXXXcontrari, quan l’oferta seleccionada no hagi 
estat la més avantatjosa econòmicament (art. 31.3 de la Llei 38/2003) se 
n’ha de presentar una memòria justificativa. 

 
- Quan el document justificatiu de la despesa s’hagi emès a través de mitjans 

electrònics, l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració 
responsable sobre el fet que l’import total justificat o, si escau, la part 
imputada a la subvenció no s’ha fet servir ni es farà servir per justificar 
altres subvencions. 

 
5è. Procediment. Òrgans d’instrucció, de fiscalització, de resolució i d’ordenament 
del pagament 
 
La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, que du a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetllar pel 
compliment dels requisits de la subvenció, a més d’exercir les facultats previstes en 
l’article 24 i concordants de la Llei 38/2003, general de subvencions, i les que 
s'esmenten en aquest conveni. L'òrgan instructor, quan ha comprovat, d’una banda, la 
documentació presentada per l’entitat beneficiaria, sia a l’hora de presentar la 
sol·licitud inicial sia a l’hora de justificar la subvenció i, d’altra banda, si està al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb 
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les obligacions del Consell de Mallorca, ha de dictar la proposta d’acord de concessió 
corresponent.  
 
La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia 
de prèvia de la documentació presentada pel beneficiari així com de les propostes 
realitzades per  la Secretaria Tècnica.  
 
El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció i 
l’aprovació del conveni. El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports dicta la 
resolució de reconeixement de l’obligació i, finalment, la consellera executiva del 
Departament d’Hisenda i Funció Pública ordena l’abonament de l’obligació 
reconeguda, és a dir, el pagament de la subvenció. 
 
El termini màxim de resolució d'aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir 
del dia d’entrada en el registre general de la sol·licitud de subvenció del beneficiari. 
 
6è. Beneficiaris 
 
Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que hi són aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions; les de l’article 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques 
del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 
2001 (BOIB núm. 132 de 3/11/01); les recollides en aquestes clàusules i, la resta que 
hi siguin aplicables.   
 

� Dur a terme el projecte cultural subvencionat en les mateixes condicions i amb 
les mateixes característiques que es va presentar o, si n’és el cas, amb les 
modificacions prèviament comunicades. 

 
� Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les clàusules 

d’aquest conveni, que s’ha realitzat el projecte cultural subvencionat i, si n’és 
el cas, el compliment dels requisits o de les condicions que la concessió de la 
subvenció determini 

.  
� Comunicar a l'òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en 

tot cas, en justificar-la, l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, recursos o 
ingressos que financin el projecte cultural subvencionat. 

 
� Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que 

duguin a terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar 
la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. 

 
� Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva 

comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur l’entitat beneficiària 
d'acord amb la normativa vigent, i, en el cas de no tenir obligació de dur-la, en 
la documentació que la substitueixi. 
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� Acreditar, com es determina en aquest conveni i abans de redactar la proposta 
de concessió, que està al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries, amb la Seguretat Social i amb les obligacions del Consell de 
Mallorca. 

 
� Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, 

inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de 
comprovació i control. 

 
� Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic 

del Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En aquest sentit, la 
difusió s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la 
naturalesa del projecte. Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altre material 
imprès, s’hi ha d’incloure la imatge corporativa de la Vicepresidencia de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o del Consell de 
Mallorca.  

 
� Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la LGS, 

i en el capítol I del Títol III del RLGS. 
 
7è. Subcontractació 
 
L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
cultural subvencionat, d'acord amb els requisits establerts en els articles 29 de la Llei 
38/2003, 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, que s’indiquen a continuació. 
En aquest sentit, s’ha d’assenyalar que  no s’entén compresa dins el terme 
subcontractació, la contractació d’aquelles despeses en les quals hagi d’incórrer el 
beneficiari per realitzar el projecte per si mateix.  
 
Requisits: 

 
a)   L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte cultural, objecte de la 

sol·licitud, fins al 100% del seu import. (art. 29.2 de la Llei 38/2003; art. 68.1 
del Reial Decret 887/2006). 

 
c) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 

l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 
- Que el contracte es faci per escrit. 
- Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 

que    determina aquesta clàusula o (art. 29.3 de la Llei 38/2003). 
En aquest sentit, s’autoritza al beneficiari a dur a terme la subcontractació, en 
el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si aporta els documents següents: 
- Una memòria justificativa del motiu de la subcontractació.  
- El document en què aquesta s’ha formalitzat. 
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- Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o l’entitat subcontractada prevists en 
l'article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

d) L’entitat beneficiària, d'acord amb l’art. 29.7 de la Llei 38/2003, no pot 
concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 
5. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 13 de 

la llei 38/2003. 
6. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 

realització de l'activitat objecte de contractació. 
7. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals 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 dels 
serveis prestats. 

8. Persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, llevat que la 
contractació s'efectuï d'acord amb les condicions normals de mercat i 
l’autoritzi prèviament l'òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixi la clàusula. (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 
del Reial decret 887/2006, que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

 
En tot cas, no s’entén compresa dins el terme subcontractació, la contractació 
d’aquelles despeses en les quals hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar el 
projecte per si mateix.  
 
S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats vinculades 
a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4 de la lletra c), sempre que es faci 
d’acord amb aquests termes: 

I) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix 
el 20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 
II) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en 
l’execució del projecte cultural. L’entitat beneficiària ha de reflectir 
aquests criteris en la memòria presentada en justificar l’ajut. 
III). L’entitat beneficiària ha d’indicar la vinculació amb la persona o 
entitat subcontractada bé en el contracte, bé en la memòria. 
IV) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de 
mercat i, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de 
presentar la factura definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 
pressuposts rebutjats. 

 
8è. Justificació i pagament de la subvenció 
 
D’acord amb el que recullen els articles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament 
de la subvenció, que es fa mitjançant transferència bancària, s’ha de dur a terme una 
vegada que l’entitat beneficiària hagi justificat, tal i com s’estableix en aquesta 
clàusula, la realització del projecte cultural subvencionat. 
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L’entitat beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció, ha d’acreditar que 
està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social davant de l’Administració de l’Estat, i amb les obligacions del Consell de 
Mallorca, així com que no és deutora per una resolució de procedència de 
reintegrament.  
 
Pel que fa a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’ha de presentar la 
certificació administrativa corresponent; no obstant això, l’entitat beneficiària pot 
substituir aquestes certificacions per una declaració responsable en els casos següents:  

a) Quan l'import de la subvenció concedida no superi els 3.000,00 € (art. 
24.4 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament de la 
Llei 38/2003 general de subvencions;  

b) Quan l’entitat beneficiària sigui una Administració Pública, els seus 
organismes, entitats públiques o una fundació del sector públic (art. 
24.6 del Reial decret 887/2006;  

c) Quan l’entitat beneficiària no estigui obligada a presentar les 
declaracions o documents relatius a les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social (art. 22.1 del Reial decret 887/2006. 

 
Pel que fa referència al compliment de les obligacions amb el Consell de Mallorca 
l’acredita, d’ofici, la Tresoreria de la institució i, en relació al fet que el beneficiari no 
és deutor per una resolució de reintegrament ho fa, d’ofici, el centre gestor a través de 
l’òrgan instructor. 
 
Documentació justificativa: La justificació de la realització del projecte cultural 
subvencionat, de la consecució dels objectius de la subvenció, així com, del 
compliment de les condicions que determini, si escau, l’acte de concessió de la 
subvenció,  s'ha de dur a terme d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de 
subvencions (BOE núm.176, de 25/7/2006), a través d'un compte justificatiu que està 
integrat per la memòria tècnica i econòmica següent:   
 
A) Memòria tècnica 
 
És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet el projecte cultural 
subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis 
que, prèviament, ha comunicat al departament. 
 
Així, la memòria està integrada per la documentació següent: 
 
�  Memòria explicativa de l'activitat realitzada: comentari i avaluació dels 

resultats obtinguts i de tots aquells aspectes que siguin rellevants.  Si no s’ha 
executat la totalitat del projecte per causes alienes o de força major, la memòria 
n’ha d’exposar les causes i ha d’explicar la resta del projecte realitzat 

 
� Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a 

l’activitat subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini de la 
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Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o, 
simplement del Consell de Mallorca, mitjançant el logotip de la institució. 

� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la 
realització del projecte cultural. 

 

B) Memòria econòmica:  

 
És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat 
i de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents 
següents. 
 
Aquesta memòria està integrada per la documentació següent: 
 
� Annex I: Declaració responsable de la realització del projecte cultural 

subvencionat i del seu pressupost d’execució, a la qual s'ha d’adjuntar la relació 
detallada i equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que 
corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat (art. 30.2 de la LGS 
i art. 72.2 del RLGS). 

 
� Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat. La 

relació de despeses s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost 
presentat i ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: 
la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data d'emissió i 
la de pagament, el concepte de la factura o del document similar. La relació 
d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons 
propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la 
procedència.  En el cas que no hi hagi altres ingressos que financin el projecte s’ha 
d’adjuntar una declaració responsable sobre aquesta circumstància. 

 
� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la 

despesa justificada no te un valor superior al de mercat (art. 31.1 i 33 de la Llei 
38/2003). (Annex 1). 

 
� Les factures originals o d’altres documents amb valor probatori 

equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa, del pressupost executat del projecte cultural subvencionat, que han 
d’estar abonades i expedides a nom de l’entitat beneficiària, i han de tenir tots els 
requisits que exigeix la normativa corresponent, entre altres: 

• Dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari 
• Data i número de factura  
• Concepte de la despesa 
• Retenció fiscal i/o IVA (si correspon)  
• El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte 
de la factura.  

• Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no 
subjecta a l’impost o quan el subjecte passiu de l’impost sigui el destinatari de 
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l’operació facturada, s’hi ha de fer constar.  O s’hi ha d’incloure una referència 
a les disposicions corresponents de la sisena Directiva 77/388/CEE del 
Consell, de 17 de maig de 1977, en matèria d’IVA, modificada, entre d’altres, 
per la Directiva 2001/115/CE del Consell de la UE, o als preceptes 
corresponents de la Llei de l’impost. 

 
Notes: 1. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma 

ordenada, és a dir, s’han d’agrupar en el mateix ordre establert en la relació 
de despeses que s’adjunta a l’annex 1. 
 
2. El pagament dels justificats s'ha de dur a terme a través dels mitjans que 
s'indiquen a continuació i, la documentació que l'acredita ha de presentar les 
característiques següents:  

 
A) Pagament a través de transferència bancària o d’ingrés en compte 
bancari. 
 
En aquest cas, s’ha d’adjuntar la documentació següent: 
 
- Còpia de l’ordre de la transferència bancària o del document d’ingrés 
bancari.  Aquests  documents han de recollir les dades següents: el 
concepte de la transferència o de l’ingrés que ha de permetre identificar el 
justificant a què s'imputa el pagament, la data del document, l’import i, les 
dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament i, 
 
- Extracte del compte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el 
càrrec d’aquesta transferència 
 
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 
es recullen les dades que s'esmenten per a la còpia de l’ordre de la 
transferència o per al document d’ingrés, bastarà presentar aquest detall del 
càrrec bancari. 

 B) Pagament mitjançant xec o pagaré nominatiu : 
L’entitat beneficiària ha de aportar tots aquests documents: 

 
- Còpia del xec o pagaré nominatiu, emès a nom del proveïdor que emet la 
factura, sempre que estigui vençut. 
 
- Certificat o document de l’entitat bancària en què es faci constar aquestes 
dades: el número de xec, el seu import, la identificació de qui el cobra i la 
data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del compte corrent 
si el certificat de l’entitat bancària inclou també la identificació del número 
de compte en què s’ha carregat el xec i el titular del compte, que ha de 
coincidir amb el beneficiari de l’ajuda). 
  
- Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el 
càrrec d’aquest xec o pagaré.  
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No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 
es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al document de 
l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i la 
còpia del xec o pagaré corresponent. 
 
C) Pagament a través de pagarés, lletres de canvi o similars. 
 
En aquest supòsit, l’acreditació del pagament s’ha de fer a través d’aquest 
document: 
 
Certificat o document de l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el 
lliurat de la lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte 
mercantil, l’import de la lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del 
seu abonament per part del lliurat. 
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 
es recullen les dades que s'esmenten en el paràgraf anterior bastarà 
presentar aquest detall del càrrec bancari.  
D) Pagament mitjançant targeta de crèdit. 
Aquest tipus de pagament s’ha d’acreditar amb els documents següents: 
- Resguard del pagament amb targeta 
- Certificat o document de l’entitat bancària en què com a mínim consti el 
titular i el número del compte corrent en què es carrega el pagament de la 
targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual es fa la transferència i l’import 
i data de l’operació.  
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 
es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o  per al document de 
l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i el 
resguard del pagament amb targeta. 
E) Pagament mitjançant domiciliació bancària. 
En aquest cas, s’ha d’adjuntar aquests documents: 
- Notificació bancària del càrrec  
 
- Certificat o document de l’entitat bancària en què consti el titular i 
número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec i l’ordenant del 
càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data de 
l’operació. 
 
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 
es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al document de 
l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i la 
notificació bancària del càrrec. 
 
Limitació:  S’admet el pagament en efectiu únicament quan l’import dels 
justificants no superi els 100,00 € (IVA exclòs). Per acreditar aquest 
pagament en metàl·lic s’ha de signar i segellar pel proveïdor, que ha emès 
la factura, un “Rebut” (un recibí) amb l’expressió “Rebut en metàl·lic” que 
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ha de tenir aquestes dades: data, nom i llinatges de la persona que l’ha 
signat i el núm. del seu DNI; a més, en el cas que el rebut esmentat no 
consti damunt el justificant, s’ha d’indicar la despesa que és objecte del 
pagament en metàl·lic. No obstant això, per als pagaments en metàl·lic fets 
amb anterioritat a la signatura del conveni, s’ha d’acceptar, com 
acreditació de la seva verificació, qualsevol mitjà admès en Dret. 

 
3. En el cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import 
que no coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà 
de presentar un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària o 
qualsevol altre document que justifiqui que dins aquell pagament es troba 
inclòs l’abonament del justificant en qüestió.  
 
4. Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar 
l’equivalència del canvi oficial en euros que correspongui a la data del 
pagament del document justificatiu de la despesa. 
 
5. En el cas de què s'hagin de retornar les factures o els justificants originals, 
a petició de l’entitat beneficiària, s'hi ha de estampillar, la data de concessió 
de la subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció).  

 
� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet de si 

recupera o compensa l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003).(Annex 1) 
 
� Les 3 ofertes de diferents proveïdors o, en el seu cas, una memòria 

justificativa sobre l’oferta seleccionada, si es compleixen els requisits de la 
clàusula quarta. 

 
� La documentació relativa a la subcontractació que s’hagi de presentar 

d’acord amb allò establert a la clàusula setena del conveni  
 
� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de 

comprovar la justificació econòmica del projecte cultural. 
 
Termini de presentació: L’entitat beneficiària ha de presentar la documentació 
justificativa, recollida en aquesta clàusula, al més aviat possible, i, en tot cas, el darrer 
dia per presentar-la documentació justificativa ha de ser el  9 de setembre de 2014 en 
qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la 
Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la 
Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-), així 
com en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999. 
 
Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert 
perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que 
s’ha enviat dins el termini esmentat en el paràgraf anterior. No obstant això, si aquesta 
documentació no entra en el Registre General dins els 10 dies naturals següents a 
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l’acabament del termini de presentació de la documentació justificativa, no s’ha 
d’admetre en cap cas. 
 
9è. Pagament fraccionat i bestreta   
 
L’entitat beneficiària, sense perjudici d’allò establert a la clàusula anterior, pot 
sol·licitar una bestreta de  la subvenció així com l’abonament de pagaments 
fraccionats: 

a) Pagaments fraccionats: A mesura que es vagi executant el projecte cultural 
subvencionat, si escau, el beneficiari pot demanar l’abonament de pagaments a 
compte de la subvenció que corresponguin al ritme d’execució del projecte i per un 
import corresponent a la part proporcional de la subvenció justificada. (Art. 34.4 de 
la Llei 38/2003 general de subvencions, Art. 88.1 del Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de 
subvencions). 

 
Límit: L’entitat beneficiària pot sol·licitar l’abonament de pagaments fraccionats fins 
al 90% de l’import de la subvenció. En  el cas d’haver rebut una bestreta de la 
subvenció, aquesta també computa a l’efecte del percentatge anterior.  
 
Garantia: No s’exigeix  la constitució de cap garantia  per a l’abonament de 
pagaments fraccionats 
 
Documentació a presentar: En aquests casos de pagaments fraccionats s’ha d’adjuntar, 
a més de les factures corresponents: 

- L’annex I de declaració responsable sobre l’execució parcial del projecte 
que es justifica. 

- Una memòria tècnica parcial. 
- Material gràfic per difondre les activitats realitzades  
- Una relació de despeses i ingressos degudament signada pel beneficiari 

 
b) Pagaments anticipats (bestretes): L’entitat beneficiària, si no disposa de recursos 
propis suficients per finançar la realització del projecte cultural, pot sol·licitar una 
bestreta de la subvenció amb caràcter previ a la justificació de la subvenció (art.34.4 
de la Llei 38/2003 general de subvencions, art. 88.2 del Reial decret 887/2006, pel 
qual s'aprova el reglament d’aquesta Llei, i base d’execució 25.2 dels Pressuposts de 
2010 del Consell de Mallorca).   
 
Límit: L’entitat beneficiària pot demanar una bestreta fins al 50% de l’import de la 
subvenció per la qual cosa ha de constituir les garanties que s’estableixen en el 
paràgraf següent. 
 
Garantia: L’entitat beneficiària ha de constituir una garantia mínima del 120% de 
l’import de la bestreta sol·licitada, mitjançant un aval bancari, davant la Tresoreria del 
Consell de Mallorca. 
 
No obstant això, d’acord amb les bases d’execució dels Pressuposts del Consell de 
Mallorca, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública pot atorgar, 
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excepcionalment i sempre que les entitats beneficiàries siguin ajuntaments o entitats 
sense ànim de lucre, una bestreta de fins al 50% de l’import de la subvenció sense 
l’obligació de constituir l’aval bancari, amb l’informe favorable previ del centre 
gestor de la despesa. 
 
10è. Absència o deficiències de la documentació justificativa de la subvenció 
 
Si la persona física o jurídica beneficiària no presenta la documentació establerta a la 
clàusula anterior, se li ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable de 
15 dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest 
requeriment (art. 70.3 de la RLGS). 
 
Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor requerirà l’entitat 
beneficiària que les esmeni en el termini de 10 dies, comptadors des de l’endemà de la 
recepció de la notificació del requeriment (art. 71.2 de la RLGS). 
 
Per altra part, si la persona física o jurídica beneficiària no adopta les mesures de 
difusió adients per donar publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb 
l’art. 31.3 b) del RLGS, l’òrgan instructor li’n farà requeriment perquè les adopti en 
un termini no superior a 15 dies, amb l’advertiment de les conseqüències que es poden 
derivar de no adoptar-les en aplicació de l’article 37 de la LGS. 
 
11è. Inspecció i comprovació 
El Consell de Mallorca pot, per una banda, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció, i, per altra banda, 
inspeccionar i comprovar les activitats culturals que hagi subvencionat, sense 
perjudici de les competències que puguin correspondre a altres organismes o 
institucions.  

 
12è. Revocació i reintegrament de la subvenció 
 
1.Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàsules del 
conveni o en el reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la Llei 38/2003, o altera 
les condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte, que s’hagin pogut 
tenir en compte per concedir la subvenció, els òrgans competents del Consell han de 
revocar la concessió de la subvenció.  En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el 
dret a cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’ha de reintegrar, d’acord amb el que estableixen 
l’article 40.1 de la LGS i l’article 13.2 del RLGS.   
 
2. No obstant això, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha 
tingut voluntat de compliment  i que s’aproxima de forma significativa a l’assoliment 
de les finalitats de la subvenció, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la 
concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar-la íntegrament, 
d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 
 



 68

a) En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, com a mínim, l’execució 
del 50 % de les activitats d’aquest o de l’activitat planificada (quan el projecte només 
estigui integrat per una activitat i aquesta sigui susceptible de dividir-se en unitats 
d’execució amb una naturalesa i identitat pròpia), la revocació parcial subvenció inicial 
s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no justificat, sempre que 
l’entitat hagi especificat l’aplicació de la subvenció inicial entre les diferents activitats 
del projecte o unitats d’execució, sia en la documentacio inicial sia abans de la 
justificació de la subvenció o en el moment de presentar-la, com a conseqüència del 
requeriment de l’òrgan instructor. 
 
b) En el cas que s’hagi executat totalment el projecte cultural, la revocació parcial de 
la subvenció inicial s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no 
justificat o justificat incorrectament. 
 
3. En el cas que l’import total de la suma de la subvenció més la resta d’altres ajuts, 
subvencions, ingressos o fons propis, amb què es finança el projecte cultural, superi el 
pressupost d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de 
ser la quantitat que excedeix del pressupost executat. 
 
13è. Sancions 
 
L'incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de 
subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que 
hi sigui d'aplicació. 
 
14è . Control financer 
 
El beneficiari s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant 
del Consell de Mallorca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta d’organismes 
que estableixi l’ordenament jurídic. 
 
El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció. 
 
En aquest sentit, s’ha d’indicar que la base d’execució 35.3 in fine del Pressupost del 
Consell de Mallorca de 2014 estableix el següent: “La revisió de les factures o 
documents de valor probatori anàleg que, si s’escau, formin part del compte 
justificatiu, seran objecte de comprovació en els quatre anys següents sobre la base 
d’una mostra representativa.”, per la qual cosa, cal tenir en compte que l’import 
definitiu de la subvenció justificada pot experimentar canvis, posteriorment, com a 
conseqüència de l’exercici, en els 4 anys següents, del control financer de la 
Intervenció General sobre la documentació justificativa presentada per l’entitat 
beneficiària i, consegüentment, si aquella ja s’ha abonat, pot donar lloc al 
reintegrament corresponent. 
 
15è. Règim jurídic 
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La subvenció nominativa, objecte d’aquest conveni, es regeix per aquest conveni; per 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de 
novembre de 2003); el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol 
de 2006); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 
132 de 3 de novembre de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 8 de març 
de 2004 i modificat el 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 
2011); el Decret d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de 
juliol de 2011) modificat posteriorment (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre; BOIB 
núm. 48, de 3 d’abril de 2012 i BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012); l'Ordenança 
vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del 
Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 10 d’agost de 1995) i modificada 
per la Llei 4/1999 i la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació. 
 
17è. Vigència i acabament del conveni 
La vigència d’aquest conveni finalitza el  9 de setembre de 2014 

 
El vicepresident de Cultura, Patrimoni             Bisbe de Mallorca 
i Esports del Consell de Mallorca                      
 
 
Juan Rotger Seguí          Xavier Salinas Viñals         
 
Nota: D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal, us informam que: 

1. Les dades personal obtingudes en la tramitació d’aquesta subvenció  s'incorporaran 
en els fitxers de dades personals, inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. En aquest sentit, les dades 
obtingudes del beneficiari s’integren per una banda, en el fitxer “Registre General” 
que serveix per registra l’entrada i sortida de documents i, per altra banda, en el fitxer 
“”Acords i Resolucions” que té com a finalitat, entre d’altres, els procediments 
administratius. 
 
2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 
 
3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999, 
és la Presidència del Consell de Mallorca, carrer Palau Reial núm. 1, 07001 Palma. 
ANNEX I 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL 
PROJECTE CULTURAL  SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST 
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___________________________________________, com a representant de l’entitat  
_______________________________________________,amb el NIF ___________ 
_________, en relació a la subvenció concedida pel Departament de Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca  per dur a terme el projecte 
_______________________________________________________________________
_______________ . 
Declar sota la meva responsabilitat : 

1.- Que l'esmentat projecte s’ha realitzat. 
 
2.- Que la relació de despeses i d'ingressos que integren el pressupost executat del 
projecte assenyalat ha estat la que s'hi adjunta. 
 
Nota: 1. La relació de despeses, que s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del 
pressupost presentat, ha d'indicar les següents dades de les factures o documents 
acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data 
d'emissió i la de pagament, i el concepte de la factura o del document similar; la  
relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons 
propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència; 
2. Aquesta relació de despeses i ingressos ha d’anar signada pel beneficiari. 
 
3. Que les despeses relacionades, l’import total de les quals és de .....................€,  
corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat i no tenen un valor 
superior al de mercat . 
 
4.- Que el beneficiari/entitat beneficiària en relació a l’IVA suportat en la despesa 
subvencionable de l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions: 
 

� No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 
� Sí recupera o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 

 
5. Que la subvenció atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la 
qual es va concedir i que no supera -amb les subvencions i altres ingressos concurrents- 
el cost del projecte subvencionat. 
 
6. Que s’adjunten la totalitat dels justificants del pressupost d’execució del projecte 
cultural subvencionat i que, si és el cas, la resta de documentació relativa al projecte 
cultural resten a disposició del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes, a 
la seu d’aquesta entitat, situada en _________________________________________ 
_______________________________________  . 
 
I, perquè consti, sign aquesta declaració  a ____________________________, el 
________, d   ___________________ de 2014. 

 

El Sr. DALMAU (PSOE) inicia la seva intervenció. 
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Recorda que ja han anunciat que, amb aquesta intervenció, el seu Grup farà el debat conjunt d’aquest 
punt i del punt 12.  

Anuncia que el seu Grup s’abstendrà, pel que fa a aquest punt, i tot seguit n’explica el motiu. 

Assenyala que ja fa tres anys que el Consell de Mallorca ha anat signant convenis de col·laboració, tant 
els que se renovaven anualment amb el Bisbat com els referits a ajudes econòmiques puntuals, destinats 
a la restauració de patrimoni eclesiàstic. Fa notar que el seu Grup ha estat sensible a aquestes 
necessitats, tot i haver manifestat la seva abstenció o el vot en contra, ateses les prioritats socials que el 
Sr. Pere Felip manifestava, a l’inici de la seva intervenció. 

Ho considera evident, atès el context de crisi econòmica en què es trobaven, perquè existien prioritats 
socials per atendre abans que les prioritats patrimonials.  

D’altra banda, fa avinent que el Consell de Mallorca ha de mostrar, pel que fa a la restauració del 
patrimoni propi de la institució, la mateixa sensibilitat que ha tengut cap al patrimoni del Bisbat de 
Mallorca però el cert és que el seu Grup no ha observat que s’actuï d’aquesta forma.  

Torna a dir que el seu Grup ha mostrat sensibilitat en el sentit de restaurar patrimoni eclesiàstic, perquè 
reconeix que és evident que s’ha de conservar pel fet que l’Església Catòlica és propietària d’una part 
molt important del patrimoni de l’illa de Mallorca.  

Tot i això, fa avinent que s’ha de considerar que el Consell de Mallorca també té un patrimoni 
important, i el Grup Popular d’aquesta institució no ha demostrat tenir la mateixa sensibilitat en aquest 
sentit que la que sí ha tengut vers el Bisbat de Mallorca. 

Recorda que s’ha parlat de moltes qüestions, reiteradament, com ara de les inversions estatutàries, de 
l’edifici de Can Weyler, de Bellpuig, o de l’edifici La Misericòrdia que encara no està del tot 
rehabilitat, raó per la qual són conscients que s’ha de destacar el valor d’aquest patrimoni propi de la 
institució, que com a tal ha de tenir prioritat. 

Assenyala que, evidentment, hi ha d’haver també acords amb altres institucions però és clar que també 
s’han d’establir prioritats.  

Òbviament, per fer front a aquesta rehabilitació de patrimoni propi, el Consell de Mallorca haurà de 
reclamar al Govern balear els doblers que li deu.  

D’altra banda, haurà de garantir també que cobreix totes les necessitats socials que li pertoca atendre. 

Pel que fa a l’Església Catòlica, diu que s’han d’esmentar els recursos propis que té com a institució, i 
també reclamar-li el pagament de l’IBI, com ho fa tota la ciutadania d’Espanya. En conseqüència, hi ha 
moltes fonts de finançament i s’han de remarcar bé les prioritats a l’hora de valorar el seu patrimoni. 

Per les raons que ha expressat, reitera que el seu Grup s’abstendrà de votar aquest punt. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé a continuació. 

Explica que la Biblioteca Diocesana de Mallorca té, com a objectiu general, la integració de la base de 
dades informàtiques del seu fons a la xarxa informàtica del Consell de Mallorca i de la Universitat de 
les Illes Balears (UIB) amb la catalogació de més de 200.000 volums. 

En destaca el valor, atès que pràcticament la meitat de la seva bibliografia està impresa abans del segle 
XX i té un important cabal de manuscrits lul·lians procedents de l’antic col·legi de la Sapiència. 
Comenta també que els fons que no són exclusivament eclesiàstics ocupen aproximadament un 50% 
del total.  

Per les raons que ha explicat considera que amb aquesta col·laboració l’esmentat fons es posa a l’abast 
de totes les persones que fan estudis concrets, i també de tota la ciutadania, fet que justifica amb escreix 
l’aportació econòmica que fa el Consell de Mallorca en el marc de les seves competències.  

Es mostra sorprès pel fet que l’oposició dugui el debat fins a l’extrem de considerar que no és possible 
fer cultura, ni preservar el llegat d’aquestes quantitats econòmiques perquè s’ha d’atendre la tasca 
social. Assegura que el Consell de Mallorca fa una feina extraordinària d’atenció a les necessitats 
socials, sota el principi de no deixar sense atendre la petició que hagi formulat tota persona que tengui 
aquest tipus de necessitats. 
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Reitera que se fa feina d’acord a aquest principi, i que el Consell de Mallorca ha destinat més recursos 
que mai per fer front a aquestes necessitats concretes. Insisteix a recordar que un de cada quatre euros 
del pressupost del Consell de Mallorca se destina al Departament de Benestar Social.  

Certament, el Consell de Mallorca ha de seguir funcionant i s’ha de preservar el patrimoni, però fa 
notar que tothom argumenta que, com a comunitat turística per excel·lència que se desitja per a les Illes 
Balears, s’han de valorar tots els seus béns culturals, amb vista a generar més visites que augmentin 
alhora la seva economia. Fa avinent que també s’hi contribueix amb la preservació del patrimoni, en la 
justa mesura i amb les quantitats minses i ajustades que estableix el pressupost de la institució.  

Reitera la defensa de la idoneïtat d’aquesta col·laboració, i sobretot la del moment en què se fa, just a 
punt d’iniciar la celebració de l’Any Ramon Llull. Destaca que es tracta d’uns fons bibliotecaris 
extraordinaris que donen a conèixer les arrels de la cultura de Mallorca.  

El Sr. DALMAU intervé tot seguit.  

Diu que només ha fet una valoració de les quantitats establertes per conveni entre el Bisbat de Mallorca 
i el Consell de Mallorca, des de fa tres anys. Tot seguit, detalla aquestes quantitats.  

L’any 2012 s’hi destinaren 75.000 €; l’any 2013, 25.000 € per conveni a més de la restauració de dos 
quadres per un import de 95.000 €; l’any 2014 el conveni és de 120.000 €, quantitat que si s’afegeix a 
la cessió al Bisbat de Mallorca del 50% del caixonet d’almoines de La Sang representa un total de més 
de 400.000 €.  

És evident que es tracta d’un patrimoni que s’ha d’atendre, però insisteix a fer notar que s’ha de 
considerar tot el patrimoni, i el que és propi del Consell de Mallorca ha de tenir prioritat.   

Atès que no ha esmentat abans l’aportació que va fer el Consell de Mallorca al Monestir de Lluc, en 
destaca també la seva importància. 

Tot i que reconeix els aspectes positius que té la decisió que ha pres la institució des del punt de vista 
turístic, torna a demanar que el Consell de Mallorca mostri la mateixa sensibilitat pel seu patrimoni 
civil que la que ha tengut pel patrimoni eclesiàstic.  

El Sr. ROTGER tanca el debat.  

Afirma que la sensibilitat que demana el Sr. Dalmau ja existeix i ha quedat demostrada amb les 
actuacions de recuperació del patrimoni històric i del patrimoni historicoindustrial, per posar-ne uns 
exemples.  

Considera que la continuïtat d’aquesta col·laboració amb el Bisbat de Mallorca és positiva pel fet que 
preserva la cultura escrita de Mallorca per a les futures generacions.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-dos vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i nou abstencions (PSOE). 
 
 
PUNT 8. APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA DE 34.000 €, A FAVOR DE LA FEDERACIÓ DE MÚSICA I 
BALL MALLORQUÍ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 
PROPOSTA  
 
ANTECEDENTS. 1. El vicepresident de la  Federació de Música i Ball Mallorquí va 
presentar en el Registre general del Consell de Mallorca, el 27 de febrer de 2014, una 
sol·licitud de subvenció de 34.000 € per dur a terme el seu projecte d’activitats . 
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2. En el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2014 es recull una subvenció 
nominativa a favor de l’entitat esmentada amb un import de 34.000,00 € a càrrec de la 
partida 20.33430.48908 en el sentit següent: 
 
“2. Federació de Música i Ball Mallorquí. Promoure l’act. cultural popular 
 
La Federació de Música i Ball Mallorquí és una entitat formada per grups i 
associacions culturals que es dediquen al ball, la música i la indumentària tradicional i 
popular de l’illa de Mallorca. 
  
La Federació de Música i Ball Mallorquí, tal i com indiquen els seus estatuts, es 
constituí per ser instrument de coordinació, investigació, representació, gestió, foment 
i defensa de les Associacions de Balls i Música popular i tradicional sempre que entre 
els seus objectius hi figurin els de defensa i promoció de la cultura popular. 
 
Aquest conveni té la finalitat de subvencionar les activitats que durà a terme la 
Federació al llarg de l’any 2013 i que té com un dels seus objectius donar suport a les 
associacions federades per poder dur a terme els seus programes de promoció, 
divulgació de la cultura popular mallorquina. 
 
A través de les nombroses activitats que organitza es promociona el coneixement i  la 
pràctica viva de la cultura popular tradicional de la nostra illa en les seves diverses 
manifestacions: el ball, la cançò, els instruments, la indumentària, els glossats, etc 
 
Col·laborar amb la Federació de Música i Ball Mallorquí significa donar suport a 
l’única entitat existent a Mallorca que coordina les diferents associacions de ball i 
música popular i tradicional de l’illa, amb la finalitat d’aconseguir una unitat d’acció.” 
 
3. En els pressuposts d’enguany existeix crèdit adequat i suficient en la partida 
assenyalada per atendre la concessió de la subvenció nominativa de 34.000 € a favor 
de la Federació de Música i Ball Mallorquí, d’acord amb la RC amb el núm. de 
referència 22014/1505. 
 
4. La directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat, mitjançant la memòria 
pertinent, la concessió d’una subvenció nominativa de 34.000 € a favor de la 
Federació de Música i Ball Mallorquí per dur a terme el seu projecte d’activitats . 
 
5. La cap del Servei Jurídic Administratiu ha informat favorablement sobre els 
aspectes jurídics de la concessió d’una subvenció nominativa de 34.000 € a favor de la 
Federació de Música i Ball Mallorquí. 
 
6. El secretari tècnic d’aquest departament va proposar, la concessió d’una subvenció 
nominativa de 34.000 € a favor de l’entitat esmentada. 
 
7. La Intervenció General va fiscalitzar de conformitat la proposta esmentada. 
 
En virtut de tot el que s'ha exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, desprès del 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes la següent proposta 
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     ACORD 
 
1. Aprovar i iniciar l’expedient 6/2014 relatiu a la concessió d’una subvenció  
nominativa  de 34.000 €, a favor de la Federació de Música i Ball Mallorquí, titular 
del  NIF G-07580178, per donar suport a la realització del seu projecte d’activitats de 
i, consegüentment, autoritzar una despesa de 34.000 € a càrrec de la partida 
pressupostària 20. 33430.48908 (núm. de referència 22014/1505).  
 
2. Concedir una subvenció nominativa de 34.000 € a  favor la Federació de Música i 
Ball Mallorquí, titular del NIF G-07580178, per tal de donar suport al seu projecte 
cultural ressenyat en l’apartat anterior i, consegüentment, disposar una despesa de 
34.000,00 € a favor de l’entitat assenyalada, a càrrec de la partida pressupostària 20. 
33430.48908 (núm. de referència 22014/1505).  
 
3. Aprovar el conveni adjunt amb la Federació de Música i Ball Mallorquí NIF G-
07580178 per tal d’establir les bases reguladores de la concessió de la subvenció 
nominativa esmentada. 
 
4. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I LA FEDERACIÓ DE 
MÚSICA I BALL MALLORQUÍ 
 
Palma, xxxx de 2014 
 
Reunits d’una part el Sr. Juan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca ( NIF S0711002F),  i, de l’altra,  el Sr. Juan Pastor i 
Garcia, vice-president de la Federació de Música i Ball Mallorquí. 
 
Actuen el Sr. Rotger, en nom i representació del Consell de Mallorca i el Sr. Pastor, 
en nom i representació de la Federació de Música i Ball Mallorquí (CIF G07580178). 
 
Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar i 
 
DIUEN 
 
Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports, i de la Federació de Música i Ball Mallorquí, entre 
d’altres, el foment del coneixement i la pràctica viva de la cultura popular tradicional 
de Mallorca, en les seves diverses manifestacions: el ball, la cançó, els instruments, la 
indumentària, els glossats. 
 
Que en la sessió realitzada el xx de xxx de 2014, el Ple del Consell de Mallorca va 
prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovar un conveni amb la Federació de Música i 
Ball Mallorquí per tal d’establir les bases reguladores de la concessió d’una subvenció 
nominativa de 34.000 € per tal de donar suport a la realització del seu projecte 
d’activitats culturals. 
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I, per dur-lo a terme, 
 
CONVENEN 
 
1r. Objecte de la subvenció 
 
El Ple del Consell de Mallorca atorga una subvenció nominativa de 34.000 € a favor 
de la Federació de Música i Ball Mallorquí per tal de donar suport a la realització de 
les seves activitats d’enguany: trobades d’escoles de música i ball, ballades mostra, 
cursos o tallers, ballades populars, pàgina web i trobada anual de la Federació. 
 
Temporalització del projecte: des de l’1 de setembre de 2013 fins a 31 d’agost de 
2014 (ambdós inclosos). 
 
El pressupost total de les despeses de les esmentades activitats és de 34.000,00 €. 
 
2n. Naturalesa de la subvenció  
 
La subvenció que s’atorga mitjançant el present conveni és de caràcter voluntari i 
eventual i es pot anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes 
en la llei o en aquestes clàusules; no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions 
en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.  És compatible amb altres 
ajudes, subvencions o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix 
projecte, sempre que el còmput total d’aquells no superi el pressupost d’execució del 
projecte. 
 
La subvenció, objecte d’aquest conveni té la consideració d’import cert, sense fer cap 
referència a un percentatge o fracció del pressupost del projecte cultural subvencionat, 
per la qual cosa, el fet de concedir aquesta subvenció implica l’obligatorietat de fer el 
projecte cultural subvencionat i, consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar 
altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-ne a terme l’execució 
de la totalitat del pressupost.  
 
3r. Dotació pressupostària 
 
L’import de la subvenció esmentada s’imputa a la partida 20 33430 48908 “conveni 
Federació de Música I Ball Mallorquí” d’acord amb el número de referència 22014/ 
1505. 
 
4t. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable 
 
1 En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa subvencionable i, 
consegüentment, forma part del pressupost inicial del projecte cultural, la que respon 
a la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, 
executar i difondre el projecte, està legalment justificada amb factures o altres 
documents que l’acreditin, la temporalització dels quals ha de coincidir amb la de la 
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durada del projecte que no pot tenir, en cap cas, una temporalització superior a 12 
mesos. Per això, la data dels justificants ha de correspondre a la durada del projecte o, 
com a màxim, als 12 mesos anteriors a l’acabament de l’execució del projecte i fins a 
aquesta data com a límit. (Als efectes de l’establert en aquest paràgraf, s’entén que la 
data d’acabament de l’execució del projecte es correspon amb el darrer dia que es 
realitza l’activitat subvencionada).   
No obstant això, es poden admetre les factures que s’hagin emès, amb posterioritat, a 
la temporalització esmentada en el paràgraf anterior, sempre que per una banda, 
s’hagin emès abans del dia 15 de setembre de 2014 i, per altra banda, que el 
lliurament de béns o la prestació de serveis, objecte de la factura, s’hagi efectuat en la 
temporalització assenyalada en la clàusula primera esmentada.  
 
Així mateix, també es considera despesa subvencionable: les despeses financeres, les 
d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, les despeses 
pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques si hi estan directament relacionades i són indispensables per preparar-lo 
ni dur-lo a terme. A més, també tindran aquesta condició de subvencionable les 
despeses derivades de garanties bancàries. Per altra part, atès que la subvenció 
d’aquest conveni té per objecte el projecte que es recull en la primera clàusula sense 
entrar a determinar, en concret, quin tipus de despeses del pressupost s’imputen a 
l’ajuda, es permet que les despeses subvencionables del pressupost del projecte es 
puguin compensar entre elles. 
 
A més dels requisits establerts en aquesta clàusula, només es pot considerar, com a 
despesa realitzada i, per tant, subvencionable, aquella que s’hagi pagat abans de 
l’acabament del termini de justificació; la forma d’acreditar-ne el pagament i el 
termini per dur-lo a terme es recull en la clàusula vuitena. 
 
2. En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del 
pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 

- Aquelles despeses que no compleixin els requisits esmentats a l’apartat 
1. 

- Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu ser superior 
al valor de mercat. 

- Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs 
i les sancions administratives i penals, i les despeses de procediments 
judicials. 

- Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o 
compensació, ni els imposts personals sobre la renda. 

 
No formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit 
pressupostari referit en la clàusula tercera, tot i que formin part del pressupost del 
projecte, les inversions i obres, la compra d'equipaments o de qualsevol altre bé 
inventariable de naturalesa similar. 
 
3. Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats 
següents: 
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- Quan el import de la despesa subvencionable superi les quantitats 
establertes en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic per al contracte menor, el beneficiari ha de demanar, com a mínim, 
3 ofertes a diferents proveïdors, abans de contreure el compromís per a 
l’obra per fer l’obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat que per les 
especials característiques no hi hagi en el mercat un número suficient 
d’entitats o empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja 
s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. 
L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar amb la justificació de 
la subvenció, s’ha de realitzar en virtut de criteris d’eficiència i economia, 
en cas contrari, en cas contrari, quan l’oferta seleccionada no hagi estat la 
més avantatjosa econòmicament (art. 31.3 de la Llei 38/2003) se n’ha de 
presentar una memòria justificativa. 

 
Quan el document justificatiu de la despesa s’hagi emès a través de mitjans 
electrònics, l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració responsable sobre el 
fet que l’import total justificat o, si escau, la part imputada a la subvenció no s’ha fet 
servir ni es farà servir per justificar altres subvencions. 
 
5è. Procediment. Òrgans d’instrucció, de fiscalització, de resolució i 
d’ordenament del pagament 
 
La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, que du a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetllar pel 
compliment dels requisits de la subvenció, a més d’exercir les facultats previstes en 
l’article 24 i concordants de la Llei 38/2003, general de subvencions, i les que 
s'esmenten en aquest conveni. L'òrgan instructor, quan ha comprovat, d’una banda, la 
documentació presentada per l’entitat beneficiaria, sia a l’hora de presentar la 
sol·licitud inicial sia a l’hora de justificar la subvenció i, d’altra banda, si està al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb 
les obligacions del Consell de Mallorca, ha de dictar la proposta d’acord de concessió 
corresponent.  
 
La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia 
de prèvia de la documentació presentada pel beneficiari així com de les propostes 
realitzades per  la Secretaria Tècnica.  
 
El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció i 
l’aprovació del conveni. El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports dicta la 
resolució de reconeixement de l’obligació i, finalment, la consellera executiva del 
Departament d’Hisenda i Funció Pública ordena l’abonament de l’obligació 
reconeguda, és a dir, el pagament de la subvenció. 
 
El termini màxim de resolució d'aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir 
del dia d’entrada en el registre general de la sol·licitud de subvenció del beneficiari. 
 
6è. Beneficiaris 
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Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que hi són aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions; les de l’article 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques 
del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 
2001 (BOIB núm. 132 de 3/11/01); les recollides en aquestes clàusules i, la resta que 
hi siguin aplicables.   
 

� Dur a terme el projecte cultural subvencionat en les mateixes condicions i amb 
les mateixes característiques que es va presentar o, si n’és el cas, amb les 
modificacions prèviament comunicades. 

 
� Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les clàusules 

d’aquest conveni, que s’ha realitzat el projecte cultural subvencionat i, si n’és 
el cas, el compliment dels requisits o de les condicions que la concessió de la 
subvenció determini.  

 
� Comunicar a l'òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en 

tot cas, en justificar-la, l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, recursos o 
ingressos que financin el projecte cultural subvencionat. 

 
� Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que 

duguin a terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar 
la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. 

 
� Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva 

comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur l’entitat beneficiària 
d'acord amb la normativa vigent, i, en el cas de no tenir obligació de dur-la, en 
la documentació que la substitueixi. 

� Acreditar, com es determina en aquest conveni i abans de redactar la proposta 
de concessió, que està al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social i les obligacions amb el Consell de 
Mallorca. 

 
� Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos 

els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de 
comprovació i control. 

 
� Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic 

del Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En aquest sentit, la 
difusió s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la 
naturalesa del projecte. Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altre material 
imprès, s’hi ha d’incloure la imatge corporativa de la Vicepresidencia de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o del Consell de 
Mallorca.  

 
� Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la LGS, 

i en el capítol I del Títol III del RLGS. 
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7è. Subcontractació 
 
L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
cultural subvencionat, d'acord amb els requisits establerts en els articles 29 de la Llei 
38/2003, 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, que s’indiquen a continuació. 
En aquest sentit, s’ha d’assenyalar que  no s’entén compresa dins el terme 
subcontractació, la contractació d’aquelles despeses en les quals hagi d’incórrer el 
beneficiari per realitzar el projecte per si mateix.  
 
Requisits: 

 
a)   L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte cultural, objecte de la 

sol·licitud, fins al 100% del seu import. (art. 29.2 de la Llei 38/2003; art. 68.1 
del Reial Decret 887/2006). 

 
d) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 

l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

 
- Que el contracte es faci per escrit. 
- Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 

que    determina aquesta clàusula o (art. 29.3 de la Llei 38/2003). 
 

En aquest sentit, s’autoritza al beneficiari a dur a terme la subcontractació, en 
el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si aporta els documents següents: 

 
- Una memòria justificativa del motiu de la subcontractació.  
- El document en què aquesta s’ha formalitzat. 
- Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 

supòsits de vinculació amb la persona o l’entitat subcontractada prevists en 
l'article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

 
e) L’entitat beneficiària, d'acord amb l’art. 29.7 de la Llei 38/2003, no pot 

concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 
 

9. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 13 de 
la llei 38/2003. 

10. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l'activitat objecte de contractació. 

11. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals 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 dels 
serveis prestats. 

12. Persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, llevat que la 
contractació s'efectuï d'acord amb les condicions normals de mercat i 
l’autoritzi prèviament l'òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixi la clàusula. (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 
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del Reial decret 887/2006, que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

 
En tot cas, no s’entén compresa dins el terme subcontractació, la contractació 
d’aquelles despeses en les quals hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar el 
projecte per si mateix.  

 
S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats vinculades 
a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4 de la lletra c), sempre que es faci 
d’acord amb aquests termes: 

 
I) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix 
el 20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 
 
II) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en 
l’execució del projecte cultural. L’entitat beneficiària ha de reflectir 
aquests criteris en la memòria presentada en justificar l’ajut. 
 
III). L’entitat beneficiària ha d’indicar la vinculació amb la persona o 
entitat subcontractada bé en el contracte, bé en la memòria. 
 
IV) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de 
mercat i, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de 
presentar la factura definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 
pressuposts rebutjats. 

 
 
8è. Justificació i pagament de la subvenció 
 
D’acord amb el que recullen els articles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament 
de la subvenció, que es fa mitjançant transferència bancària, s’ha de dur a terme una 
vegada que l’entitat beneficiària hagi justificat, tal i com s’estableix en aquesta 
clàusula, la realització del projecte cultural subvencionat. 
 
L’entitat beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció, ha d’acreditar que 
està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social davant de l’Administració de l’Estat, i amb les obligacions del Consell de 
Mallorca, així com que no és deutora per una resolució de procedència de 
reintegrament.  
 
Pel que fa a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’ha de presentar la 
certificació administrativa corresponent; no obstant això, l’entitat beneficiària pot 
substituir aquestes certificacions per una declaració responsable en els casos següents:  
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a) Quan l'import de la subvenció concedida no superi els 3.000,00 € (art. 
24.4 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament de la 
Llei 38/2003 general de subvencions;  

b) Quan l’entitat beneficiària sigui una Administració Pública, els seus 
organismes, entitats públiques o una fundació del sector públic (art. 
24.6 del Reial decret 887/2006;  

c) Quan l’entitat beneficiària no estigui obligada a presentar les 
declaracions o documents relatius a les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social (art. 22.1 del Reial decret 887/2006. 

 
Pel que fa referència al compliment de les obligacions amb el Consell de Mallorca 
l’acredita, d’ofici, la Tresoreria de la institució i, en relació al fet que el beneficiari no 
és deutor per una resolució de reintegrament ho fa, d’ofici, el centre gestor a través de 
l’òrgan instructor. 
 
Documentació justificativa: La justificació de la realització del projecte cultural 
subvencionat, de la consecució dels objectius de la subvenció, així com, del 
compliment de les condicions que determini, si escau, l’acte de concessió de la 
subvenció,  s'ha de dur a terme d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de 
subvencions (BOE núm.176, de 25/7/2006), a través d'un compte justificatiu que està 
integrat per la memòria tècnica i econòmica següent:   
 
A) Memòria tècnica 
És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet el projecte cultural 
subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis 
que, prèviament, ha comunicat al departament. 
 

Així, la memòria està integrada per la documentació següent: 
 

�  Memòria explicativa de l'activitat realitzada: comentari i avaluació dels 
resultats obtinguts i de tots aquells aspectes que siguin rellevants.  Si no s’ha 
executat la totalitat del projecte per causes alienes o de força major, la memòria 
n’ha d’exposar les causes i ha d’explicar la resta del projecte realitzat 

� Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a 
l’activitat subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o, 
simplement del Consell de Mallorca, mitjançant el logotip de la institució. 

 
� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la 

realització del projecte cultural. 
 

B) Memòria econòmica:  
És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat 
i de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents 
següents. 
 

Aquesta memòria està integrada per la documentació següent: 
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� Annex I: Declaració responsable de la realització del projecte cultural 

subvencionat i del seu pressupost d’execució, a la qual s'ha d’adjuntar la relació 
detallada i equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que 
corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat (art. 30.2 de la LGS 
i art. 72.2 del RLGS). 

 
� Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat. La 

relació de despeses s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost 
presentat i ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: 
la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data d'emissió i 
la de pagament, el concepte de la factura o del document similar. La relació 
d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons 
propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la 
procedència.  En el cas que no hi hagi altres ingressos que financin el projecte s’ha 
d’adjuntar una declaració responsable sobre aquesta circumstància. 

 
� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la 

despesa justificada no te un valor superior al de mercat (art. 31.1 i 33 de la Llei 
38/2003). (Annex 1). 

 
� Les factures originals o d’altres documents amb valor probatori 

equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa, justificatius de les depeses del pressupost subvencionable executat, 
que han d’estar expedides a nom de l’entitat beneficiària i abonades pel beneficiari 
i, a més, han de tenir tots els requisits que exigeix el Reial decret 1619/2012, de 30 
de novembre, pel que s’aprova el reglament que regula les obligacions de 
facturació. Així, es poden citar, entre d’altres, com a exemple i sempre que siguin 
escaients: 

 
• Dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari 
• Data i número de factura  
• Concepte de la despesa 
• Retenció fiscal i/o IVA (si correspon)  
• El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte 

de la factura. 
Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no 
subjecta a l’impost o quan el subjecte passiu de l’impost sigui el 
destinatari de l’operació facturada, s’hi ha de fer constar.  O s’hi ha 
d’incloure una referència a les disposicions corresponents 
corresponents de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, o als 
preceptes corresponents de la Llei de l’impost. 
 

Notes: 1. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma 
ordenada, és a dir, s’han d’agrupar en el mateix ordre establert en la relació 
de despeses que s’adjunta a l’annex 1. 
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2. El pagament dels justificats s'ha de dur a terme a través dels mitjans que 
s'indiquen a continuació i, la documentació que l'acredita ha de presentar les 
característiques següents:  
 

A) Pagament a través de transferència bancària o d’ingrés en compte 
bancari. 

 
En aquest cas, s’ha d’adjuntar la documentació següent: 
 
- Còpia de l’ordre de la transferència bancària o del document d’ingrés 
bancari.  Aquests  documents han de recollir les dades següents: el 
concepte de la transferència o de l’ingrés que ha de permetre identificar 
el justificant a què s'imputa el pagament, la data del document, 
l’import i, les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir 
amb el beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament i, 
 
- Extracte del compte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri 
el càrrec d’aquesta transferència 

 
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per a la còpia de l’ordre de 
la transferència o per al document d’ingrés, bastarà presentar aquest 
detall del càrrec bancari. 
 B) Pagament mitjançant xec o pagaré nominatiu : 
L’entitat beneficiària ha de aportar tots aquests documents: 

 
- Còpia del xec o pagaré nominatiu, emès a nom del proveïdor que 
emet la factura, sempre que estigui vençut. 
 
- Certificat o document de l’entitat bancària en què es faci constar 
aquestes dades: el número de xec, el seu import, la identificació de qui 
el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del 
compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també la 
identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el 
titular del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda). 
  
- Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri 
el càrrec d’aquest xec o pagaré.  
 
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al 
document de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec 
bancari i la còpia del xec o pagaré corresponent. 
 
C) Pagament a través de pagarés, lletres de canvi o similars. 
 
En aquest supòsit, l’acreditació del pagament s’ha de fer a través 
d’aquest document: 
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Certificat o document de l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i 
el lliurat de la lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa 
l’efecte mercantil, l’import de la lletra de canvi i la data d’emissió de la 
lletra i del seu abonament per part del lliurat. 
 
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten en el paràgraf anterior 
bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari.  

 
D) Pagament mitjançant targeta de crèdit. 
 
Aquest tipus de pagament s’ha d’acreditar amb els documents 
següents: 
- Resguard del pagament amb targeta 
- Certificat o document de l’entitat bancària en què com a mínim consti 
el titular i el número del compte corrent en què es carrega el pagament 
de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual es fa la transferència i 
l’import i data de l’operació.  
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o  per al 
document de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec 
bancari i el resguard del pagament amb targeta. 

 
E) Pagament mitjançant domiciliació bancària. 
 
En aquest cas, s’ha d’adjuntar aquests documents: 
 
- Notificació bancària del càrrec  
 
- Certificat o document de l’entitat bancària en què consti el titular i 
número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec i l’ordenant del 
càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i 
data de l’operació. 
 
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al 
document de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec 
bancari i la notificació bancària del càrrec. 

 
Limitació:  S’admet el pagament en efectiu únicament quan l’import 
dels justificants no superi els 100,00 € (IVA exclòs). Per acreditar 
aquest pagament en metàl·lic s’ha de signar i segellar pel proveïdor, 
que ha emès la factura, un “Rebut” (un recibí) amb l’expressió “Rebut 
en metàl·lic” que ha de tenir aquestes dades: data, nom i llinatges de la 
persona que l’ha signat i el núm. del seu DNI; a més, en el cas que el 
rebut esmentat no consti damunt el justificant, s’ha d’indicar la despesa 
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que és objecte del pagament en metàl·lic.No obstant això, per als 
pagaments en metàl·lic fets amb anterioritat a la publicació de les 
bases, s’ha d’acceptar, com acreditació de la seva verificació, 
qualsevol mitjà admès en Dret. 

 
3. En el cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import 
que no coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà 
de presentar un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària o 
qualsevol altre document que justifiqui que dins aquell pagament es troba 
inclòs l’abonament del justificant en qüestió.  

 
4. Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar 
l’equivalència del canvi oficial en euros que correspongui a la data del 
pagament del document justificatiu de la despesa. 

 
5. En el cas de què s'hagin de retornar les factures o els justificants originals, 
a petició de l’entitat beneficiària, s'hi ha de estampillar, la data de concessió 
de la subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció).  

 
� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet de si 

recupera o compensa l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003).(Annex 1) 
 
� Les 3 ofertes de diferents proveïdors o, en el seu cas, una memòria 

justificativa sobre l’oferta seleccionada, si es compleixen els requisits de la 
clàusula quarta. 

� La documentació relativa a la subcontractació que s’hagi de presentar 
d’acord amb allò establert a la clàusula sisena del conveni  

 
� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de 

comprovar la justificació econòmica del projecte cultural. 
 
Termini de presentació: L’entitat beneficiària ha de presentar la documentació 
justificativa, recollida en aquesta clàusula, al més aviat possible, i, en tot cas, el darrer 
dia per presentar-la documentació justificativa ha de ser el 30 de setembre de 2014 
en qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la 
Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la 
Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-), així 
com en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999. 
 
 
Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert 
perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que 
s’ha enviat dins el termini esmentat en el paràgraf anterior. No obstant això, si aquesta 
documentació no entra en el Registre General dins els 10 dies naturals següents a 
l’acabament del termini de presentació de la documentació justificativa, no s’ha 
d’admetre en cap cas. 
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9è. Pagament fraccionat i bestreta   
 
L’entitat beneficiària, sense perjudici d’allò establert a la clàusula anterior, pot 
sol·licitar una bestreta de  la subvenció així com l’abonament de pagaments 
fraccionats: 
 
a) Pagaments fraccionats: A mesura que es vagi executant el projecte cultural 
subvencionat, si escau, el beneficiari pot demanar l’abonament de pagaments a 
compte de la subvenció que corresponguin al ritme d’execució del projecte i per un 
import corresponent a la part proporcional de la subvenció justificada. (Art. 34.4 de 
la Llei 38/2003 general de subvencions, Art. 88.1 del Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de 
subvencions). 
 

Límit: L’entitat beneficiària pot sol·licitar l’abonament de pagaments fraccionats fins 
al 90% de l’import de la subvenció. En  el cas d’haver rebut una bestreta de la 
subvenció, aquesta també computa a l’efecte del percentatge anterior.  
Garantia: No s’exigeix  la constitució de cap garantia  per a l’abonament de 
pagaments fraccionats 

 
Documentació a presentar: En aquests casos de pagaments fraccionats s’ha d’adjuntar, 
a més de les factures corresponents: 
 

- L’annex I de declaració responsable sobre l’execució parcial del projecte 
que es justifica. 

- Una memòria tècnica parcial. 
- Material gràfic per difondre les activitats realitzades  
- Una relació de despeses i ingressos degudament signada pel beneficiari 

 
b) Pagaments anticipats (bestretes): L’entitat beneficiària, si no disposa de recursos 
propis suficients per finançar la realització del projecte cultural, pot sol·licitar una 
bestreta de la subvenció amb caràcter previ a la justificació de la subvenció (art.34.4 
de la Llei 38/2003 general de subvencions, art. 88.2 del Reial decret 887/2006, pel 
qual s'aprova el reglament d’aquesta Llei, i base d’execució 25.2 dels Pressuposts de 
2014 del Consell de Mallorca).   
 
Límit: L’entitat beneficiària pot demanar una bestreta fins de al 50% de l’import de la 
subvenció per la qual cosa ha de constituir les garanties que s’estableixen en el 
paràgraf següent. 
 
Garantia: L’entitat beneficiària ha de constituir una garantia mínima del 120% de 
l’import de la bestreta sol·licitada, mitjançant un aval bancari, davant la Tresoreria del 
Consell de Mallorca. 
 
No obstant això, d’acord amb les bases d’execució dels Pressuposts del Consell de 
Mallorca, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública pot atorgar, 
excepcionalment i sempre que les entitats beneficiàries siguin ajuntaments o entitats 
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sense ànim de lucre, una bestreta de fins al 50% de l’import de la subvenció sense 
l’obligació de constituir l’aval bancari, amb l’informe favorable previ del centre 
gestor de la despesa. 

 
10è. Absència o deficiències de la documentació justificativa de la subvenció 
 
Si la persona física o jurídica beneficiària no presenta la documentació establerta a la 
clàusula anterior, se li ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable de 
15 dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest 
requeriment (art. 70.3 de la RLGS). 
 
Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor requerirà l’entitat 
beneficiària que les esmeni en el termini de 10 dies, comptadors des de l’endemà de la 
recepció de la notificació del requeriment (art. 71.2 de la RLGS). 
 
Per altra part, si la persona física o jurídica beneficiària no adopta les mesures de 
difusió adients per donar publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb 
l’art. 31.3 b) del RLGS, l’òrgan instructor li’n farà requeriment perquè les adopti en 
un termini no superior a 15 dies, amb l’advertiment de les conseqüències que es poden 
derivar de no adoptar-les en aplicació de l’article 37 de la LGS. 

 
11è. Inspecció i comprovació 
 
El Consell de Mallorca pot, per una banda, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció, i, per altra banda, 
inspeccionar i comprovar les activitats culturals que hagi subvencionat, sense 
perjudici de les competències que puguin correspondre a altres organismes o 
institucions.  
 
En aquest sentit, s’ha d’indicar que la base d’execució 35.3 in fine del Pressupost del 
Consell de Mallorca de 2014 estableix el següent: “La revisió de les factures o 
documents de valor probatori anàleg que, si s’escau, formin part del compte 
justificatiu, seran objecte de comprovació en els quatre anys següents sobre la base 
d’una mostra representativa.”, per la qual cosa, cal tenir en compte que l’import 
definitiu de la subvenció justificada pot experimentar canvis, posteriorment, com a 
conseqüència de l’exercici, en els 4 anys següents, del control financer de la 
Intervenció General sobre la documentació justificativa presentada per l’entitat 
beneficiària i, consegüentment, si aquella ja s’ha abonat, pot donar lloc al 
reintegrament corresponent. 
 
12è. Revocació i reintegrament de la subvenció 
1.Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàsules del 
conveni o en el reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la Llei 38/2003, o altera 
les condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte, que s’hagin pogut 
tenir en compte per concedir la subvenció, els òrgans competents del Consell han de 
revocar la concessió de la subvenció.  En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el 
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dret a cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’ha de reintegrar, d’acord amb el que estableixen 
l’article 40.1 de la LGS i  els articles 91 i següents del RLGS.   
 
2. No obstant això, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha 
tingut voluntat de compliment  i que s’aproxima de forma significativa a l’assoliment 
de les finalitats de la subvenció, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la 
concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar-la íntegrament, 
d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 
 
a) En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, com a mínim, l’execució 
del 50 % de les activitats d’aquest o de l’activitat planificada (quan el projecte només 
estigui integrat per una activitat i aquesta sigui susceptible de dividir-se en unitats 
d’execució amb una naturalesa i identitat pròpia), la revocació parcial subvenció inicial 
s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no justificat, sempre que 
l’entitat hagi especificat l’aplicació de la subvenció inicial entre les diferents activitats 
del projecte o unitats d’execució, sia en la documentacio inicial sia abans de la 
justificació de la subvenció o en el moment de presentar-la, com a conseqüència del 
requeriment de l’òrgan instructor. 
 
b) En el cas que s’hagi executat totalment el projecte cultural, la revocació parcial de 
la subvenció inicial s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no 
justificat o justificat incorrectament. 
 
3. En el cas que l’import total de la suma de la subvenció més la resta d’altres ajuts, 
subvencions, ingressos o fons propis, amb què es finança el projecte cultural, superi el 
pressupost d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de 
ser la quantitat que excedeix del pressupost executat. 

 
13è. Sancions 
 
L'incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de 
subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que 
hi sigui d'aplicació. 
 
14è . Control financer 
 
El beneficiari s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant 
del Consell de Mallorca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta d’organismes 
que estableixi l’ordenament jurídic. 
 
El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció. 
 
En aquest sentit, s’ha d’indicar que la base d’execució 35.3 in fine del Pressupost del 
Consell de Mallorca de 2014 estableix el següent: “La revisió de les factures o 
documents de valor probatori anàleg que, si s’escau, formin part del compte 
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justificatiu, seran objecte de comprovació en els quatre anys següents sobre la base 
d’una mostra representativa.”, per la qual cosa, cal tenir en compte que l’import 
definitiu de la subvenció justificada pot experimentar canvis, posteriorment, com a 
conseqüència de l’exercici, en els 4 anys següents, del control financer de la 
Intervenció General sobre la documentació justificativa presentada per l’entitat 
beneficiària i, consegüentment, si aquella ja s’ha abonat, pot donar lloc al 
reintegrament corresponent. 
 
15è. Règim jurídic 
 

La subvenció nominativa, objecte d’aquest conveni, es regeix per aquest conveni; per 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de 
novembre de 2003); el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol 
de 2006); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 
132 de 3 de novembre de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 8 de març 
de 2004 i modificat el 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 
2011); el Decret d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de 
juliol de 2011) modificat posteriorment (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre; BOIB 
núm. 48, de 3 d’abril de 2012 i BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012); l'Ordenança 
vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del 
Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 10 d’agost de 1995) i modificada 
per la Llei 4/1999 i la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació. 
 
16è. Vigència i acabament del conveni 
 
La vigència d’aquest conveni s’inicia la data de la seva signatura i finalitza el 30 de 
setembre de 2014. 

 
El vicepresident de Cultura, Patrimoni             El vicepresident de la Federació 
i Esports del Consell de Mallorca                     de Música i Ball Mallorquí 
 
 
 
Juan Rotger Seguí          Joan Pastor i García 
 
 
Nota: D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us informam que: 
 
1. Les dades personal obtingudes en la tramitació d’aquesta subvenció  s'incorporaran 
en els fitxers de dades personals, inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. En aquest sentit, les dades 
obtingudes del beneficiari s’integren per una banda, en el fitxer “Registre General” 
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que serveix per registrar l’entrada i sortida de documents i, per altra banda, en el fitxer 
“”Acords i Resolucions” que té com a finalitat, entre d’altres, els procediments 
administratius. 
 
2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 
 
3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999, 
és la Presidència del Consell de Mallorca, carrer Palau Reial núm. 1, 07001 Palma. 
 
ANNEX I 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL 
PROJECTE CULTURAL  SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST 
 
___________________________________________, com a representant de l’entitat  
_______________________________________________,amb el NIF ___________ 
_________, en relació a la subvenció concedida pel Departament de Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca  per dur a terme el projecte 
_______________________________________________________________________
_______________ . 
 
Declar sota la meva responsabilitat : 
 
1.- Que l'esmentat projecte s’ha realitzat. 
 
2.- Que la relació de despeses i d'ingressos que integren el pressupost executat del 
projecte assenyalat ha estat la que s'hi adjunta. 
 
Nota: 1. La relació de despeses, que s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del 
pressupost presentat, ha d'indicar les següents dades de les factures o documents 
acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data 
d'emissió i la de pagament, i el concepte de la factura o del document similar; la  
relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons 
propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència; 
2. Aquesta relació de despeses i ingressos ha d’anar signada pel beneficiari. 
 
3. Que les despeses relacionades corresponen sense cap dubte a la naturalesa del 
projecte cultural subvencionat per un import de ..........................  €  i que no tenen un 
valor superior al de mercat. 
 
4.- Que el beneficiari/entitat beneficiària en relació a l’IVA suportat en la despesa 
subvencionable de l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions: 
 

� No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 
� Sí recupera o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 
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5. Que la subvenció atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la 
qual es va concedir i que no supera -amb les subvencions i altres ingressos concurrents- 
el cost del projecte subvencionat. 
 
6. Que s’adjunten la totalitat dels justificants del pressupost d’execució del projecte 
cultural subvencionat i que, si és el cas, la resta de documentació relativa al projecte 
cultural resten a disposició del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes, a 
la seu d’aquesta entitat, situada en _________________________________________ 
_______________________________________  . 
 
I, perquè consti, sign aquesta declaració  a ____________________________, el 
________, d   ___________________ de 2014. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 9. APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA 100.000,00 €, A FAVOR DE L’ASSOCIACIÓ OBSERVATORI 
ASTRONÒMIC DE MALLORCA.  
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 

PROPOSTA  

 
ANTECEDENTS. 1. El president de l’Associació Observatori Astronòmic de 
Mallorca va presentar en el Registre general del Consell de Mallorca, el 27 de febrer 
de 2014, una sol·licitud de subvenció de 100.000,00 € per dur a terme el seu projecte 
d’activitats de divulgació científica de l’any 2014 a través de les àrees de 
l’Observatori Astronòmic de Mallorca i el Mallorca Planetarium. 
 
2. En el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2014 es recull una subvenció 
nominativa a favor de l’associació esmentada amb un import de 100.000,00 € a càrrec 
de la partida 20.33430.48924 en el sentit següent: 
 

“ 5. Aportació Observatori Astronòmic de Costitx. Act. de divulgació 
científica 

 
L’Observatori astronòmic es proposa donar suport al coneixement de l’Astronomia 
entre el públic en general i difondre i estimular el seu coneixement”   

  
3. En els pressuposts d’enguany existeix crèdit adequat i suficient en la partida 
assenyalada per atendre la concessió de la subvenció nominativa de 100.000,00 € a 
favor de l’Associació Observatori Astronòmic de Mallorca, d’acord amb la RC amb el 
núm. de referència 22014/1506. 
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4. La directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat, mitjançant la memòria 
pertinent, la concessió d’una subvenció nominativa de 100.000,00 € a favor de 
l’Associació Observatori Astronòmic de Mallorca per dur a terme el seu projecte 
d’activitats de divulgació científica d’enguany que es realitza a través de les àrees de 
l’Observatori Astronòmic de Mallorca i el Mallorca Planetarium. 
 
5. La cap del Servei Jurídic Administratiu ha informat favorablement sobre els 
aspectes jurídics de la concessió d’una subvenció nominativa de 100.000,00 € a favor 
de l’Associació Observatori Astronòmic de Mallorca. 
 
6. El secretari tècnic d’aquest departament va proposar la concessió d’una subvenció 
nominativa de 100.000,00 € a favor de l’entitat esmentada. 
 
7. La Intervenció General va fiscalitzar de conformitat la proposta esmentada. 
 
En virtut de tot el que s'ha exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, després del 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes la següent proposta 
 
ACORD 
 
1. Aprovar i iniciar l’expedient 9/2014 relatiu a la concessió d’una subvenció  
nominativa  de 100.000,00 €, a favor de l’Associació Observatori Astronòmic de 
Mallorca, titular del  NIF G-07470966, per donar suport a la realització del seu 
projecte d’activitats de divulgació científica de l’any 2014 i, consegüentment, 
autoritzar una despesa de 100.000,00 € a càrrec de la partida pressupostària 20. 
33430.48924 (núm. de referència 22014/1506).  
 
2. Concedir una subvenció nominativa de 100.000,00 € a  favor l’Associació 
Observatori Astronòmic de Mallorca, titular del NIF G-07470966, per tal de donar 
suport al projecte cultural ressenyat en l’apartat anterior i, consegüentment, disposar 
una despesa de 100.000,00 € a favor de l’entitat assenyalada, a càrrec de la partida 
pressupostària 20. 33430.48924 (núm. de referència 22014/1506).  
 
3. Aprovar el conveni adjunt amb l’Associació Observatori Astronòmic de Mallorca 
per tal d’establir les bases reguladores de la concessió de la subvenció nominativa 
esmentada. 
 
4. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I L’OBSERVATORI 
ASTRONÒMIC DE MALLORCA 
 
Palma, XXXXXXXXXXXXXX 
 
Reunits d’una part el Sr. Juan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca ( NIF S0711002F),  i, de l’altra, el Salvador Sánchez 
Martínez, president de l’Observatori Astronòmic de Mallorca (NIF G07470966). 
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Actuen el Sr. Rotger, en nom i representació del Consell de Mallorca i el Sr. Sánchez 
Martínez, en nom i representació de l’Observatori Astronòmic de Mallorca. 
 
Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar i 
 
DIUEN 
 
Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports, i de l’Observatori Astronòmic de Mallorca, entre 
d’altres, oferir a la nostra societat activitats de divulgació de la cultura científica i 
tecnològica d’astronomia al llarg de l’any 2014. 
 
Que en la sessió realitzada l’11 de setembre de 2013, el Ple del Consell de Mallorca 
va prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovar un conveni amb l’Associació Observatori 
Astronòmic de Mallorca per tal d’establir les bases reguladores de la concessió d’una 
subvenció nominativa de 100.000,00 € per tal de donar suport a la realització del seu 
projecte d’activitats de divulgació científica de l’any 2014. 
 
I, per dur-lo a terme, 
 
CONVENEN 
 
1r. Objecte de la subvenció 
 
El Ple del Consell de Mallorca atorga una subvenció nominativa de 100.000,00 € a 
favor l’Observatori Astronòmic de Mallorca per tal de donar suport a les activitats de 
divulgació científica que duu a terme de l’1 de gener al 30 de novembre de 2014 
(ambdós inclosos). 
 
El pressupost total de les despeses de les esmentades activitats és de 101.000 €. 
 
2n. Naturalesa de la subvenció  
 
La subvenció que s’atorga mitjançant el present conveni és de caràcter voluntari i 
eventual i es pot anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes 
en la llei o en aquestes clàusules; no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions 
en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.  És compatible amb altres 
ajudes, subvencions o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix 
projecte, sempre que el còmput total d’aquells no superi el pressupost d’execució del 
projecte. 
 
La subvenció, objecte d’aquest conveni té la consideració d’import cert, sense fer cap 
referència a un percentatge o fracció del pressupost del projecte cultural subvencionat, 
per la qual cosa, el fet de concedir aquesta subvenció implica l’obligatorietat de fer el 
projecte cultural subvencionat i, consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar 
altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-ne a terme l’execució 
de la totalitat del pressupost.  
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3r. Dotació pressupostària 
 L’import de la subvenció esmentada s’imputa a la partida 20.33430.48924 “Conveni 
Observatori Astronòmic de Costitx” d’acord amb el núm. de referència 22014/1506. 
 
4t. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable 
 
En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa subvencionable i, 
consegüentment, forma part del pressupost inicial del projecte cultural, la que respon 
a la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, 
executar i difondre el projecte, està legalment justificada amb factures o altres 
documents que l’acreditin, la temporalització dels quals ha de coincidir amb la de la 
durada del projecte que no pot tenir, en cap cas, una temporalització superior a 12 
mesos. Per això, la data dels justificants ha de correspondre a la durada del projecte o, 
com a màxim, als 12 mesos anteriors a l’acabament de l’execució del projecte i fins a 
aquesta data com a límit. (Als efectes de l’establert en aquest paràgraf, s’entén que la 
data d’acabament de l’execució del projecte es correspon amb el darrer dia que es 
realitza l’activitat subvencionada).   
 
Així mateix, també es considera despesa subvencionable: les despeses financeres, les 
d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, les despeses 
pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques si hi estan directament relacionades i són indispensables per preparar-lo 
ni dur-lo a terme. A més, també tindran aquesta condició de subvencionable les 
despeses derivades de garanties bancàries. Per altra part, atès que la subvenció 
d’aquest conveni té per objecte el projecte que es recull en la primera clàusula sense 
entrar a determinar, en concret, quin tipus de despeses del pressupost s’imputen a 
l’ajuda, es permet que les despeses subvencionables del pressupost del projecte es 
puguin compensar entre elles. 
  
A més dels requisits establerts en aquesta clàusula, només es pot considerar, com a 
despesa realitzada i, per tant, subvencionable, aquella que s’hagi pagat abans de 
l’acabament del termini de justificació; la forma d’acreditar-ne el pagament i el 
termini per dur-lo a terme es recull en la clàusula novena. 
 
2. En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del 
pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 
  

- Aquelles despeses que no compleixin els requisits esmentats a l’apartat 
1. 

- Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu ser superior 
al valor de mercat. 

 
 
- Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els 

recàrrecs i les sancions administratives i penals, i les despeses de 
procediments judicials.  
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- Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o 
compensació, ni els imposts personals sobre la renda. 

 
No formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit 
pressupostari referit en la clàusula tercera, tot i que formin part del pressupost del 
projecte, les inversions i obres, la compra d'equipaments o de qualsevol altre bé 
inventariable de naturalesa similar. 
 
3. Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats 
següents: 

 
- Quan el import de la despesa subvencionable superi les quantitats 

establertes en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic per al contracte menor, el beneficiari ha de demanar, com a mínim, 
3 ofertes a diferents proveïdors, abans de contreure el compromís per a 
l’obra per fer l’obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat que per les 
especials característiques no hi hagi en el mercat un número suficient 
d’entitats o empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja 
s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. 
L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar amb la justificació de 
la subvenció, s’ha de realitzar en virtut de criteris d’eficiència i economia, 
en cas contrari, en cas contrari, quan l’oferta seleccionada no hagi estat la 
més avantatjosa econòmicament (art. 31.3 de la Llei 38/2003) se n’ha de 
presentar una memòria justificativa. 

 
- Quan el document justificatiu de la despesa s’hagi emès a través de mitjans 

electrònics, l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració 
responsable sobre el fet que l’import total justificat o, si escau, la part 
imputada a la subvenció no s’ha fet servir ni es farà servir per justificar 
altres subvencions. 

 
5è. Procediment. Òrgans d’instrucció, de fiscalització, de resolució i 
d’ordenament del pagament 
 
La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, que du a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetllar pel 
compliment dels requisits de la subvenció, a més d’exercir les facultats previstes en 
l’article 24 i concordants de la Llei 38/2003, general de subvencions, i les que 
s'esmenten en aquest conveni. L'òrgan instructor, quan ha comprovat, d’una banda, la 
documentació presentada per l’entitat beneficiaria, sia a l’hora de presentar la 
sol·licitud inicial sia a l’hora de justificar la subvenció i, d’altra banda, si està al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb 
les obligacions del Consell de Mallorca, ha de dictar la proposta d’acord de concessió 
corresponent.  
 
La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia 
de la documentació presentada pel beneficiari així com de les propostes realitzades per  
la Secretaria Tècnica.  
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El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció i 
l’aprovació del conveni. El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports dicta la 
resolució de reconeixement de l’obligació i, finalment, la consellera executiva del 
Departament d’Hisenda i Funció Pública ordena l’abonament de l’obligació 
reconeguda, és a dir, el pagament de la subvenció. 
 
El termini màxim de resolució d'aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir 
del dia d’entrada en el registre general de la sol·licitud de subvenció del beneficiari. 
 
6è. Beneficiaris 
 
Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que hi són aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions; les de l’article 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques 
del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 
2001 (BOIB núm. 132 de 3/11/01); les recollides en aquestes clàusules i, la resta que 
hi siguin aplicables.   
 

� Dur a terme el projecte cultural subvencionat en les mateixes condicions i amb 
les mateixes característiques que es va presentar o, si n’és el cas, amb les 
modificacions prèviament comunicades. 

 
� Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les clàusules 

d’aquest conveni, que s’ha realitzat el projecte cultural subvencionat i, si n’és 
el cas, el compliment dels requisits o de les condicions que la concessió de la 
subvenció determini.  

 
� Comunicar a l'òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en 

tot cas, en justificar-la, l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, recursos o 
ingressos que financin el projecte cultural subvencionat. 

 
� Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que 

duguin a terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar 
la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. 

 
� Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva 

comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur l’entitat beneficiària 
d'acord amb la normativa vigent, i, en el cas de no tenir obligació de dur-la, en 
la documentació que la substitueixi. 

 
� Acreditar, com es determina en aquest conveni i abans de redactar la proposta 

de concessió, que està al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca. 

 
� Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos 

els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de 
comprovació i control. 
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� Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic 

del Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En aquest sentit, la 
difusió s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la 
naturalesa del projecte. Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altre material 
imprès, s’hi ha d’incloure la imatge corporativa de la Vicepresidencia de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o del Consell de 
Mallorca.  

 
� Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la LGS, 

i en el capítol I del Títol III del RLGS. 
 
7è. Subcontractació 
 
L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
cultural subvencionat, d'acord amb els requisits establerts en els articles 29 de la Llei 
38/2003, 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, que s’indiquen a continuació. 
En aquest sentit, s’ha d’assenyalar que  no s’entén compresa dins el terme 
subcontractació, la contractació d’aquelles despeses en les quals hagi d’incórrer el 
beneficiari per realitzar el projecte per si mateix.  
 
Requisits: 

 
a)   L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte cultural, objecte de la 

sol·licitud, fins al 100% del seu import. (art. 29.2 de la Llei 38/2003; art. 68.1 
del Reial Decret 887/2006). 

 
e) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 

l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

 
- Que el contracte es faci per escrit. 
- Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 

que    determina aquesta clàusula o (art. 29.3 de la Llei 38/2003). 
 

En aquest sentit, s’autoritza al beneficiari a dur a terme la subcontractació, en 
el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si aporta els documents següents: 

 
- Una memòria justificativa del motiu de la subcontractació.  
- El document en què aquesta s’ha formalitzat. 
- Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 

supòsits de vinculació amb la persona o l’entitat subcontractada prevists en 
l'article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

 
f) L’entitat beneficiària, d'acord amb l’art. 29.7 de la Llei 38/2003, no pot 

concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 
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13. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 13 de 
la llei 38/2003. 

 
14. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 

realització de l'activitat objecte de contractació. 
 

15. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals 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 dels 
serveis prestats. 

 
16. Persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, llevat que la 

contractació s'efectuï d'acord amb les condicions normals de mercat i 
l’autoritzi prèviament l'òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixi la clàusula. (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 
del Reial decret 887/2006, que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

 
En tot cas, no s’entén compresa dins el terme subcontractació, la contractació 
d’aquelles despeses en les quals hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar el 
projecte per si mateix.  

 
S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats vinculades 
a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4 de la lletra c), sempre que es faci 
d’acord amb aquests termes: 

 
I) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix 
el 20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 
 
II) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en 
l’execució del projecte cultural. L’entitat beneficiària ha de reflectir 
aquests criteris en la memòria presentada en justificar l’ajut. 
 
III). L’entitat beneficiària ha d’indicar la vinculació amb la persona o 
entitat subcontractada bé en el contracte, bé en la memòria. 
 
IV) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de 
mercat i, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de 
presentar la factura definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 
pressuposts rebutjats. 

 
8è. Modificació del projecte subvencionat 
 
Quan l’entitat beneficiària, per causa de força major o per causes imprevisibles i 
alienes a la seva voluntat, hagi d’introduir modificacions en el projecte  que no 
afecten els aspectes essencials del projecte i, consegüentment, no n’alteren la 
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naturalesa ni les finalitats i no el desvirtuen, és suficient que l’entitat beneficiària els 
comuniqui al més aviat possible o, en tot cas, a l’hora de justificar la subvenció per tal 
que l’òrgan concedent de la subvenció accepti la justificació presentada sempre que 
això no perjudiqui els drets de tercers.   
 
9è. Justificació i pagament de la subvenció 
 
D’acord amb el que recullen els articles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament 
de la subvenció, que es fa mitjançant transferència bancària, s’ha de dur a terme una 
vegada que l’entitat beneficiària hagi justificat, tal i com s’estableix en aquesta 
clàusula, la realització del projecte cultural subvencionat. 
 
L’entitat beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció, ha d’acreditar que 
està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social davant de l’Administració de l’Estat, i amb les obligacions del Consell de 
Mallorca, així com que no és deutora per una resolució de procedència de 
reintegrament.  
 
Pel que fa a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’ha de presentar la 
certificació administrativa corresponent; no obstant això, l’entitat beneficiària pot 
substituir aquestes certificacions per una declaració responsable en els casos següents:  
 

a) Quan l'import de la subvenció concedida no superi els 3.000,00 € (art. 
24.4 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament de la 
Llei 38/2003 general de subvencions;  

b) Quan l’entitat beneficiària sigui una Administració Pública, els seus 
organismes, entitats públiques o una fundació del sector públic (art. 
24.6 del Reial decret 887/2006;  

c) Quan l’entitat beneficiària no estigui obligada a presentar les 
declaracions o documents relatius a les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social (art. 22.1 del Reial decret 887/2006. 

 
Pel que fa referència al compliment de les obligacions amb el Consell de Mallorca 
l’acredita, d’ofici, la Tresoreria de la institució i, en relació al fet que el beneficiari no 
és deutor per una resolució de reintegrament ho fa, d’ofici, el centre gestor a través de 
l’òrgan instructor. 
 
Documentació justificativa: La justificació de la realització del projecte cultural 
subvencionat, de la consecució dels objectius de la subvenció, així com, del 
compliment de les condicions que determini, si escau, l’acte de concessió de la 
subvenció,  s'ha de dur a terme d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de 
subvencions (BOE núm.176, de 25/7/2006), a través d'un compte justificatiu que està 
integrat per la memòria tècnica i econòmica següent:   
 
A) Memòria tècnica 
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És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet el projecte cultural 
subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis 
que, prèviament, ha comunicat al departament. 
 

Així, la memòria està integrada per la documentació següent: 
 

�  Memòria explicativa de l'activitat realitzada: comentari i avaluació dels 
resultats obtinguts i de tots aquells aspectes que siguin rellevants.  Si no s’ha 
executat la totalitat del projecte per causes alienes o de força major, la memòria 
n’ha d’exposar les causes i ha d’explicar la resta del projecte realitzat 

� Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a 
l’activitat subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o, 
simplement del Consell de Mallorca, mitjançant el logotip de la institució. 

 
� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la 

realització del projecte cultural. 
 

B) Memòria econòmica:  
 
És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat 
i de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents 
següents. 
 

Aquesta memòria està integrada per la documentació següent: 
 

� Annex I: Declaració responsable de la realització del projecte cultural 
subvencionat i del seu pressupost d’execució, a la qual s'ha d’adjuntar la relació 
detallada i equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que 
corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat (art. 30.2 de la LGS 
i art. 72.2 del RLGS). 

 
� Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat. La 

relació de despeses s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost 
presentat i ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: 
la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data d'emissió i 
la de pagament, el concepte de la factura o del document similar. La relació 
d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons 
propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la 
procedència.  En el cas que no hi hagi altres ingressos que financin el projecte s’ha 
d’adjuntar una declaració responsable sobre aquesta circumstància. 

 
 

� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la 
despesa justificada no te un valor superior al de mercat (art. 31.1 i 33 de la Llei 
38/2003). (Annex 1). 
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� Les factures originals o d’altres documents justificatius de la despesa del 
pressupost subvencionable executat, que s’han de presentar d’acord amb els 
criteris que s’acaben d’esmentar, han d’estar expedides a nom de l’entitat 
beneficiària i, a més, han de tenir tots els requisits que exigeix el Reial decret 
1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el reglament que regula les 
obligacions de facturació. Així, es poden citar, entre d’altres, com a exemple i 
sempre que siguin escaients: 

 
• Dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari 
• Data i número de factura  
• Concepte de la despesa 
• Retenció fiscal i/o IVA (si correspon)  
• El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte 

de la factura. 
Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no 
subjecta a l’impost o quan el subjecte passiu de l’impost sigui el 
destinatari de l’operació facturada, s’hi ha de fer constar.  O s’hi ha 
d’incloure una referència a les disposicions corresponents 
corresponents de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, o als 
preceptes corresponents de la Llei de l’impost. 

 
Notes: 1. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma 

ordenada, és a dir, s’han d’agrupar en el mateix ordre establert en la relació 
de despeses que s’adjunta a l’annex 1. 

 
2. El pagament dels justificats s'ha de dur a terme a través dels mitjans que 
s'indiquen a continuació i, la documentació que l'acredita ha de presentar les 
característiques següents:  
 

A) Pagament a través de transferència bancària o d’ingrés en compte 
bancari. 
En aquest cas, s’ha d’adjuntar la documentació següent: 
 
- Còpia de l’ordre de la transferència bancària o del document d’ingrés 
bancari.  Aquests  documents han de recollir les dades següents: el 
concepte de la transferència o de l’ingrés que ha de permetre identificar 
el justificant a què s'imputa el pagament, la data del document, 
l’import i, les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir 
amb el beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament i, 
 
- Extracte del compte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri 
el càrrec d’aquesta transferència 

 
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per a la còpia de l’ordre de 
la transferència o per al document d’ingrés, bastarà presentar aquest 
detall del càrrec bancari. 
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B) Pagament mitjançant xec o pagaré nominatiu : 
L’entitat beneficiària ha de aportar tots aquests documents: 

 
- Còpia del xec o pagaré nominatiu, emès a nom del proveïdor que 
emet la factura, sempre que estigui vençut. 
 
- Certificat o document de l’entitat bancària en què es faci constar 
aquestes dades: el número de xec, el seu import, la identificació de qui 
el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del 
compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també la 
identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el 
titular del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda). 
  
- Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri 
el càrrec d’aquest xec o pagaré.  
 
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al 
document de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec 
bancari i la còpia del xec o pagaré corresponent. 
 
C) Pagament a través de pagarés, lletres de canvi o similars. 
 
En aquest supòsit, l’acreditació del pagament s’ha de fer a través 
d’aquest document: 
 
Certificat o document de l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i 
el lliurat de la lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa 
l’efecte mercantil, l’import de la lletra de canvi i la data d’emissió de la 
lletra i del seu abonament per part del lliurat. 
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten en el paràgraf anterior 
bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari.  

 
D) Pagament mitjançant targeta de crèdit. 
 
Aquest tipus de pagament s’ha d’acreditar amb els documents 
següents: 
 
- Resguard del pagament amb targeta 
 
- Certificat o document de l’entitat bancària en què com a mínim consti 
el titular i el número del compte corrent en què es carrega el pagament 
de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual es fa la transferència i 
l’import i data de l’operació.  
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No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o  per al 
document de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec 
bancari i el resguard del pagament amb targeta. 

 
E) Pagament mitjançant domiciliació bancària. 
 
En aquest cas, s’ha d’adjuntar aquests documents: 
 
- Notificació bancària del càrrec  
 
- Certificat o document de l’entitat bancària en què consti el titular i 
número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec i l’ordenant del 
càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i 
data de l’operació. 
 
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al 
document de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec 
bancari i la notificació bancària del càrrec. 

 
Limitació:  S’admet el pagament en efectiu únicament quan l’import 
dels justificants no superi els 100,00 € (IVA exclòs). Per acreditar 
aquest pagament en metàl·lic s’ha de signar i segellar pel proveïdor, 
que ha emès la factura, un “Rebut” (un recibí) amb l’expressió “Rebut 
en metàl·lic” que ha de tenir aquestes dades: data, nom i llinatges de la 
persona que l’ha signat i el núm. del seu DNI; a més, en el cas que el 
rebut esmentat no consti damunt el justificant, s’ha d’indicar la despesa 
que és objecte del pagament en metàl·lic. No obstant això, per als 
pagaments en metàl·lic fets amb anterioritat a la signatura del conveni, 
s’ha d’acceptar, com acreditació de la seva verificació, qualsevol mitjà 
admès en Dret. 

 
3. En el cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import 
que no coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà 
de presentar un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària o 
qualsevol altre document que justifiqui que dins aquell pagament es troba 
inclòs l’abonament del justificant en qüestió.  

 
4. Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar 
l’equivalència del canvi oficial en euros que correspongui a la data del 
pagament del document justificatiu de la despesa. 

 
5. En el cas de què s'hagin de retornar les factures o els justificants originals, 
a petició de l’entitat beneficiària, s'hi ha de estampillar, la data de concessió 
de la subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció).  
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� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet de si 
recupera o compensa l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003).(Annex 1) 

 
� Les 3 ofertes de diferents proveïdors o, en el seu cas, una memòria 

justificativa sobre l’oferta seleccionada, si es compleixen els requisits de la 
clàusula quarta. 

� La documentació relativa a la subcontractació que s’hagi de presentar 
d’acord amb allò establert a la clàusula setena del conveni  

 
� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de 

comprovar la justificació econòmica del projecte cultural. 
 
Termini de presentació: L’entitat beneficiària ha de presentar la documentació 
justificativa, recollida en aquesta clàusula, al més aviat possible, i, en tot cas, el darrer 
dia per presentar-la documentació justificativa ha de ser el 16 de desembre de 2014 
en qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la 
Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la 
Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-), així 
com en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999. 
 
Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert 
perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que 
s’ha enviat dins el termini esmentat en el paràgraf anterior. No obstant això, si aquesta 
documentació no entra en el Registre General dins els 10 dies naturals següents a 
l’acabament del termini de presentació de la documentació justificativa, no s’ha 
d’admetre en cap cas. 

 
10è. Pagament fraccionat i bestreta   
 
L’entitat beneficiària, sense perjudici d’allò establert a la clàusula anterior, pot 
sol·licitar una bestreta de  la subvenció així com l’abonament de pagaments 
fraccionats: 

 
a) Pagaments fraccionats: A mesura que es vagi executant el projecte cultural 
subvencionat, si escau, el beneficiari pot demanar l’abonament de pagaments a 
compte de la subvenció que corresponguin al ritme d’execució del projecte i per un 
import corresponent a la part proporcional de la subvenció justificada. (Art. 34.4 de 
la Llei 38/2003 general de subvencions, Art. 88.1 del Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de 
subvencions). 
 

Límit: L’entitat beneficiària pot sol·licitar l’abonament de pagaments fraccionats fins 
al 90% de l’import de la subvenció. En  el cas d’haver rebut una bestreta de la 
subvenció, aquesta també computa a l’efecte del percentatge anterior.  
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Garantia: No s’exigeix  la constitució de cap garantia  per a l’abonament de 
pagaments fraccionats 
 
Documentació a presentar: En aquests casos de pagaments fraccionats s’ha d’adjuntar, 
a més de les factures corresponents: 
 

- L’annex I de declaració responsable sobre l’execució parcial del projecte 
que es justifica. 

- Una memòria tècnica parcial. 
- Material gràfic per difondre les activitats realitzades  
- Una relació de despeses i ingressos degudament signada pel beneficiari 

 
b) Pagaments anticipats (bestretes): L’entitat beneficiària, si no disposa de recursos 
propis suficients per finançar la realització del projecte cultural, pot sol·licitar una 
bestreta de la subvenció amb caràcter previ a la justificació de la subvenció (art.34.4 
de la Llei 38/2003 general de subvencions, art. 88.2 del Reial decret 887/2006, pel 
qual s'aprova el reglament d’aquesta Llei, i base d’execució 25.2 dels Pressuposts de 
2013 del Consell de Mallorca).   
 
Límit: L’entitat beneficiària pot demanar una bestreta fins al 50% de l’import de la 
subvenció per la qual cosa ha de constituir les garanties que s’estableixen en el 
paràgraf següent. 
 
Garantia: L’entitat beneficiària ha de constituir una garantia mínima del 120% de 
l’import de la bestreta sol·licitada, mitjançant un aval bancari, davant la Tresoreria del 
Consell de Mallorca. 
 
No obstant això, d’acord amb les bases d’execució dels Pressuposts del Consell de 
Mallorca, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública pot atorgar, 
excepcionalment i sempre que les entitats beneficiàries siguin ajuntaments o entitats 
sense ànim de lucre, una bestreta de fins al 50% de l’import de la subvenció sense 
l’obligació de constituir l’aval bancari, amb l’informe favorable previ del centre 
gestor de la despesa. 

 
11è. Absència o deficiències de la documentació justificativa de la subvenció 
 
Si la persona física o jurídica beneficiària no presenta la documentació establerta a la 
clàusula anterior, se li ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable de 
15 dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest 
requeriment (art. 70.3 de la RLGS). 
 
Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor requerirà l’entitat 
beneficiària que les esmeni en el termini de 10 dies, comptadors des de l’endemà de la 
recepció de la notificació del requeriment (art. 71.2 de la RLGS). 
 
Per altra part, si la persona física o jurídica beneficiària no adopta les mesures de 
difusió adients per donar publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb 
l’art. 31.3 b) del RLGS, l’òrgan instructor li’n farà requeriment perquè les adopti en 
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un termini no superior a 15 dies, amb l’advertiment de les conseqüències que es poden 
derivar de no adoptar-les en aplicació de l’article 37 de la LGS. 

 
12è. Inspecció i comprovació 
 
El Consell de Mallorca pot, per una banda, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció, i, per altra banda, 
inspeccionar i comprovar les activitats culturals que hagi subvencionat, sense 
perjudici de les competències que puguin correspondre a altres organismes o 
institucions.  
 
13è. Revocació i reintegrament de la subvenció 
1.Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàsules del 
conveni o en el reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la Llei 38/2003, o altera 
les condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte, que s’hagin pogut 
tenir en compte per concedir la subvenció, els òrgans competents del Consell han de 
revocar la concessió de la subvenció.  En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el 
dret a cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’ha de reintegrar, d’acord amb el que estableixen 
l’article 40.1 de la LGS i els articles 91 i següents del RLGS.   
 
2. No obstant això, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha 
tingut voluntat de compliment  i que s’aproxima de forma significativa a l’assoliment 
de les finalitats de la subvenció, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la 
concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar-la íntegrament, 
d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 
 
a) En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, com a mínim, l’execució 
del 50 % de les activitats d’aquest o de l’activitat planificada (quan el projecte només 
estigui integrat per una activitat i aquesta sigui susceptible de dividir-se en unitats 
d’execució amb una naturalesa i identitat pròpia), la revocació parcial subvenció inicial 
s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no justificat, sempre que 
l’entitat hagi especificat l’aplicació de la subvenció inicial entre les diferents activitats 
del projecte o unitats d’execució, sia en la documentacio inicial sia abans de la 
justificació de la subvenció o en el moment de presentar-la, com a conseqüència del 
requeriment de l’òrgan instructor. 
 
b) En el cas que s’hagi executat totalment el projecte cultural, la revocació parcial de 
la subvenció inicial s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no 
justificat o justificat incorrectament. 
 
3. En el cas que l’import total de la suma de la subvenció més la resta d’altres ajuts, 
subvencions, ingressos o fons propis, amb què es finança el projecte cultural, superi el 
pressupost d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de 
ser la quantitat que excedeix del pressupost executat. 

 
14è. Sancions 
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L'incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de 
subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que 
hi sigui d'aplicació. 
 
15è . Control financer 
 
El beneficiari s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant 
del Consell de Mallorca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta d’organismes 
que estableixi l’ordenament jurídic. 
 
El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció. 
 
En aquest sentit, s’ha d’indicar que la base d’execució 35.3 in fine del Pressupost del 
Consell de Mallorca de 2014 estableix el següent: “La revisió de les factures o 
documents de valor probatori anàleg que, si s’escau, formin part del compte 
justificatiu, seran objecte de comprovació en els quatre anys següents sobre la base 
d’una mostra representativa.”, per la qual cosa, cal tenir en compte que l’import 
definitiu de la subvenció justificada pot experimentar canvis, posteriorment, com a 
conseqüència de l’exercici, en els 4 anys següents, del control financer de la 
Intervenció General sobre la documentació justificativa presentada per l’entitat 
beneficiària i, consegüentment, si aquella ja s’ha abonat, pot donar lloc al 
reintegrament corresponent. 
 
16è. Règim jurídic 
 
La subvenció nominativa, objecte d’aquest conveni, es regeix per aquest conveni; per 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de 
novembre de 2003); el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol 
de 2006); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 
132 de 3 de novembre de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 8 de març 
de 2004 i modificat el 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 
2011); el Decret d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de 
juliol de 2011) modificat posteriorment (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre; BOIB 
núm. 48, de 3 d’abril de 2012 i BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012); l'Ordenança 
vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del 
Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 10 d’agost de 1995) i modificada 
per la Llei 4/1999 i la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació. 
 

17è. Vigència i acabament del conveni 
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La vigència d’aquest conveni finalitza el  16 de desembre de 2014 
 

El vicepresident de Cultura, Patrimoni             El President de 
i Esports del Consell de Mallorca                     l’Observatori Astronòmic de Mallorca 
 

Juan Rotger Seguí                                          Salvador Sánchez Martínez 
 
Nota: D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us informam que: 
 
1. Les dades personal obtingudes en la tramitació d’aquesta subvenció  s'incorporaran 
en els fitxers de dades personals, inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. En aquest sentit, les dades 
obtingudes del beneficiari s’integren per una banda, en el fitxer “Registre General” 
que serveix per registrar l’entrada i sortida de documents i, per altra banda, en el fitxer 
“”Acords i Resolucions” que té com a finalitat, entre d’altres, els procediments 
administratius. 
 
2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 
 
3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999, 
és la Presidència del Consell de Mallorca, carrer Palau Reial núm. 1, 07001 Palma. 
ANNEX I 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL 
PROJECTE CULTURAL  SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST 
 
___________________________________________, com a representant de l’entitat  
_______________________________________________,amb el NIF ___________ 
_________, en relació a la subvenció concedida pel Departament de Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca  per dur a terme el projecte 
_______________________________________________________________________
_______________ . 
 
Declar sota la meva responsabilitat : 
 
1.- Que l'esmentat projecte s’ha realitzat. 
 
2.- Que la relació de despeses i d'ingressos que integren el pressupost executat del 
projecte assenyalat ha estat la que s'hi adjunta. 
 
Nota: 1. La relació de despeses, que s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del 
pressupost presentat, ha d'indicar les següents dades de les factures o documents 
acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data 
d'emissió i la de pagament, i el concepte de la factura o del document similar; la  
relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons 
propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència; 
2. Aquesta relació de despeses i ingressos ha d’anar signada pel beneficiari. 
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3. Que les despeses relacionades, l’import total de les quals és de .....................€,  
corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat i no tenen un valor 
superior al de mercat . 
 
4.- Que el beneficiari/entitat beneficiària en relació a l’IVA suportat en la despesa 
subvencionable de l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions: 
 

� No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 
� Sí recupera o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 

 
5. Que la subvenció atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la 
qual es va concedir i que no supera -amb les subvencions i altres ingressos concurrents- 
el cost del projecte subvencionat. 
 
6. Que s’adjunten la totalitat dels justificants del pressupost d’execució del projecte 
cultural subvencionat i que, si és el cas, la resta de documentació relativa al projecte 
cultural resten a disposició del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes, a 
la seu d’aquesta entitat, situada en _________________________________________ 
_______________________________________  . 
 
I, perquè consti, sign aquesta declaració  a ____________________________, el 
________, d   ___________________ de 2014. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 10. APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA DE 52.700 €, A FAVOR DEL GREMI DE LLIBRETERS DE 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 
PROPOSTA  
 
Antecedents. 1. El president del Gremi de Llibreteres de Mallorca va presentar en el 
Registre general del Consell de Mallorca, el 27 de febrer de 2014, una sol·licitud de 
subvenció de 52.700 € per dur a terme la XXXII edició de la Fira del Llibre i la 
realització de diverses activitats encaminades al foment i promoció de la lectura. 
 
2. En el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2014 es recull una subvenció 
nominativa a favor de l’associació esmentada amb un import de 52.700 € a càrrec de 
la partida 20.33490.48910 en el sentit següent: 
 
Gremi de Llibreters de Mallorca 
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“El Gremi de Llibreters, com a entitat representadora i defensora dels interessos dels 
llibreters de la nostra illa, és l’únic Gremi de Llibreters de Mallorca i, per aquesta 
naturalesa d’ens protector, aglutinador i vetllador del món del llibre a Mallorca, duu 
a terme, des de fa molts d’anys, moltes iniciatives adreçades a fomentar i promoure la 
lectura. D’entre d’altres, la més destacada és la Fira del Llibre - que ja ha superat 
els primers 25 anys d’existència -, sense cap mena de dubte un esdeveniment que, 
dins el món cultural de la nostra illa, ha esdevingut un dels referents socials i 
culturals més destacats en aquesta tasca d’estendre l’hàbit de la lectura entre la 
població. L’èxit i l’eficàcia d’aquest projecte cultural resten paleses no només pel 
nombre de visitats que rep cada any sinó també per la cobertura informativa de què 
és objecteper part dels distints mitjans de comunicació. 
 
Des d’aquesta perspectiva d’ens representatiu del sector dels llibreters de Mallorca, 
el Gremi de Llibreters duu iniciatives culturals eficaces encaminades a promoure i a 
fomentar l’hàbit de la lectura entre tota la població gràcies a projectes d’una gran 
riquesa i d’una ample diversitat cultural com a conseqüència de la seva pluralitat de 
continguts culturals, cosa que facilita que aquelles iniciatives siguin accessibles i 
propers a tot el públic en general i, a més, siguin objecte de seguiment pels mitjans de 
comunicació, gràcies a la seva dimensió, composició i singularitat. 
 
Per tot això, aquesta subvenció nominativa d’enguany pretén donar suport al projecte 
d’activitats relatives al foment de la lectura que dugui a terme el Gremi de Llibreters 
(com per exemple: la fira del llibre), com a màxim i únic gremi representatiu dels 
llibreters de Mallorca.” 
 
3. En els pressuposts d’enguany existeix crèdit adequat i suficient en la partida 
assenyalada per atendre la concessió de la subvenció nominativa de 52.700 € a favor 
del Gremi de Llibreters de Mallorca d’acord amb la RC amb el núm. de referència 
22014/1522. 
4. La directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat, mitjançant la memòria 
pertinent, la concessió d’una subvenció nominativa de 52.700 € a favor del Gremi de 
Llibreters de Mallorca per dur a terme  la XXXII edició de la Fira del Llibre i la 
realització de diverses activitats encaminades al foment i promoció de la lectura. 
 
5. La cap del Servei Jurídic Administratiu ha informat favorablement sobre els 
aspectes jurídics de la concessió la concessió de la subvenció nominativa de 52.700 € 
a favor del Gremi de Llibreters de Mallorca. 
 
6. El secretari tècnic d’aquest departament va proposar, la concessió d’una subvenció 
nominativa de 52.700 € a favor de l’entitat esmentada. 
 
7. La Intervenció General va fiscalitzar de conformitat la proposta esmentada. 
 
En virtut de tot el que s'ha exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, desprès del 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes la següent proposta 
ACORD 
1. Aprovar i iniciar l’expedient 18/2014 relatiu a la concessió d’una subvenció  
nominativa  de 52.700 €, a favor del Gremi de Llibreters de Mallorca, titular del  NIF 
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G-07112139 per donar suport a la realització de la XXXII edició de la Fira del Llibre i 
la realització de diverses activitats encaminades al foment i promoció de la lectura i, 
consegüentment, autoritzar una despesa de 52.700 € a càrrec de la partida 
pressupostària 20. 33490.48910(núm. de referència 22014/1522). 
 
2. Concedir una subvenció nominativa de 52.700 € a  favor , per tal de donar suport 
al projecte cultural ressenyat en l’apartat anterior i, consegüentment, disposar una 
despesa de 52.700 € a favor de l’entitat assenyalada, a càrrec de la partida 
pressupostària  20. 33490.48910 (núm. de referència 22014/1522).  
 
3. Aprovar el conveni adjunt amb el Gremi de Llibreters de Mallorca per tal 
d’establir les bases reguladores de la concessió de la subvenció nominativa 
esmentada. 
 
4. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I EL GREMI DE 
LLIBRETERS 
 
Palma,...d....de 2014 
 
Reunits d’una part el Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca( NIF S0711002F), i de l’altra, el Sr. Francesc 
Bartomeu Sanchis Roca, amb DNI núm. 42974411S, president del Gremi de 
Llibreters de Mallorca (NIF G07112139). 
 
Actuen el Sr. Rotger, en nom i representació del Consell de Mallorca i el Sr. Sanchis 
Roca en nom i representació del Gremi de Llibreters de Mallorca. 
 
Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar i 
 
DIUEN 
 
 Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant la Vice-presidència de 
Cultura ,  Patrimoni i Esports, i del Gremi de Llibreters, entre d’altres, el de fomentar 
i estimular el coneixement i la divulgació de l’edició de la producció literària, teatral, 
històrico-social i científica dins l’àmbit de l’illa de Mallorca. 
 
En la sessió realitzada el xxxxxxx del 2014, el Ple del Consell de Mallorca va prendre, 
entre d’altres, l’acord d’aprovar un conveni amb el Gremi de Llibreters per tal 
d’establir les bases reguladores de la concessió d’una subvenció nominativa de 52.700 
€ per tal de donar suport a la realització del seu projecte d’activitats de  l’any 2014. 
 
I, per dur-lo a terme, 
 
CONVENEN 

 
1r. Objecte de la subvenció 
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1r.- El Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports atorga una subvenció nominativa de 52.700,00 € a favor del Gremi de 
Llibreters de Mallorca per a realitzar  del projecte següent: 
 
 XXXII  Fira del llibre i Foment i promoció de la lectura  
 
Temporalització del projecte:  
De l’1 de gener de 2014 fins al 15 d’octubre de 2014 (ambdós inclosos) 
 
El pressupost total de les despeses és de 66.000 €. 
 
2n. Naturalesa de la subvenció  
 
La subvenció que s’atorga mitjançant el present conveni és de caràcter voluntari i 
eventual i es pot anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes 
en la llei o en aquestes clàusules; no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions 
en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.  És compatible amb altres 
ajudes, subvencions o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix 
projecte, sempre que el còmput total d’aquells no superi el pressupost d’execució del 
projecte. 
 
La subvenció, objecte d’aquest conveni té la consideració d’import cert, sense fer cap 
referència a un percentatge o fracció del pressupost del projecte cultural subvencionat, 
per la qual cosa, el fet de concedir aquesta subvenció implica l’obligatorietat de fer el 
projecte cultural subvencionat i, consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar 
altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-ne a terme l’execució 
de la totalitat del pressupost.  
 
3r. Dotació pressupostària 
 
 L’import de la subvenció esmentada s’imputa a la partida 20.33490.48910 “Conveni 
Gremi de Llibreters per foment de la lectura”d’acord amb el núm. de referència 
22014/1522. 
 
4t. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable 
 
1. En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa subvencionable i, 
consegüentment, forma part del pressupost inicial del projecte cultural, la que respon 
a la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, 
executar i difondre el projecte, està legalment justificada amb factures o altres 
documents que l’acreditin, la temporalització dels quals ha de coincidir amb la de la 
durada del projecte que no pot tenir, en cap cas, una temporalització superior a 12 
mesos. Per això, la data dels justificants es computa en virtut de la durada del projecte 
o, com a màxim, en els 12 mesos anteriors a l’acabament de l’execució del projecte i 
fins a aquesta data com a límit (als efectes de l’establert en aquest paràgraf, s’entén 
que la data d’acabament de l’execució del projecte es correspon amb el darrer dia que 
es realitza l’activitat subvencionada).   
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Així mateix, també es considera despesa subvencionable: les despeses financeres, les 
d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, les despeses 
pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques si hi estan directament relacionades i són indispensables per preparar-lo 
ni dur-lo a terme. A més, també tindran aquesta condició de subvencionable les 
despeses derivades de garanties bancàries.  
 
Per altra part, atès que la subvenció d’aquest conveni té per objecte el projecte que es 
recull en la primera clàusula sense entrar a determinar, en concret, quin tipus de 
despeses del pressupost s’imputen a l’ajuda, es permet que les despeses 
subvencionables del pressupost del projecte es puguin compensar entre elles. 
 
A més dels requisits establerts en aquesta clàusula, només es pot considerar, com a 
despesa realitzada i, per tant, subvencionable, aquella que s’hagi pagat abans de la 
finalització del termini de presentació de la justificació de la subvenció. La forma 
d’acreditar aquest pagament així com el termini esmentat es regulen en la clàusula 
novena. En aquest sentit, el lliurament al creditor d’un efecte mercantil garantitzat per 
entitat financera o entitat asseguradora, també te la consideració de despesa pagada.  
 
 2. En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del 
pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 
  

- Aquelles despeses que no compleixin els requisits esmentats a l’apartat 
1. 

- Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu ser superior 
al valor de mercat. 

- Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els 
recàrrecs i les sancions administratives i penals, i les despeses de 
procediments judicials. 

- Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o 
compensació, ni els imposts personals sobre la renda. 

 
No formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit 
pressupostari referit en la clàusula tercera, tot i que formin part del pressupost del 
projecte, les inversions i obres, la compra d'equipaments o de qualsevol altre bé 
inventariable de naturalesa similar. 
 
3. Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats 
següents: 
 

- Quan el import de la despesa subvencionable superi les quantitats 
establertes en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic per al contracte menor, el beneficiari ha de demanar, com a mínim, 
3 ofertes a diferents proveïdors, abans de contreure el compromís per a 
l’obra per fer l’obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat que per les 
especials característiques no hi hagi en el mercat un número suficient 
d’entitats o empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja 
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s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. 
L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar amb la justificació de 
la subvenció, s’ha de realitzar en virtut de criteris d’eficiència i economia, 
en cas contrari, en cas contrari, quan l’oferta seleccionada no hagi estat la 
més avantatjosa econòmicament (art. 31.3 de la Llei 38/2003) se n’ha de 
presentar una memòria justificativa. 

 
- Quan el document justificatiu de la despesa s’hagi emès a través de mitjans 

electrònics, l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració 
responsable sobre el fet que l’import total justificat o, si escau, la part 
imputada a la subvenció no s’ha fet servir ni es farà servir per justificar 
altres subvencions. 

 
5è. Procediment. Òrgans d’instrucció, de fiscalització, de resolució i 
d’ordenament del pagament 
 
La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, que du a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetllar pel 
compliment dels requisits de la subvenció, a més d’exercir les facultats previstes en 
l’article 24 i concordants de la Llei 38/2003, general de subvencions, i les que 
s'esmenten en aquest conveni. L'òrgan instructor, quan ha comprovat, d’una banda, la 
documentació presentada per l’entitat beneficiaria, sia a l’hora de presentar la 
sol·licitud inicial sia a l’hora de justificar la subvenció i, d’altra banda, si està al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb 
les obligacions del Consell de Mallorca, ha de dictar la proposta d’acord de concessió 
corresponent.  
 
La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia 
de la documentació presentada pel beneficiari així com de les propostes realitzades per  
la Secretaria Tècnica.  
 
El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció i 
l’aprovació del conveni. El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports dicta la 
resolució de reconeixement de l’obligació i, finalment, la consellera executiva del 
Departament d’Hisenda i Funció Pública ordena l’abonament de l’obligació 
reconeguda, és a dir, el pagament de la subvenció. 
 
El termini màxim de resolució d'aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir 
del dia d’entrada en el registre general de la sol·licitud de subvenció del beneficiari. 
 
6è. Beneficiaris 
 
Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que hi són aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions; les de l’article 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques 
del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 
2001 (BOIB núm. 132 de 3/11/01); les recollides en aquestes clàusules i, la resta que 
hi siguin aplicables.   
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� Dur a terme el projecte cultural subvencionat en les mateixes condicions i amb 

les mateixes característiques que es va presentar o, si n’és el cas, amb les 
modificacions prèviament comunicades. 

 
� Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les clàusules 

d’aquest conveni, que s’ha realitzat el projecte cultural subvencionat i, si n’és 
el cas, el compliment dels requisits o de les condicions que la concessió de la 
subvenció determini.  

 
� Comunicar a l'òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en 

tot cas, en justificar-la, l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, recursos o 
ingressos que financin el projecte cultural subvencionat. 

 
� Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que 

duguin a terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar 
la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. 

 
� Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva 

comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur l’entitat beneficiària 
d'acord amb la normativa vigent, i, en el cas de no tenir obligació de dur-la, en 
la documentació que la substitueixi. 

 
� Acreditar, com es determina en aquest conveni i abans de redactar la proposta 

de concessió, que està al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca. 

 
� Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos 

els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de 
comprovació i control. 

 
� Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic 

del Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En aquest sentit, la 
difusió s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la 
naturalesa del projecte. Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altre material 
imprès, s’hi ha d’incloure la imatge corporativa de la Vicepresidencia de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o del Consell de 
Mallorca.  

 
� Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la LGS, 

i en el capítol I del Títol III del RLGS. 
 
7è. Subcontractació 
 
L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
cultural subvencionat, d'acord amb els requisits establerts en els articles 29 de la Llei 
38/2003, 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, que s’indiquen a continuació. 
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En aquest sentit, s’ha d’assenyalar que  no s’entén compresa dins el terme 
subcontractació, la contractació d’aquelles despeses en les quals hagi d’incórrer el 
beneficiari per realitzar el projecte per si mateix.  
 

Requisits: 
 

a)   L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte cultural, objecte de la 
sol·licitud, fins al 100% del seu import. (art. 29.2 de la Llei 38/2003; art. 68.1 
del Reial Decret 887/2006). 

 
f) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 

l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

 
- Que el contracte es faci per escrit. 
- Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 

que    determina aquesta clàusula o (art. 29.3 de la Llei 38/2003). 
 

En aquest sentit, s’autoritza al beneficiari a dur a terme la subcontractació, en 
el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si aporta els documents següents: 

 
- Una memòria justificativa del motiu de la subcontractació.  
- El document en què aquesta s’ha formalitzat. 
- Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 

supòsits de vinculació amb la persona o l’entitat subcontractada prevists en 
l'article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

 
g) L’entitat beneficiària, d'acord amb l’art. 29.7 de la Llei 38/2003, no pot 

concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 
 

17. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 13 de 
la llei 38/2003. 

18. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l'activitat objecte de contractació. 

19. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals 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 dels 
serveis prestats. 

20. Persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, llevat que la 
contractació s'efectuï d'acord amb les condicions normals de mercat i 
l’autoritzi prèviament l'òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixi la clàusula. (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 
del Reial decret 887/2006, que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

 
En tot cas, no s’entén compresa dins el terme subcontractació, la contractació 
d’aquelles despeses en les quals hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar el 
projecte per si mateix.  
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S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats vinculades 
a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4 de la lletra c), sempre que es faci 
d’acord amb aquests termes: 

 
I) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix 
el 20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 
 
II) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en 
l’execució del projecte cultural. L’entitat beneficiària ha de reflectir 
aquests criteris en la memòria presentada en justificar l’ajut. 
 
III). L’entitat beneficiària ha d’indicar la vinculació amb la persona o 
entitat subcontractada bé en el contracte, bé en la memòria. 
 
IV) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de 
mercat i, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de 
presentar la factura definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 
pressuposts rebutjats. 

 
8è. Modificació del projecte subvencionat 
 
Quan l’entitat beneficiària, per causa de força major o per causes imprevisibles i 
alienes a la seva voluntat, hagi d’introduir modificacions en el projecte  que no 
afecten els aspectes essencials del projecte i, consegüentment, no n’alteren la 
naturalesa ni les finalitats i no el desvirtuen, és suficient que l’entitat beneficiària els 
comuniqui al més aviat possible o, en tot cas, a l’hora de justificar la subvenció per tal 
que l’òrgan concedent de la subvenció accepti la justificació presentada sempre que 
això no perjudiqui els drets de tercers.  En aques sentit, no s’admetran modificacions 
substancials del projecte, això és, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les 
característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo.   
 
9è. Justificació i pagament de la subvenció 
 
D’acord amb el que recullen els articles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament 
de la subvenció, que es fa mitjançant transferència bancària, s’ha de dur a terme una 
vegada que l’entitat beneficiària hagi justificat, tal i com s’estableix en aquesta 
clàusula, la realització del projecte cultural subvencionat. 
 
L’entitat beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció, ha d’acreditar que 
està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social davant de l’Administració de l’Estat, i amb les obligacions tributàries del 
Consell de Mallorca, així com que no és deutora per una resolució de procedència de 
reintegrament.  
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Pel que fa a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’ha de presentar la 
certificació administrativa corresponent; no obstant això, l’entitat beneficiària pot 
substituir aquestes certificacions per una declaració responsable en els casos següents:  
 

a) Quan l'import de la subvenció concedida no superi els 3.000,00 € (art. 
24.4 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament de la 
Llei 38/2003 general de subvencions;  

b) Quan l’entitat beneficiària sigui una Administració Pública, els seus 
organismes, entitats públiques o una fundació del sector públic (art. 
24.6 del Reial decret 887/2006;  

c) Quan l’entitat beneficiària no estigui obligada a presentar les 
declaracions o documents relatius a les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social (art. 22.1 del Reial decret 887/2006. 

 
Pel que fa referència al compliment de les obligacions amb el Consell de Mallorca 
l’acredita, d’ofici, la Tresoreria de la institució i, en relació al fet que el beneficiari no 
és deutor per una resolució de reintegrament ho fa, d’ofici, el centre gestor a través de 
l’òrgan instructor. 
 
Documentació justificativa: La justificació de la realització del projecte cultural 
subvencionat, de la consecució dels objectius de la subvenció, així com, del 
compliment de les condicions que determini, si escau, l’acte de concessió de la 
subvenció,  s'ha de dur a terme d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de 
subvencions (BOE núm.176, de 25/7/2006), a través d'un compte justificatiu que està 
integrat per la memòria tècnica i econòmica següent:   
 
A) Memòria tècnica 
És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet el projecte cultural 
subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis 
que, prèviament, ha comunicat al departament. 
 

Així, la memòria està integrada per la documentació següent: 
 

�  Memòria explicativa de l'activitat realitzada: comentari i avaluació dels 
resultats obtinguts i de tots aquells aspectes que siguin rellevants.  Si no s’ha 
executat la totalitat del projecte per causes alienes o de força major, la memòria 
n’ha d’exposar les causes i ha d’explicar la resta del projecte realitzat. 

 
� Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a 

l’activitat subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o, 
simplement del Consell de Mallorca, mitjançant el logotip de la institució. 

 
� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la 

realització del projecte cultural. 
 

B) Memòria econòmica:  
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És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat 
i de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents 
següents. 
 

Aquesta memòria està integrada per la documentació següent: 
 

� Annex I: Declaració responsable de la realització del projecte cultural 
subvencionat i del seu pressupost d’execució, a la qual s'ha d’adjuntar la relació 
detallada i equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que 
corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat (art. 30.2 de la LGS 
i art. 72.2 del RLGS). 

 
� Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat. La 

relació de despeses s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost 
presentat i ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: 
la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data d'emissió i 
la de pagament, el concepte de la factura o del document similar. La relació 
d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons 
propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la 
procedència.  En el cas que no hi hagi altres ingressos que financin el projecte s’ha 
d’adjuntar una declaració responsable sobre aquesta circumstància. 

 
� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la 

despesa justificada no te un valor superior al de mercat (art. 31.1 i 33 de la Llei 
38/2003). (Annex 1). 

 
� Les factures originals o d’altres documents amb valor probatori equivalent 

amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, 
justificatius de les depeses del pressupost subvencionable executat, que han 
d’estar expedides a nom de l’entitat beneficiària i abonades pel beneficiari i, a 
més, han de tenir tots els requisits que exigeix el Reial decret 1619/2012, de 30 de 
novembre, pel que s’aprova el reglament que regula les obligacions de facturació. 
Així, es poden citar, entre d’altres, com a exemple i sempre que siguin escaients: 

 
• Dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari 
• Data i número de factura  
• Concepte de la despesa 
• Retenció fiscal i/o IVA (si correspon)  
• El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte 

de la factura. 
Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no 
subjecta a l’impost o quan el subjecte passiu de l’impost sigui el 
destinatari de l’operació facturada, s’hi ha de fer constar.  O s’hi ha 
d’incloure una referència a les disposicions corresponents 
corresponents de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, o als 
preceptes corresponents de la Llei de l’impost. 
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Notes: 1. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma 
ordenada, és a dir, s’han d’agrupar en el mateix ordre establert en la relació 
de despeses que s’adjunta a l’annex 1. 

 
2. El pagament dels justificats s'ha de dur a terme a través dels mitjans que 
s'indiquen a continuació i, la documentació que l'acredita ha de presentar les 
característiques següents:  
 

A) Pagament a través de transferència bancària o d’ingrés en compte 
bancari. 

 
En aquest cas, s’ha d’adjuntar la documentació següent: 
 
- Còpia de l’ordre de la transferència bancària o del document d’ingrés 
bancari.  Aquests  documents han de recollir les dades següents: el 
concepte de la transferència o de l’ingrés que ha de permetre identificar 
el justificant a què s'imputa el pagament, la data del document, 
l’import i, les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir 
amb el beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament i, 
 
- Extracte del compte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri 
el càrrec d’aquesta transferència 

 
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per a la còpia de l’ordre de 
la transferència o per al document d’ingrés, bastarà presentar aquest 
detall del càrrec bancari. 
  
B) Pagament mitjançant xec o pagaré nominatiu : 
L’entitat beneficiària ha de aportar tots aquests documents: 

 
- Còpia del xec o pagaré nominatiu, emès a nom del proveïdor que 
emet la factura, sempre que estigui vençut. 
 
- Certificat o document de l’entitat bancària en què es faci constar 
aquestes dades: el número de xec, el seu import, la identificació de qui 
el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del 
compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també la 
identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el 
titular del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda). 
  
- Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri 
el càrrec d’aquest xec o pagaré.  
 
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al 
document de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec 
bancari i la còpia del xec o pagaré corresponent. 
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C) Pagament a través de pagarés, lletres de canvi o similars. 
 
En aquest supòsit, l’acreditació del pagament s’ha de fer a través 
d’aquest document: 
 
Certificat o document de l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i 
el lliurat de la lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa 
l’efecte mercantil, l’import de la lletra de canvi i la data d’emissió de la 
lletra i del seu abonament per part del lliurat. 
 
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten en el paràgraf anterior 
bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari.  

 
D) Pagament mitjançant targeta de crèdit. 
 
Aquest tipus de pagament s’ha d’acreditar amb els documents 
següents: 
- Resguard del pagament amb targeta 
- Certificat o document de l’entitat bancària en què com a mínim consti 
el titular i el número del compte corrent en què es carrega el pagament 
de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual es fa la transferència i 
l’import i data de l’operació.  
 
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o  per al 
document de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec 
bancari i el resguard del pagament amb targeta. 

 
E) Pagament mitjançant domiciliació bancària. 
 
En aquest cas, s’ha d’adjuntar aquests documents: 
 
- Notificació bancària del càrrec  
 
- Certificat o document de l’entitat bancària en què consti el titular i 
número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec i l’ordenant del 
càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i 
data de l’operació. 
 
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al 
document de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec 
bancari i la notificació bancària del càrrec. 
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Limitació:  S’admet el pagament en efectiu únicament quan l’import 
dels justificants no superi els 100,00 € (IVA exclòs). Per acreditar 
aquest pagament en metàl·lic s’ha de signar i segellar pel proveïdor, 
que ha emès la factura, un “Rebut” (un recibí) amb l’expressió “Rebut 
en metàl·lic” que ha de tenir aquestes dades: data, nom i llinatges de la 
persona que l’ha signat i el núm. del seu DNI; a més, en el cas que el 
rebut esmentat no consti damunt el justificant, s’ha d’indicar la despesa 
que és objecte del pagament en metàl·lic. No obstant això, per als 
pagaments en metàl·lic fets amb anterioritat a la signatura del conveni, 
s’ha d’acceptar, com acreditació de la seva verificació, qualsevol mitjà 
admès en Dret. 

 
3. En el cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import 
que no coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà 
de presentar un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària o 
qualsevol altre document que justifiqui que dins aquell pagament es troba 
inclòs l’abonament del justificant en qüestió.  

 
4. Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar 
l’equivalència del canvi oficial en euros que correspongui a la data del 
pagament del document justificatiu de la despesa. 

 
5. En el cas de què s'hagin de retornar les factures o els justificants originals, 
a petició de l’entitat beneficiària, s'hi ha de estampillar, la data de concessió 
de la subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció).  

 
� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet de si 

recupera o compensa l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003).(Annex 1) 
 
� Les 3 ofertes de diferents proveïdors o, en el seu cas, una memòria 

justificativa sobre l’oferta seleccionada, si es compleixen els requisits de la 
clàusula quarta. 

 
� La documentació relativa a la subcontractació que s’hagi de presentar 

d’acord amb allò establert a la clàusula sisena del conveni  
 
� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de 

comprovar la justificació econòmica del projecte cultural. 
 
Termini de presentació: L’entitat beneficiària ha de presentar la documentació 
justificativa, recollida en aquesta clàusula, al més aviat possible, i, en tot cas, el darrer 
dia per presentar-la documentació justificativa ha de ser l’1 de novembre de 2014 
enqualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la  
 
Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la 
Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-), així 
com en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim 
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jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999. 
 
Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert 
perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que 
s’ha enviat dins el termini esmentat en el paràgraf anterior. No obstant això, si aquesta 
documentació no entra en el Registre General dins els 10 dies naturals següents a 
l’acabament del termini de presentació de la documentació justificativa, no s’ha 
d’admetre en cap cas. 
 
10è. Pagament fraccionat i bestreta   
 
L’entitat beneficiària, sense perjudici d’allò establert a la clàusula anterior, pot 
sol·licitar una bestreta de  la subvenció així com l’abonament de pagaments 
fraccionats: 
 
a) Pagaments fraccionats: A mesura que es vagi executant el projecte cultural 
subvencionat, si escau, el beneficiari pot demanar l’abonament de pagaments a 
compte de la subvenció que corresponguin al ritme d’execució del projecte i per un 
import corresponent a la part proporcional de la subvenció justificada. (Art. 34.4 de 
la Llei 38/2003 general de subvencions, Art. 88.1 del Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de 
subvencions). 
 

Límit: L’entitat beneficiària pot sol·licitar l’abonament de pagaments fraccionats fins 
al 90% de l’import de la subvenció. En  el cas d’haver rebut una bestreta de la 
subvenció, aquesta també computa a l’efecte del percentatge anterior.  
Garantia: No s’exigeix  la constitució de cap garantia  per a l’abonament de 
pagaments fraccionats 

 
Documentació a presentar: En aquests casos de pagaments fraccionats s’ha d’adjuntar, 
a més de les factures corresponents: 
 

- L’annex I de declaració responsable sobre l’execució parcial del projecte 
que es justifica. 

- Una memòria tècnica parcial. 
- Material gràfic per difondre les activitats realitzades  
- Una relació de despeses i ingressos degudament signada pel beneficiari 

 
b) Pagaments anticipats (bestretes): L’entitat beneficiària, si no disposa de recursos 
propis suficients per finançar la realització del projecte cultural, pot sol·licitar una 
bestreta de la subvenció amb caràcter previ a la justificació de la subvenció (art.34.4 
de la Llei 38/2003 general de subvencions, art. 88.2 del Reial decret 887/2006, pel 
qual s'aprova el reglament d’aquesta Llei, i base d’execució 25.2 dels Pressuposts de 
2014 del Consell de Mallorca).   
 
Límit: L’entitat beneficiària pot demanar una bestreta fins al 50% de l’import de la 
subvenció per la qual cosa ha de constituir que s’estableixen en el paràgraf següent. 
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Garantia: L’entitat beneficiària ha de constituir una garantia mínima del 120% de 
l’import de la bestreta sol·licitada, mitjançant un aval bancari, davant la Tresoreria del 
Consell de Mallorca. 
 
No obstant això, d’acord amb les bases d’execució dels Pressuposts del Consell de 
Mallorca, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública pot atorgar, 
excepcionalment i sempre que les entitats beneficiàries siguin ajuntaments o entitats 
sense ànim de lucre, una bestreta de fins al 50% de l’import de la subvenció sense 
l’obligació de constituir l’aval bancari, amb l’informe favorable previ del centre 
gestor de la despesa. 

 
11è. Absència o deficiències de la documentació justificativa de la subvenció 
 
Si la persona física o jurídica beneficiària no presenta la documentació establerta a la 
clàusula anterior, se li ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable de 
15 dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest 
requeriment (art. 70.3 de la RLGS). 
 
Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor requerirà l’entitat 
beneficiària que les esmeni en el termini de 10 dies, comptadors des de l’endemà de la 
recepció de la notificació del requeriment (art. 71.2 de la RLGS). 
 
Per altra part, si la persona física o jurídica beneficiària no adopta les mesures de 
difusió adients per donar publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb 
l’art. 31.3 b) del RLGS, l’òrgan instructor li’n farà requeriment perquè les adopti en 
un termini no superior a 15 dies, amb l’advertiment de les conseqüències que es poden 
derivar de no adoptar-les en aplicació de l’article 37 de la LGS. 

 
12è. Inspecció i comprovació 
 
El Consell de Mallorca pot, per una banda, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció, i, per altra banda, 
inspeccionar i comprovar les activitats culturals que hagi subvencionat, sense 
perjudici de les competències que puguin correspondre a altres organismes o 
institucions.  
 
En aquest sentit, s’ha d’indicar que la base d’execució 35.3 in fine del Pressupost del 
Consell de Mallorca de 2014 estableix el següent: “La revisió de les factures o 
documents de valor probatori anàleg que, si s’escau, formin part del compte 
justificatiu, seran objecte de comprovació en els quatre anys següents sobre la base 
d’una mostra representativa.”, per la qual cosa, cal tenir en compte que l’import 
definitiu de la subvenció justificada pot experimentar canvis, posteriorment, com a 
conseqüència de l’exercici, en els 4 anys següents, del control financer de la 
Intervenció General sobre la documentació justificativa presentada per l’entitat 
beneficiària i, consegüentment, si aquella ja s’ha abonat, pot donar lloc al 
reintegrament corresponent. 
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13è. Revocació i reintegrament de la subvenció 
 
1.Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàsules del 
conveni o en el reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la Llei 38/2003, o altera 
les condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte, que s’hagin pogut 
tenir en compte per concedir la subvenció, els òrgans competents del Consell han de 
revocar la concessió de la subvenció.  En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el 
dret a cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’ha de reintegrar, d’acord amb el que estableixen 
l’article 40.1 de la LGS i els articles 91 i següents del RLGS.   
 
2. No obstant això, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha 
tingut voluntat de compliment  i que s’aproxima de forma significativa a l’assoliment 
de les finalitats de la subvenció, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la 
concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar-la íntegrament, 
d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 
 
a) En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, com a mínim, l’execució 
del 50 % de les activitats d’aquest o de l’activitat planificada (quan el projecte només 
estigui integrat per una activitat i aquesta sigui susceptible de dividir-se en unitats 
d’execució amb una naturalesa i identitat pròpia), la revocació parcial subvenció inicial 
s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no justificat, sempre que 
l’entitat hagi especificat l’aplicació de la subvenció inicial entre les diferents activitats 
del projecte o unitats d’execució, sia en la documentacio inicial sia abans de la 
justificació de la subvenció o en el moment de presentar-la, com a conseqüència del 
requeriment de l’òrgan instructor. 
 
b) En el cas que s’hagi executat totalment el projecte cultural, la revocació parcial de 
la subvenció inicial s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no 
justificat o justificat incorrectament. 
 
3. En el cas que l’import total de la suma de la subvenció més la resta d’altres ajuts, 
subvencions, ingressos o fons propis, amb què es finança el projecte cultural, superi el 
pressupost d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de 
ser la quantitat que excedeix del pressupost executat. 

 
14è. Sancions 
 
L'incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de 
subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que 
hi sigui d'aplicació. 
 
15è . Control financer 
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El beneficiari s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant 
del Consell de Mallorca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta d’organismes 
que estableixi l’ordenament jurídic. 
 
El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció. 
 
En aquest sentit, s’ha d’indicar que la base d’execució 35.3 in fine del Pressupost del 
Consell de Mallorca de 2014 estableix el següent: “La revisió de les factures o 
documents de valor probatori anàleg que, si s’escau, formin part del compte 
justificatiu, seran objecte de comprovació en els quatre anys següents sobre la base 
d’una mostra representativa.”, per la qual cosa, cal tenir en compte que l’import 
definitiu de la subvenció justificada pot experimentar canvis, posteriorment, com a 
conseqüència de l’exercici, en els 4 anys següents, del control financer de la 
Intervenció General sobre la documentació justificativa presentada per l’entitat 
beneficiària i, consegüentment, si aquella ja s’ha abonat, pot donar lloc al 
reintegrament corresponent. 
 
16è. Règim jurídic 
 

La subvenció nominativa, objecte d’aquest conveni, es regeix per aquest conveni; per 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de 
novembre de 2003); el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol 
de 2006); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 
132 de 3 de novembre de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 8 de març 
de 2004 i modificat el 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 
2011); el Decret d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de 
juliol de 2011) modificat posteriorment (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre; BOIB 
núm. 48, de 3 d’abril de 2012 i BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012); l'Ordenança 
vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del 
Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 10 d’agost de 1995) i modificada 
per la Llei 4/1999 i la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació. 
 

17è. Vigència 
 
La vigència d’aquest conveni s’inicia la data de la seva signatura i finalitza l’1 de  
novembre de 2014. 

 
El vicepresident de Cultura, Patrimoni            El President del Gremi de  
i Esports del Consell de Mallorca                    Llibreters 
 
 
Juan Rotger Seguí    Francesc Bartomeu Sanchis  
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                                                                           Roca 
 
Nota: D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us informam que: 
 
1. Les dades personal obtingudes en la tramitació d’aquesta subvenció  s'incorporaran 
en els fitxers de dades personals, inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. En aquest sentit, les dades 
obtingudes del beneficiari s’integren per una banda, en el fitxer “Registre General” 
que serveix per registrar l’entrada i sortida de documents i, per altra banda, en el fitxer 
“”Acords i Resolucions” que té com a finalitat, entre d’altres, els procediments 
administratius. 
 
2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 
 
3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999, 
és la Presidència del Consell de Mallorca, carrer Palau Reial núm. 1, 07001 Palma. 
ANNEX I 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL 
PROJECTE CULTURAL  SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST 
___________________________________________, com a representant de l’entitat  
_______________________________________________,amb el NIF ___________ 
_________, en relació a la subvenció concedida pel Departament de Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca  per dur a terme el projecte 
_______________________________________________________________________
_______________ . 
 
Declar sota la meva responsabilitat : 
 
1.- Que l'esmentat projecte s’ha realitzat. 
 
2.- Que la relació de despeses i d'ingressos que integren el pressupost executat del 
projecte assenyalat ha estat la que s'hi adjunta. 
 
Nota: 1. La relació de despeses, que s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del 
pressupost presentat, ha d'indicar les següents dades de les factures o documents 
acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data 
d'emissió i la de pagament, i el concepte de la factura o del document similar; la  
relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons 
propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència; 
2. Aquesta relació de despeses i ingressos ha d’anar signada pel beneficiari. 
 
3. Que les despeses relacionades corresponen sense cap dubte a la naturalesa del 
projecte cultural subvencionat per un import de ..........................  €  i que no tenen un 
valor superior al de mercat. 
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4.- Que el beneficiari/entitat beneficiària en relació a l’IVA suportat en la despesa 
subvencionable de l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions: 
 

� No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 
� Sí recupera o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 

 
5. Que la subvenció atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la 
qual es va concedir i que no supera -amb les subvencions i altres ingressos concurrents- 
el cost del projecte subvencionat. 
 
6. Que s’adjunten la totalitat dels justificants del pressupost d’execució del projecte 
cultural subvencionat i que, si és el cas, la resta de documentació relativa al projecte 
cultural resten a disposició del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes, a 
la seu d’aquesta entitat, situada en _________________________________________ 
_______________________________________  . 
 
I, perquè consti, sign aquesta declaració  a ____________________________, el 
________, d   ___________________ de 2014 
 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 11. APROVACIÓ DE LA DESESTIMACIÓ DE  LES AL·LEGACIONS 
FORMULADES PEL GREMI D’EDITORS DE BALEARS A LA RESOLUCIÓ 
DE 24 D’ABRIL DE 2013 D’INICI DEL PROCEDIMENT DE PÈRDUA DEL 
DRET A COBRAR PARCIALMENT LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA I, 
CONSEGÜENTMENT, ACORDAR-NE LA PÈRDUA 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 
Antecedents.  

1. El 14 de juny de 2012, el  Ple del Consell de Mallorca acordà la concessió d’una 
subvenció nominativa de 150.000.-€ a favor del Gremi d’Editors, mitjançant conveni, 
per dur a terme les activitats relatives al funcionament de l’Espai Mallorca i el Centre 
d’Informació i Promoció de la Cultura Escrita a Mallorca..  

 
2. El 25 de juny se’n va signar el conveni.  
 
3 .El 3 de setembre de 2012 el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports resolgué 
bestreure al Gremi el 50 % de la subvenció concedida. És a dir: 75.000.- €. La 
consellera executiva d’Hisenda i de Funció Pública n’ordenà l’abonament mitjançant 
dues resolucions de la mateixa data, per l’import de  54.166,67 € i 20.833,33 €. 
Evidentment, com que la bestreta és un avançament de la subvenció concedida, la 
documentació justificativa es presenta amb posterioritat.  
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4.Més tard, el 21 de novembre de 2012, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports, resolgué reconèixer al Gremi una obligació de 58.476,93 €. En aquest cas, 
que no era bestreta, sí que se’n presentaren els justificants. 
 
5.El 31 de gener de 2013, el secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports requerí el Gremi d’Editors perquè, dins el termini de 10 dies hàbils, esmenàs 
una sèrie de deficiències detectades en la documentació presentada, amb l’advertiment 
que, transcorreguts els quals i, un cop presa la resolució pertinent, el Consell de 
Mallorca consideraria que desistia de la seva petició. 
 
6.Queda acreditat a l’expedient que el Gremi en rebé la notificació el dia 6 de febrer 
de 2013. Per tant, el termini acabava el dia 18 de febrer de 2013. 
 
7.Aquest termini transcorregué sense que el Gremi l’esmenàs. No obstant això, el dia 
21 de febrer el Gremi presentà una sol·licitud d’ampliació del termini concedit, 
ampliació que va ser denegada per resolució de dia 4 de març de 2013, ja que la 
petició s’havia fet una vegada esgotat el termini. 
 
8.El cap del Servei de Cultura informà desfavorablement sobre els requisits de 
pagament de les factures. 
 
9. La Intervenció, en 16 d’abril de 2013, fiscalitzà favorablement la proposta d’inici del 
procediment de  pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida i de 
revocació parcial de la resolució de 21 de novembre de 2012, de reconeixement d’una 
obligació de 58.476,93 €.  
 
10.Això atès, el 24 d’abril de 2013 el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports 
resolgué iniciar el procediment de pèrdua del dret a cobrar parcialment la subvenció 
nominativa del Gremi d’Editors per un import de 63.481,60 €, com a conseqüència de 
les deficiències observades en la justificació d’aquesta. Aquest fet pot suposar que la 
subvenció total concedida minvi fins a quedar en 86.518,40 €. I posa en coneixement 
de l’interessat la proposta de revocació parcial de la resolució de 21 de novembre de 
2012, de reconeixement d’una obligació de 58.476,93 €. La resolució dóna al Gremi 
un període de 15 dies perquè pugui presentar-ne al·legacions. 
 
11.En la mateixa resolució, el vicepresident insta el Ple del Consell de Mallorca a 
acordar la suspensió del pagament de l’obligació reconeguda a favor del Gremi 
d’Editors per import de 58.476,93 €, ja que se li havia abonat una bestreta de 
75.000,00 € de la subvenció concedida i, atesa la quantitat final a percebre, només li’n 
resta ingressar 11.518,40 €  per arribar a la totalitat. 
 
12.El dia 16 de maig de 2013 la resolució esmentada es notifica al Gremi d’Editors. 
Consta a l’expedient el justificant de recepció. 
 
13.El Gremi ha presentat al·legacions a aquesta resolució, mitjançant escrit presentat 
en el Registre General d’Entrada de dia 3 de juny. 
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14.La cap del Servei Jurídic Administratiu ha emès informe sobre la desestimació de 
les al·legacions presentades i, consegüentment, sobre la pèrdua del dret a cobrar 
parcialment la subvenció concedida. 
 
15.El secretari general l’ha validat. 
 
16. La Intervenció General ha fiscalitzat favorablement. 
 
En virtut de tot el que s'ha exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, desprès del 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes la següent proposta 
 
Acord 
 

Desestimar les al·legacions presentades pel Gremi d’Editors, dins el procediment 
iniciat de pèrdua del dret a cobrar parcialment la subvenció concedida pel Ple del 
Consell de Mallorca el dia 14 de juny de 2012 i, consegüentment, acordar-ne la 
pèrdua del dret a cobrar parcialment la subvenció nominativa del Gremi d’Editors per 
un import de 63.481,60 €, com a conseqüència de les deficiències observades en la 
justificació d’aquesta, d’acord amb l’informe emès per la cap del Servei Jurídic 
Administratiu de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, validat pel 
secretari general del Consell de Mallorca, que s’adjunta a la proposta present, de la 
qual forma part. 
 
INFORME JURÍDIC SOBRE LES AL·LEGACIONS FORMULADES PEL 
GREMI D’EDITORS DE BALEARS A LA RESOLUCIÓ DE 24 D’ABRIL DE 
2013 D’INICI DEL PROCEDIMENT DE PÈRDUA DEL DRET A COBRAR 
PARCIALMENT LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA  
 

1. El 14 de juny de 2012, el  Ple del Consell de Mallorca acordà la concessió 
d’una subvenció nominativa de 150.000.-€ a favor del Gremi d’Editors, 
mitjançant conveni, per dur a terme les activitats relatives al funcionament de 
l’Espai Mallorca i el Centre d’Informació i Promoció de la Cultura Escrita a 
Mallorca..  

 
2. El 25 de juny se’n va signar el conveni.  

 
3. El 3 de setembre de 2012 el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports 

resolgué bestreure al Gremi el 50 % de la subvenció concedida. És a dir: 
75.000.- €. La consellera executiva d’Hisenda i de Funció Pública n’ordenà 
l’abonament mitjançant dues resolucions de la mateixa data, per l’import de  
54.166,67 € i 20.833,33 €. Evidentment, com que la bestreta és un avançament 
de la subvenció concedida, la documentació justificativa es presenta amb 
posterioritat.  

 
4. Més tard, el 21 de novembre de 2012, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i 

Esports, resolgué reconèixer al Gremi una obligació de 58.476,93 €. En aquest 
cas, que no era bestreta, sí que se’n presentaren els justificants. 
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5. El 31 de gener de 2013, el secretari tècnic del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports requerí el Gremi d’Editors perquè, dins el termini de 10 
dies hàbils, esmenàs una sèrie de deficiències detectades en la documentació 
presentada, amb l’advertiment que, transcorreguts els quals i, un cop presa la 
resolució pertinent, el Consell de Mallorca consideraria que desistia de la seva 
petició. 

 
6. Queda acreditat a l’expedient que el Gremi en rebé la notificació el dia 6 de 

febrer de 2013. Per tant, el termini acabava el dia 18 de febrer de 2013. 
 

7. Aquest termini transcorregué sense que el Gremi l’esmenàs. No obstant això, 
el dia 21 de febrer el Gremi presentà una sol·licitud d’ampliació del termini 
concedit, ampliació que va ser denegada per resolució de dia 4 de març de 
2013, ja que la petició s’havia fet una vegada esgotat el termini. 

 
8. El cap del Servei de Cultura informà desfavorablement sobre els requisits de 

pagament de les factures. 
 

9. La Intervenció, en 16 d’abril de 2013, fiscalitzà favorablement la proposta 
d’inici del procediment de  pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció 
concedida i de revocació parcial de la resolució de 21 de novembre de 2012, de 
reconeixement d’una obligació de 58.476,93 €.  

 
10. Això atès, el 24 d’abril de 2013 el vicepresident de Cultura, Patrimoni i 

Esports resolgué iniciar el procediment de pèrdua del dret a cobrar parcialment 
la subvenció nominativa del Gremi d’Editors per un import de 63.481,60 €, 
com a conseqüència de les deficiències observades en la justificació d’aquesta. 
Aquest fet pot suposar que la subvenció total concedida minvi fins a quedar en 
86.518,40 €. I posa en coneixement de l’interessat la proposta de revocació 
parcial de la resolució de 21 de novembre de 2012, de reconeixement d’una 
obligació de 58.476,93 €. La resolució dóna al Gremi un període de 15 dies 
perquè pugui presentar-ne al·legacions. 

 
11. En la mateixa resolució, el vicepresident insta el Ple del Consell de Mallorca a 

acordar la suspensió del pagament de l’obligació reconeguda a favor del 
Gremi d’Editors per import de 58.476,93 €, ja que se li havia abonat una 
bestreta de 75.000,00 € de la subvenció concedida i, atesa la quantitat final a 
percebre, només li’n resta ingressar 11.518,40 €  per arribar a la totalitat. 

 
12. El dia 16 de maig de 2013 la resolució esmentada es notifica al Gremi 

d’Editors. Consta a l’expedient el justificant de recepció. 
 
13. El Gremi ha presentat al·legacions a aquesta resolució, mitjançant escrit 

presentat en el Registre General d’Entrada de dia 3 de juny. 
 
14. Podem resumir les al·legacions en aquests quatre apartats: 
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a) El Gremi no entén les xifres manejades a la Resolució recorreguda, ja 
que diuen que el pressupost inicial era de 276.000,00 € i, l’executat, de 
303.487,43 €. D’aquest total, diuen, n’estaven pagats 223.986,72 €, per 
tant, la quantitat que ha quedat sense pagar del pressupost inicial és de 
52.613,28 €. 

 
b) Els impagaments de les factures són provocats pels retards del Consell 

de Mallorca en els pagaments de les quantitats de les subvencions 
anuals concedides, arrossegats des de la corresponent a l’any 2009 fins  
ara. Això vulnera tant la clàusula Sisena del Conveni de 25 de juny de 
2012 –3 mesos de termini màxim de resolució- i el princiì d’eficàcia de 
l’article 8.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

 
c) Així mateix, el deute acumulat va augmentar per les vacil·lacions de la 

Conselleria de Cultura del Govern en assumir l’Espai Mallorca i obligà 
a presentar concurs de creditors. 

 
d) La Resolució recorreguda contradiu la de 23 de novembre de 2013, 

que reconeixia una obligació de 58.476,93 € i, per tant, el Consell va 
en contra dels seus propis actes. 

 
• Sobre les xifres manejades en la Resolució recorreguda (apartat a) 

anterior), s’expliquen de la manera següent: 
 
15. El pressupost inicial era de 276.600,00 € , mentre que el pressupost executat, 

segons el Gremi, és de 303.487,43 €. Aquest pressupost executat de 
303.487,43 €, no té cap efecte jurídic envers la subvenció, ja que el presentat 
pel Gremi en la tramitació de l’expedient de subvenció va ser el de 276.000,00 
€ i les quantitats del cost real del projecte o l’activitat que ultrapassen aquest 
pressupost inicial s’assumeixen per la persona beneficiària, i no per 
l’administració.  
 

16. Així, segons l’article 32.1  del RD 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el 
Reglament de la Llei general de subvencions, llevat que les bases reguladores 
estableixin una altra cosa, el pressupost de l’activitat presentat pel sol·licitant, 
o les modificacions posteriors, serviran de referència per a la determinació 
final de l’import de la subvenció i aquest es calcularà com un percentatge del 
cost final de l’activitat. 
 
De tal manera, que l’eventual excés de finançament públic es calcularà prenint 
com a referència la proporció que ha d’assolir aquesta aportació respecte del 
cost total. 
 

17. I la clàusula 10 del Conveni de 25 de juny de 2013,  Justificació i pagament 
de la subvenció estableix que l’abonament de la subvenció, ...s’efectua quan 
l’entitat beneficiària ha justificat, com estableix aquesta clàusula, la 
realització del projecte cultural i l’execució del seu pressupost inicial, d’acord 
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amb l’article 32 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament de 
la Llei 38/2003 general de subvencions. 
 

18. Hem de tenir en compte que, conformement amb l’informe del cap del Servei 
de Cultura, hi ha hagut una desviació entre aquest pressupost inicial de 
276.000,00 € i l’executat, és a dir, el justificat. 
 

19. La clàusula 13 in fine del Conveni de 25 de juny de 2013 disposa que si la 
desviació produïda entre el pressupost inicial i l’executat és menys del 10%, la 
subvenció no s’ha de revocar. 
Per aquest motiu, el pressupost inicial pres en consideració per calcular la part 
proporcional de la desviació és el de 248.940.- €: el resultat de restar el 10% 
del pressupost inicial presentat, de 276.600 €. 
 
El marge exempt del 10% del pressupost inicial, per calcular la part 
proporcional de la desviació entre el pressupost inicial i l’executat, lluny de ser 
perjudicial per als interessos del Gremi,  aminora la desviació produïda i, 
consegüentment, permet disminuir la quantitat de subvenció que s’ha de 
revocar.  
 

20. Per tant, les al·legacions contingudes en l’apartat a) s’han de desestimar. 
        

• Segons el Gremi, l’import de les factures pagades és de 223.986,72 
€, per tant, la quantitat que ha quedat sense pagar del pressupost 
inicial és de 52.613,28 €. 

 
21. Repasssem els fets exposats. Examinada la documentació presentada, 

justificativa de la bestreta del 50 % concedida, de 75.000,00 €, s’hi detectaren 
una sèrie de deficiències. Això atès, es requerí el Gremi d’Editors perquè els 
esmenàs, amb l’advertiment que, transcorreguts els quals i, un cop presa la 
resolució pertinent, el Consell de Mallorca consideraria que desistien de la 
seva petició.El requeriment especificava, una a una, les deficiències trobades 
en les factures presentades. 

 
El termini concedit transcorregué sense que el Gremi esmenàs cap deficiència 
o mancança.  

 
La sol·licitud d’ampliació del termini concedit va haver de ser denegada, ja 
que la petició s’havia fet una vegada esgotat el termini. 
 
Consegüentment, s’inicià el procediment de pèrdua del dret a cobrar part de la 
subvenció concedida, en concret, 63.481,60 € i, per tant, de revocació parcial 
de la resolució de 21 de novembre de 2012, de reconeixement d’una obligació 
de 58.476,93 €, ja que amb aquest reconeixement, s’ultrapassa l’import 
corresponent a la part de la subvenció correctament justificada. La proposta va 
ser fiscalitzada favorablement per Intervenció. 

 



 134

22. Les al·legacions del Gremi no han rebatut cap de les deficiències trobades a la 
documentació justificativa presentada que figuren en l’informe del cap del 
Servei de Cultura. Ans, al contrari, es limiten a donar per bones, perquè estan 
pagades, una sèrie de factures.  

 
23. Perquè siguin vàlides les factures com a justificant de la subvenció, no tan sols 

han d’estar pagades, sinó que han de complir totes les prescripcions establertes 
en el Conveni de 25 de juny de 2013, (especialment en la clàusula 10 abans 
citada), que conté les bases reguladores de la subvenció, i les que fixen la 
normativa de subvencions i la normativa de facturació. 

 
24. Per tant, les al·legacions de l’apartat b) s’han de desestimar. 

 
• Sobre les al·legacions del Gremi, contingudes en l’apartat b) 

anterior (Els impagaments de les factures són provocats pels retards 
del Consell de Mallorca en els pagaments de les quantitats de les 
subvencions anuals concedides),  hem de dir que: 

 
25. Encara que, efectivament, els retards en l’abonament de les subvencions 

anuals s’han produït i que, indubtablement, han influit en els impagaments de 
les factures, i que és comprensible que el deute acumulat augmentàs per les 
vacil·lacions de la Conselleria de Cultura del Govern en assumir l’Espai 
Mallorca i obligàs al Gremi a presentar concurs de creditors, desgraciadament, 
aquestes circumstàncies no enerven l’obligació jurídica de presentar els 
justificants en temps i forma inherents a la concessió de la subvenció. 

 
26. Les quantitats concedides al Gremi d’Editors per a l’Espai Mallorca i per al 

Centre d’Informació i Promoció de la Cultura Escrita a Mallorca ho són en 
concepte de subvenció. El Consell de Mallorca concedeix uns doblers al 
Gremi d’Editors (art. 10.1. de la LGS), sense contraprestació directa (art. 
10.1.a) de la LGS), amb l’objectiu que el Gremi informi i difongui els 
productes culturals de Mallorca a través de l’Espai Mallorca i la producció 
bibliogràfica a través del Centre d’Informació, amb el deure del beneficiari de 
complir les obligacions materials i formals que s’estableixen en el conveni 
(art. 10.1.b). I el projecte, l’acció o conducta finançada té per objecte el 
foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social, o de promoció d’una 
finalitat pública (art. 10.1.c).  

 
27. Així mateix, la LGS (art. 14.1.a) i el DL 3/2005 (art. 11 b), respectivament, 

fixen, entre d’altres, les següents obligacions del beneficiari:   
 
14.1.a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.  
 
11. b) Dur a terme l’activitat o la inversió o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció. 
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28. I ambdues lleis (art.31.7 LGS i art. 39.7 DL 3/2005), són taxatives a l’hora de 
no considerar, en cap cas, despesa subvencionable els interessos deutors dels 
comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals 
ni les despeses dels procediments judicials.  

 
29. Indiscutiblement, és un fet molt lamentable i una gran pèrdua pel panorama 

cultural de Mallorca si, com diuen les al·legacions, el Gremi d’Editors 
desapareix perquè el Consell de Mallorca no se’n vol fer càrrec del deute, 
després d’haver gestionat tants d’anys un projecte cultural carregat de prestigi, 
com era l’Espai Mallorca. Però aquestes consideracions no poden ser tengudes 
en compte en un procediment de revocació de la subvenció, en el que les 
conseqüències de l’incompliment estan taxades jurídicament, sinó que s’han 
de resoldre dins un altre àmbit. 

 
30. Els retrassos en els pagaments, contràriament al que sosté el Gremi, no 

vulneren la clàusula Sisena del Conveni de 25 de juny de 2012 –3 mesos de 
termini màxim de resolució- , ja que aquest termini es refereix al del 
procediment per a la concessió i notificació de la subvenció, que no podrà 
excedir de sis mesos, segons l’article 25 de la Llei general de subvencions.  
 

31. Així, el que fa aquesta claúsula és complir amb el que disposa l’article 17.3.g) 
de la Llei, que estableix que la norma reguladora de les bases de concessió de 
les subvencions concretarà, com a mínim els òrgans competents per a 
l’ordenació, la  instrucció i la resolució del procediment de concessió de la 
subvenció i el termini en el qual es notificarà la resolució 
 

32. Per altra part, la conseqüència del venciment del termini màxim sense haver-se 
notificat la resolució, és la legitimació perquè interessats puguin entendre 
desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la 
subvenció (art. 25.5 de la Llei 38/2003, general de subvencions). I això, als 
efectes de poder interposar-hi els recursos corresponents. 

 
33. Els retrassos esgrimits pel Gremi no vulneren el principi d’eficàcia de l’article 

8è de la Llei 38/2003, general de subvencions, tal com diu el Gremi, ja que, 
segons aquest article,  l’eficàcia es refereix al compliment dels objectius fixats 
per l’administració atorgant. 
És per acomplir aquest principi que l’article 8 de la Llei general de 
subvencions ha establert la necessitat d’elaborar un Pla Estratègic que marqui 
els objectius i els efectes de les subvencions previstes. 
 

34. A la vista d’això, procedeix, també, desestimar les al·legacions contingudes 
dins l’apartat c) anterior. 

 
• La Resolució recorreguda contradiu la de 23 de novembre de 2012, 

que reconeixia una obligació de 58.476,93 € i, per tant, el Consell 
va en contra dels seus propis actes (apartat d anterior) 
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35. Segons la clàusula 13 del conveni subscrit, “Revocació i reintegrament de la 
subvenció”, si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades 
en les clàusules del conveni o en el Reglament de subvencions i ajudes 
econòmiques del Consell de Mallorca, o incórre en alguna de les causes de 
l’article 37 de la Llei 38/2003 i de l’article 44.1 del Decret legislatiu 2/2005, 
els òrgans competents del Consell revocaran la concessió de la subvenció.  En 
conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el dret a cobrar l’ajuda o, si ja 
l’ha cobrada, l’haurà de reintegrar... 

 
36. Ja hem dit abans que es concedí al Gremi una bestreta de 75.000,00 €. Ha estat 

a l’hora de justificar aquesta bestreta quan s’han detectat les deficiències o 
insuficiències dels documents presentats, la qual cosa ha motivat que s’niciàs 
el procediment de revocació de  la resolució de reconeixement i liquidació de 
l’obligació de 58.476,93 €,  ja que entre la bestreta, de 75.000,00 € i aquesta 
quantitat, sumarien l’import de 133.476,93 €, la qual, restada a l’import total 
de la subvenció justificada correctament (86.518,40 €), dóna la quantitat 
d’11.518,40 €, l’únic que quedaria per cobrar al Gremi. 

 
37. És, doncs, completament lògic, que es revoqui la resolució de 23 de novembre 

de 2012, perquè el Gremi no pugui percebre més del que li correspon, i no 
suposa de cap manera que el Consell vagi contra els seus propis actes, sinó que 
el supòsit està expressament previst a la normativa de subvencions. 

 
38. Efectivament, aquesta és una mesura que es pren a l’empara dels  articles 42 de 

la Llei 38/2003, general de subvencions, 89.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, que aprova el reglament de la Llei general de subvencions i 44.5 del 
Decret legislatiu 2/2005, procediment de reintegrament, que es regeix per les 
disposicions generals sobre procediments administratius del Títol VI de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, sense perjudici de les especialitats que 
s’estableixen en la Llei general de subvencions i en les disposicions que la 
desenvolupen.  

 
39. El procediment s’inicia d’ofici, per acord de l’òrgan competent i en la 

tramitació s’ha de garantir el dret de la persona interessada a l’audiència. El 
termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de 12 mesos, i es podrà 
ampliar i suspendre d’acord amb els apartats 5 i 6 de l’article 42 de la Llei 
30/1992. La resolució posarà fi a la via administrativa. 

 
40. L’article 34 de la Llei general de subvencions preveu que es produirà la pèrdua 

del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit de falta de 
justificació o de concurrència d’alguna de les causes previstes en l’article 37 
de la Llei general de subvencions.  

 
41. I l’article 89 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el 

reglament de la Llei general de subvencions es titula Pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció i l’apartat 1. reprodueix el paràgraf anterior: es 
produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el 
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supòsit de falta de justificació o de concurrència d’alguna de les causes 
previstes en l’article 37 de la Llei general de subvencions.  

 
42. Són causes de reintegrament, entre d’altres, segons els l’articles 37 de la Llei 

general de subvencions i 44 del  Decret legislatiu 2/2005, entre d’altres:  
 

b)  Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat,  del projecte o la no 

adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.  

c)  Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en 
els termes establerts en l’article 30 d’aquesta Llei i, en el seu cas, en les 
normes reguladores de la subvenció. 

 
43. Consegüentment, observada la normativa procedimental sobre l’inici de pèrdua 

del dret a cobrar la subvenció, si les al·legacions no han rebatut que el Gremi ha 
incomplert obligacions previstes en el  conveni, especificades en  l’informe del 
cap del Servei de Cultura i han reconegut, explícitament, que el Gremi ha 
incomplert l’obligació de justificar la despesa subvencionable, l’òrgan 
competent del Consell de Mallorca n’ha d’acordar la pèrdua del dret a cobrar, 
per l’import corresponent a l’incompliment. Aquest import és de 63.481,60 € . 

 
44. Procedeix també, per tant, revocar parcialment la resolució del vicepresident 

de Cultura, Patrimoni i Esports de 21 de novembre de 2012, de reconeixement 
d’una obligació per import de 58.476,93 € , de manera que es reconegui 
únicament l’import que falta per arribar a la quantitat de 86.518,40 €, és a dir, 
11.518,40 €, que és el que, finalment, ha justificat correctament el Gremi 
d’Editors. 

 
45. Quant a la proposta d’instar el Ple perquè suspengui el pagament de la 

quantitat de 58.476,93 €, fins que es dicti la resolució que posi fi al 
procediment de la pèrdua del dret a cobrar parcialment la subvenció 
concedida, no s’ha tramitat, ja que, per qüestió de superposició de dates,  s’ha 
considerat oportú esperar a la resolució del procediment de pèrdua del dret a 
cobrar la subvenció. 

 
46. La Intervenció General n’ha de fiscalitzar l’expedient. 
 
47. La Comissió Informativa i General de Comptes l’ha d’informar. 

 
48. L’òrgan competent per resoldre les al·legacions i la pèrdua del dret a cobrar la 

subvenció és el mateix que concedí la subvenció: el Ple del Consell de 
Mallorca. 

 
49. L’òrgan competent per revocar parcialment la resolució de 21 de novembre de 

2012, de reconeixement d’una obligació de 58.476,93 €, és el mateix que la 
dictà: el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports. 
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Per tot això, 
 
INFORM QUE CAL DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS FORMULADES 
PEL GREMI D’EDITORS DE BALEARS A LA RESOLUCIÓ DE 24 D’ABRIL 
DE 2013 D’INICI DEL PROCEDIMENT DE PÈRDUA DEL DRET A 
COBRAR PARCIALMENT LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA  
 
Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, segons l’article 22 de la Llei 
8/2000, de consells insulars, es poden interposar, alternativament, els recursos 
següents: 
 
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós 
Administratiu de Palma, que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir del dia següent al de la recepció de la present notificació. 
 
 b) El recurs de reposició potestatiu davant el Ple del Consell de Mallorca, en el 
termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la 
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició podrà interposar-se 
el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del 
dia següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.  
 
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia 
següent a la desestimació presumpta (un mes des de la interposició del recurs sense 
que s'hagi notificat la resolució). 
 
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de 
modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-vuit vots a favor (PP i PSOE), cap 
abstenció i tres vots en contra (MÉS per Mallorca). 
 
 
PUNT 12. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA I EL BISBAT DE MALLORCA PER A 
LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI ECLESIÀSTIC, ANY 2014 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 

ANTECEDENTS 
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L’ Església Catòlica és la institució insular que compta amb la part més nombrosa i de 
major qualitat del patrimoni històric i cultural de Mallorca, la qual cosa justifica amb 
escreix l’aportació econòmica institucional.  

Atesa la memòria del cap del Servei de Patrimoni Històric i l’informe jurídic de la tècnica 
d’administració general del Servei de Patrimoni Històric, ambdós amb data 7 de març de 
2014, mitjançant els quals es justifica la signatura del conveni de col·laboració. 

Atès que per fer front a les despeses derivades de la signatura d’aquest conveni, consta a 
l’expedient l’existència de crèdit amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20.33620.78901 i 
reserva de crèdit núm. 220140000953. 

L’article 65.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions regula que l’acte de concessió o el 
conveni té el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que disposa la Llei 
general de subvencions. 
 
Atès l’informe favorable emès, el 26 de març de 2014, per la Intervenció General del Consell 
Insular de Mallorca. 

Vist que l’òrgan competent per aprovar el text del conveni, concedir la subvenció 
autoritzar la despesa és el Ple del Consell Insular de Mallorca d’acord amb l’article 65 
del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 17.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 8.1 i) de la Llei 8/2000, 
de 27 d’octubre, de consells insulars, i l’article 22.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases del règim local.  

 
Per tot l’exposat, en ús de les atribucions conferides, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports eleva a la consideració del Ple la següent proposta d’ 

 

ACORD 

 

I.- Concedir una subvenció al Bisbat de Mallorca, amb CIF R-0700002-I, per import 
de CENT VINT MIL EUROS (120.000,00 €) per dur a terme la conservació del 
patrimoni eclesiàstic, ANY 2014, concretament per a la tercera fase dels treballs de 
conservació i restauració del conjunt de les pintures murals de l’església de Sant 
Antoni de Viana del terme municipal de Palma de Mallorca. 

II.- Autoritzar i disposar la despesa de CENT VINT MIL EUROS (120.000,00 €) a favor 
del Bisbat de Mallorca, amb CIF R-0700002-I, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
20.33620.78901 i reserva de crèdit núm. 220140000953, per dur a terme la conservació del 
patrimoni eclesiàstic per a l’any 2014 consistent en la tercera fase dels treballs de 
conservació i restauració del conjunt de les pintures murals de l’església de Sant 
Antoni de Viana del terme municipal de Palma de Mallorca que serà abonada prèvia 
presentació del compte justificatiu de la despesa a la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell Insular de Mallorca. S’hi inclouran els justificants de despesa o qualsevol 
altre document amb validesa jurídica que permeti acreditar el compliment de l’objecte de la 
subvenció. El compte haurà d’incloure la declaració de les activitats realitzades que han estat 
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finançades amb la subvenció i el seu cost amb el desglossament de cadascuna de les despeses 
d’acord amb l’establert al conveni. 

III.- Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca 
i el Bisbat de Mallorca per a la conservació del patrimoni eclesiàstic per a l’any 2014, 
que s’adjunta com a part integrant del present acord. 

IV.- Notificar aquest acord al Bisbat de Mallorca. 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA I EL BISBAT DE MALLORCA PER A LA CONSERVACIÓ DEL 
PATRIMONI ECLESIÀSTIC DE MALLORCA, ANY 2014 

 

Reunits, d’una part, el Sr. Joan Rotger Seguí com a vicepresident de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca, amb CIF S-0711002-F, i amb 
domicili a la plaça de l’Hospital, 4 de Palma, actuant en nom i representació d’aquesta 
corporació.  

I de l’altra, l’Excm i Rvd. Sr. Javier Salinas Vidal, Bisbe de Mallorca, que actua en 
nom i representació del Bisbat de Mallorca, amb CIF R-0700002-I, i domicili al carrer 
Seminari, núm. 4, de Palma de Mallorca. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per aquest acte, i 

MANIFESTEN 

 
El Consell Insular de Mallorca exerceix les competències en matèria de Patrimoni 
Històric des de l’entrada en vigor de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, de traspàs de 
les competències de Cultura, Patrimoni, Promoció Sòciocultural, Dipòsit de llibres i 
Esports de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Entre aquestes competències 
es troba la de vetllar per la conservació del patrimoni cultural.  

L’Església catòlica és la institució insular que compta amb la part més nombrosa i de 
major qualitat del patrimoni cultural mallorquí, alhora que sent la ineludible obligació 
de vetllar per la transmissió d’aquest llegat en el millor estat de conservació possible. 

La gestió d’aquest ingent patrimoni implica, a més de les tasques de sistematització 
del coneixement dels elements que configuren el patrimoni, la restauració d’aquells 
béns que han sofert deteriorament pel pas del temps, per ús o per accident. Ambdues 
tasques poden ser objecte de conveni entre les dues institucions.  

Per tot l’exposat i per ajudar al Bisbat a atendre les necessitats de restauració dels 
béns culturals eclesiàstics, acorden formalitzar el present Conveni de col·laboració 
entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de Mallorca per a la conservació del 
patrimoni eclesiàstic de Mallorca, any 2014, conforme als següents  
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PACTES 

 

PRIMER.- El Consell Insular de Mallorca subvencionarà amb cent vint mil euros 
(120.000,00 €) el cost del Projecte dels treballs de conservació i restauració del 
conjunt de pintures murals de l’església de Sant Antoni de Viana de Palma de 
Mallorca, tercera fase, que es durà a terme dins l’exercici 2014. 

SEGON.- El pressupost total de les obres de restauració puja a cent vint mil euros 
(120.000,00 €), i per dur-les a terme el Consell Insular de Mallorca aporta la quantitat 
total de cent vint mil euros (120.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 
33620 78901 (reserva de crèdit núm. 220140000953).  

 

TERCER.- El Bisbat de Mallorca està obligat a comunicar per escrit al Servei de 
Patrimoni Històric l’inici de les obres de restauració subvencionades amb una 
antelació mínima de 10 dies hàbils per tal que els tècnics del Servei de Patrimoni 
Històric facin el seguiment de tot el procés de restauració.  

 

QUART.- Per abonar la subvenció, el beneficiari ha de justificar la realització de les 
restauracions dutes a terme dins l’exercici 2014. 

En aquest sentit, la justificació de la realització del projecte s’ha de fer mitjançant un 
compte justificatiu que ha d’estar integrat per la documentació següent: 

1.-Memòria tècnica sobre els resultats de l’execució del projecte, detallant el 
tractament, i que inclourà fotografies de l’estat del bé abans i després de la 
restauració. 

2.-Per a les intervencions dutes a terme per professionals liberals: factura/es 
girada/es al Bisbat i degudament pagada/es d’acord amb el pressupost presentat. 
Les factures han d’expressar clarament:  

- Nom complet i NIF/CIF de la persona o entitat expedidora 

- Número i data 

- Concepte 

- IVA i retenció fiscal (si correspon) 

- Dades fiscals del client de la factura 

Les factures han d’estar emeses i pagades entre l’1 de gener de 2014 i el 10 de 
setembre de 2014 .La justificació de l’abonament de la despesa s’ha de fer, segons 
els mitjans de pagament que s’utilitzin, mitjançant la següent documentació: 

A) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  

a) Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari 
acreditatiu del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o 
l’ingrés, la data del document, l’import, la identificació del concepte, a fi que 
quedi identificat el pagament de la factura, i les dades de l’ordenant i del 
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destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l’emissor de la 
factura, respectivament, i   

b) Extracte del compte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el 
càrrec d’aquesta transferència. 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es 
recullen les dades que s'esmenten per a la còpia de l'ordre de transferència o per al 
document d'ingrés, bastarà presentar aquest detall del càrrec / bancari. 
 

B) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

a) Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que 
emet la factura o document equivalent, sempre que estigui vençut;  

b) Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec 
d’aquest xec o pagaré, i  

c) Certificat de l’entitat bancària en què consti el número de xec, l’import i la 
identificació de qui el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar 
l’extracte del compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també 
la identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el titular del 
compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda).  

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es 
recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al document de I'entitat 
bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i la còpia del xec o 
pagaré corresponent.  

 
C) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

a) Notificació bancària del càrrec  

b) Certificat o document de l’entitat bancària en què consti el titular i número del 
compte corrent en què s’ha anotat el càrrec i l’ordenant del càrrec, el 
beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data de l’operació. 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es 
recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al document de l'entitat 
bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i la notificació bancària 
del càrrec.  

Cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import que no 
coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà de presentar 
un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària o qualsevol altre 
document que justifiqui que dins aquell pagament es troba inclòs l’abonament del 
justificant en qüestió. 

 

En cap cas s’admetran pagaments amb efectiu. 
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3.-Per a les obres restaurades pel Taller Diocesà de Restauració s’haurà de presentar:  

* Declaració jurada de les hores invertides per cada un dels professionals en la 
restauració i conservació de l’objecte del projecte signada pel Vicari Episcopal 
d’Assumptes Econòmics. 

* Les nòmines del personal amb indicació de quin és l’import que s’imputa a 
l’activitat subvencionada d’acord amb les hores invertides que s’expressen a la 
declaració jurada. 

* Documents TC1 i TC2 d’abonament a la Seguretat Social. També 
s’acompanyarà un escrit diferenciant l’aportació de l’empresa i la del 
treballador en les quantitats dels TC. 

4.-Relació classificada de despeses i inversions de l’activitat signada pel beneficiari 
(art. 72.2.a RGLS) que ha d’incloure: 

• La factura ha estat emesa a nom del beneficiari  
• Identificació del creditor (CIF, nom del creditor, domicili fiscal) 
• Número de factura 
• Import de la factura 
• Data d’emissió de la factura 
• Desviacions esdevingudes cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb 

un pressupost 
5.-Si s’escau, una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin 
finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència 
(art.72.2.e) RLGS), si escau. 
 
6.-Declaració responsable del beneficiari que acrediti que les despeses justificades 
responen sense cap dubte a l’activitat subvencionada (art. 31.1 LGS). 
 
7.-Declaració responsable del beneficiari que acrediti que el cost d’adquisició 
justificat no supera el valor de mercat (art. 31.1 i 33 de la LGS). 
 
8.-Declaració responsable del beneficiari que acrediti que no recupera ni compensa 
l’IVA (art. 31.8 LGS). 
 
9.-Informe del centre gestor, relacionant totes les factures i/o documents justificatius, 
que acreditin el compliment dels objectius i la finalitat per la qual es va concedir la 
subvenció així com les condicions establertes en l’acord de concessió, incloent les de 
publicitat del finançament rebut, signat pel secretari tècnic de la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports i responsable administratiu del centre gestor (Base 
execució 35.3.d). 
 

Cas què , a petició del beneficiari, s’hagin de retornar les factures o justificants 
originals s’hi ha de reflectir, mitjançant un segell, la data de concessió de la subvenció 
així com l’import del justificant que s’imputa a la subvenció. 

Qualsevol modificació que es produeixi en la realització de l’activitat esmentada, 
haurà d’ésser notificada al Servei de Patrimoni Històric. 
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No s’efectuarà el pagament si aquesta documentació resulta desaprovada per l’òrgan 
competent del Consell Insular de Mallorca. I cas que es requereixi altra documentació 
complementària tenen l’obligació d’aportar-la tal i com s’estableix a la base setena c). 

Si la despesa justificada excedeix de l’import concedit, la possible desviació 
pressupostària anirà a càrrec de l’entitat subvencionada. Si pel contrari la despesa 
justificada és inferior a l’import del pressupost sol·licitat i subvencionat es procedirà a 
la reducció proporcional de la subvenció concedida. 

 

CINQUÈ.- El termini màxim per dur a terme l’objecte de la subvenció consistent en 
dur a terme el projecte de conservació i restauració de les pintures murals situades 
damunt el portal major i lateral esquerra del segon cos de l’església de Sant Antoni de 
Viana, segona fase, és coincident amb el termini per presentar el compte justificatiu, 
ambdós finalitzaran el 10 de setembre de 2014. 

 

Per fer efectiu el pagament de la subvenció, el Bisbat de Mallorca s’ha de trobar al 
corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Mallorca, l’Agència 
Tributària i la Seguretat Social presentant, a tal efecte, els certificats en vigor. 

 

La base d’execució 35.3 in fine del Pressupost del Consell de Mallorca de 2014 
estableix el següent: “La revisió de les factures o documents de valor probatori anàleg 
que, si s’escau, formin part del compte justificatiu, seran objecte de comprovació en 
els quatre anys següents sobre la base d’una mostra representativa.”, per tant, l’import 
definitiu de la subvenció justificada pot experimentar canvis, amb posterioritat, com a 
conseqüència de l’exercici, en els 4 anys següents, del control financer de la 
Intervenció General sobre la documentació justificativa presentada i, consegüentment, 
si aquella ja s’ha abonat, pot donar lloc al reintegrament corresponent. 

 

SISÈ.- Una vegada finalitzada la activitat, objecte de subvenció, i presentat el compte 
justificatiu, el Servei de Patrimoni Històric emetrà informe d’avaluació i de 
comprovació de la subvenció i de la seva adequació amb la finalitat del present 
conveni. 
 

SETÈ.- El beneficiari ha de complir amb les obligacions del capítol II del títol 
preliminar de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones (BOE 
núm. 276 de 18/11/03), les obligacions de l’article 10 del Reglament de subvencions 
del Consell de Mallorca (BOIB núm. 132, de 03/11/01) i les establertes en la resta de 
normativa que hi sigui d'aplicació així com, en especial, les recollides en les clàusules 
del present conveni: 

 

a) Acreditar la realització de l’activitat, el compliment de les condicions i les 
modificacions que s’hagin produït 
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b) Comunicar al Consell Insular de Mallorca, en qualsevol moment, l’obtenció de 
subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat i no consignades en la 
sol·licitud 

c) Facilitar tota la informació que li sigui requerida pel Consell Insular de 
Mallorca 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas 
e) Fer constar que l’activitat està subvencionada o patrocinada pel Consell 

Insular de Mallorca, si se’n fa publicitat o en qualsevol altra ocasió; i fer-ho en 
llengua catalana 

f) El Consell Insular de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar, tant 
econòmica com tècnicament, el programa objecte de la subvenció 

g) Sotmetre’s a les actuacions de fiscalització i control de la Intervenció del 
Consell Insular de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes 

h) Fer constar la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva comptabilitat o 
en els llibres de registre. En cas de no tenir obligació de dur la comptabilitat, 
deixar-ne constància en la documentació que la substitueixi 

i) Una vegada restaurats els béns objecte d’aquest conveni, garantir-ne el seu 
manteniment i conservació en l’estat final obtingut 

 
 

VUITÈ.- SUBCONTRACTACIÓ 

 

L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
subvencionat, d’acord amb els requisits establerts en els articles 29 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions i 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 
de  
 
juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions: 
 

a) L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte, objecte de la sol·licitud, 
fins al 100% de l’activitat  subvencionada. (art. 29.2 de la Llei 38/2003 i art. 
68.1 del Reial decret 887/2006). 

 
b) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents (art. 29.3 de 
la Llei 38/2003).: 
 
- Que el contracte es faci per escrit. 
- Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinen les bases reguladores. 
 

En aquest sentit, s’autoritza al beneficiari a dur a terme la subcontractació, en el 
cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita el compliment dels requisits 
següents: 
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- Una memòria justificativa del motiu de la subcontractació 
- El document en què s’ha formalitzat la subcontractació 
- Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 

supòsits  
de vinculació amb la persona o l’entitat subcontractada prevists en l’article 68.2 
del Reial decret 887/2006. 

 
c) L’entitat beneficiària, d’acord amb l’article 29.7 de la Llei 38/2003, no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

 
1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l’article 13 de 
la Llei 38/2003. 
2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 
3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals 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 dels serveis 
prestats. 
4. Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixin les bases. (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del  
 
Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es considera 
que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 
5. 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. 

 
S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats vinculades a 
l’entitat beneficiària recollit en la lletra c.4), sempre que es faci d’acord amb els 
termes següents: 
 

I) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 
20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 
 
II) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució 
del projecte. L’entitat beneficiària ha de reflectir aquests criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 
 
III). L’entitat beneficiària ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada bé en el contracte, bé en la memòria. 
 
V) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts rebutjats. 
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NOVÈ .- La present subvenció, d’acord amb l’article 13.1 del Reglament de 
subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 132 de 03/11/2001) és 
revocable i reductible per les causes previstes a la normativa d’aplicació i al present 
reglament, i no seran invocables com a precedents.  
 
En aquest sentit els òrgans competents del Consell Insular de Mallorca podran 
modificar, anul·lar o revocar i, si n’és el cas, procedir al reintegrament total o parcial 
de  
la present subvenció d’acord amb allò que estableix el Títol II de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18/11/03); el capítol I del 
títol III del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol de 2006 ( BOE núm. 176, de 
25/07/06), pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; l’article 13.2 del Reglament de subvencions del Consell de 
Mallorca i la resta de normativa que li sigui d'aplicació. 
 
 
DESÈ.- El fet d’alterar les condicions determinades en el conveni podrà comportar 
una modificació de l’acord de concessió de la subvenció tot d’acord amb els articles 
61 i 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La sol·licitud s’haurà de 
presentar abans que s’acabi el termini per a la realització de l’activitat. 
 
ONZÈ.- Aquest conveni restarà vigent fins al 31 de desembre de 2014. 
 
 
Palma de Mallorca,  

El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports  El Bisbe de Mallorca 

del Consell Insular de Mallorca     

 

 

 

Joan Rotger Seguí      Javier Salinas Vidal 

ANNEX I 
 
 
El/La Sr./a _____________________________________________ amb DNI 
_________________________ actuant en representació de l’Entitat 
__________________________________________ en càrrec de 
____________________________________, en relació amb el projecte 
______________________________________________ de l’exercici 2014 
 
 
DECLAR, sota la meva responsabilitat ,que amb relació a l’IVA: 
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Sí és recuperarà i compensarà 

 

No és recuperarà ni compensarà 

 

Palma de Mallorca,______ de ___________ de 20_____ 

 

(Signatura) 

ANNEX II 
 
 

COMPTE JUSTIFICATIU EN RELACIÓ A L’ACTIVITAT REALITZADA  

 
El/La Sr./a _____________________________________________ amb DNI 
______________ actuant en representació de 
l’Entitat___________________________ en càrrec de 
_____________________________, en relació amb el projecte 
______________________________________________ de l’exercici 2014 
 
DECLAR sota la meva responsabilitat: 
 
1.- Que el projecte s’ha realitzat i que el cost ha estat el següent: 
 
Ingressos: 
 

 Subvenció Consell de Mallorca                              ____________euros 
Altres: 
 ________________________________               ____________euros 
 ________________________________                  ___________euros 
         TOTAL  INGRESSOS                                         ____________euros 
 

  Despeses: 
 
Núm. Factura Concepte Data Import Data 

pagament 
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Proveïdor CIF Domicili   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
TOTAL  DESPESES                                            ____________euros 
 

• Indiqueu les desviacions esdevingudes, increments o disminucions respecte 
del pressupost presentat, i expliqueu el motiu: 

•  
________________________________________________________________    
 
________________________________________________________________    
 

 
2.- Que la subvenció atorgada pel Consell Insular de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat 
per a la qual es va concedir. 
 

3.-Que les despeses justificades responen sense cap dubte a l’activitat subvencionada 
 
4.-Que el cost d’adquisició justificat no supera el valor de mercat. 
 
 
 
___________________, ________ d _________________________ de 2014 
Signatura del representant de l’entitat beneficiària 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i nou abstencions (PSOE). 
 
 
PUNT 13. CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 18.000,00 € 
A FAVOR DEL GREMI DE LLIBRETERS DE MALLORCA PER DUR A 
TERME LA SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ  
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 
Antecedents 
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1. El president del Gremi de Llibreteres de Mallorca va presentar en el Registre 
general del Consell de Mallorca, el 24 de febrer de 2014, una sol·licitud de subvenció 
de 18.000€ per dur a terme la Setmana del Llibre en Català.  

2. En el Pla estratègic de subvencions de l’any 2014 es recull una subvenció 
nominativa a favor de l’associació esmentada amb un import de 18.000 € a càrrec de 
la partida 20.33400.48911 en el sentit següent: 

«Gremi de Llibreters de Mallorca 
 
»Les atribucions competencials del Consell esmentades més amunt permeten a la 
Direcció Insular de Cultura i Patrimoni i Esports concedir una aportació econòmica al 
Gremi de Llibreters de Mallorca per subvencionar l’edició anual de la Setmana del 
Llibre en Català, una subvenció que ajuda, alhora, a fomentar la lectura en català i 
posa a l’abast del públic el fons de les editorials de literatura i les novetats editorials 
en la nostra llengua de tot tipus de gèneres. Les activitats d’aquesta associació 
contribueixen, també, fomentar l’ús de la llengua catalana en el camp de l’edició amb 
l’estímul que representa per a la producció literària, teatral, d’estudis històrics, socials 
i científics dins l’àmbit de l’illa de Mallorca.» 
 
3. En els pressuposts d’enguany hi ha crèdit adequat i suficient en la partida 
assenyalada per atendre la concessió de la subvenció nominativa de 18.000 € a favor 
del Gremi de Llibreters de Mallorca d’acord amb la RC amb el núm. de referència 
22014/1547. 

4. La directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat, mitjançant la memòria 
pertinent, la concessió d’una subvenció nominativa de 18.000 € a favor del Gremi de 
Llibreters de Mallorca per dur a terme  la Setmana del Llibre en Català. 

5. La cap del Servei Jurídic Administratiu ha informat favorablement sobre els 
aspectes jurídics de la concessió de la subvenció nominativa de 18.000€ a favor del 
Gremi de Llibreters de Mallorca. 

6. El secretari tècnic d’aquest departament va proposar la concessió d’una subvenció 
nominativa de 18.000,00 € a favor de l’entitat esmentada. 

7. La Intervenció General va fiscalitzar de conformitat la proposta esmentada. 

Per tant, elev al Ple del Consell de Mallorca, després del dictamen de la Comissió 
Informativa General i de Comptes, la proposta d’acord següent  

Proposta d’acord 

1. Aprovar i iniciar l’expedient relatiu a la concessió d’una subvenció nominativa de 
18.000,00 € a favor del Gremi de Llibreters de Mallorca, titular del NIF G-
07112139, per dur a terme la Setmana del Llibre en Català i, consegüentment, 
autoritzar una despesa de 18.000 € a càrrec de la partida pressupostària 
20.33400.48911 (núm. de referència 22014/1547). 
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2. Concedir una subvenció nominativa de 18.000 € a  favor del Gremi de Llibreters 
de Mallorca , per tal de donar suport al projecte cultural ressenyat en l’apartat anterior 
i, consegüentment, disposar una despesa de 18.000 € a favor de l’entitat assenyalada, 
a càrrec de la partida pressupostària 20.33400.48911 (núm. de referència 
22014/1547). 

3. Aprovar el conveni adjunt amb el Gremi de Llibreters de Mallorca per tal 
d’establir les bases reguladores de la concessió de la subvenció nominativa 
esmentada. 

4. Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I EL GREMI DE 
LLIBRETERS DE MALLORCA 

Palma,...de....de 2014 

REUNITS 

Reunits, d’una part, el Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F, que actua en nom i 
representació del Consell de Mallorca, i, de l’altra, el Sr. Francesc Bartomeu Sanchís 
Roca, amb DNI núm. 42974411S, president del Gremi de Llibreters de Mallorca, amb 
NIF núm. G07112139, que actua en nom i representació del Gremi de Llibreters de 
Mallorca. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica i d’obrar plena i 

DIUEN 

Que són objectius comuns del Consell de Mallorca i del Gremi de Llibreters, entre 
d’altres, fomentar i estimular el coneixement i la divulgació de l’edició de la 
producció literària, teatral, històrica social i científica dins l’àmbit de l’illa de 
Mallorca. 

Que en el Ple del Consell de Mallorca de...de....de 2014 es va acordar establir un 
conveni entre el Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports i el Gremi de Llibreters de Mallorca. 

I, per dur-lo a terme, 

CONVENEN 

1. Objecte de la subvenció 
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El Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
atorga una subvenció nominativa de 18.000,00 € a favor del Gremi de Llibreters de 
Mallorca per donar suport a la XXV edició de la Setmana del Llibre en Català. 

Temporalització del projecte:  

Des de l’1/01/2014 fins al 15/03/2014 

El pressupost total del projecte cultural de 2014 del Gremi de Llibreters de Mallorca 
és de 27.700 €.  

 
2. Naturalesa del projecte 
 
La subvenció que s’atorga mitjançant aquest conveni és de caràcter voluntari i 
eventual, i es pot anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes 
en la llei o en aquestes clàusules; no genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions 
en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent. És compatible amb altres 
ajudes o subvencions o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix 
projecte, sempre que el còmput total no superi el pressupost d’execució del projecte. 
 
La subvenció objecte d’aquest conveni té la consideració d’import cert, sense fer cap 
referència a un percentatge o fracció del pressupost del projecte cultural subvencionat, 
per la qual cosa el fet de concedir aquesta subvenció implica l’obligatorietat de fer el 
projecte cultural subvencionat i, consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar 
altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-ne a terme l’execució 
de la totalitat del pressupost.  

 

3. Dotació pressupostària 

 

L’import de la subvenció esmentada s’imputa a la partida 20 33400 48911 “Conveni 
Gremi de Llibreters de Mallorca/Setmana del Llibre en Català”, d’acord amb el 
número de referència 22014/1547. 

 

4. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable 

 
1. En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa subvencionable i, 
consegüentment, forma part del pressupost inicial del projecte cultural, la que respon 
a la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, 
executar i difondre el projecte, està legalment justificada amb factures o altres 
documents que l’acreditin, la temporalització dels quals ha de coincidir amb la de la 
durada del projecte que no pot tenir, en cap cas, una temporalització superior a 12 
mesos. Per això, la data dels justificants es computa en virtut de la durada del projecte 
o, com a màxim, en els 12 mesos anteriors a l’acabament de l’execució del projecte i 
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fins a aquesta data com a límit. (als efectes de l’establert en aquest paràgraf, s’entén 
que la data d’acabament de l’execució del projecte es correspon amb el darrer dia que 
es realitza l’activitat subvencionada).   

 

No obstant això, es poden admetre les factures que s’hagin emès, amb posterioritat, a 
la temporalització esmentada en el paràgraf anterior, sempre que per una banda, 
s’hagin emès abans del dia 1 de maig de 2014 i, per altra banda, que el lliurament de 
béns o la prestació de serveis, objecte de la factura, s’hagi efectuat en la 
temporalització assenyalada en la clàusula primera esmentada.  

 

Per altra part, atès que la subvenció d’aquest conveni té per objecte el projecte que es 
recull en la primera clàusula primera sense entrar a determinar, en concret, quin tipus 
de despeses del pressupost s’imputen a la subvenció, es permet que les despeses 
subvencionables del pressupost del projecte es puguin compensar entre elles. 

 

A més dels requisits establerts en aquesta clàusula, només es pot considerar, com a 
despesa realitzada i, per tant, subvencionable, aquella que s’hagi pagat abans de la 
finalització del termini de presentació de la justificació de la subvenció. La forma 
d’acreditar aquest pagament així com el termini esmentat es regulen en la clàusula 
vuitena. En aquest sentit, el lliurament al creditor d’un efecte mercantil garantitzat per 
entitat financera o entitat asseguradora, també te la consideració de despesa pagada. 

 

2. En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del 
pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 

 
- Les despeses que no compleixen els requisits esmentats en l’apartat 1. 
- Les despeses l’import de les quals s’ha adquirit a un preu superior al valor 

de mercat. 
- Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les despeses 

notarials i registrals, les despeses pericials per realitzar el projecte 
subvencionat i les d’administració específiques si no hi estan directament 
relacionades i no són indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme. 

- Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i 
les sancions administratives i penals, i les despeses de procediments 
judicials. 

- Els imposts indirectes, quan són susceptibles de recuperació o 
compensació, ni els imposts personals sobre la renda. 

 
No formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit 
pressupostari referit en la clàusula tercera, tot i que formen part del pressupost del 
projecte, les inversions i les obres, la compra d'equipaments o de qualsevol altre bé 
inventariable de naturalesa similar. 
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c) Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats 
següents: 
 

- Quan l’import de la despesa subvencionable supera les quantitats establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, 
el beneficiari ha de demanar, com a mínim, 3 ofertes a diferents proveïdors abans de 
contreure el compromís per fer l’obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat que, per 
les especials característiques, no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats o 
empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja s’hagi fet amb anterioritat 
a la subvenció. L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar amb la 
justificació de la subvenció, s’ha de fer en virtut de criteris d’eficiència i economia; en 
cas contrari, quan l’oferta seleccionada no ha estat la més avantatjosa econòmicament 
(art. 31.3 de la Llei 38/2003), se n’ha de presentar una memòria justificativa. 
 
- Quan el document justificatiu de la despesa s’ha emès a través de mitjans telemàtics, 
l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració responsable sobre el fet que 
l’import total justificat o, si escau, la part imputada a la subvenció no s’ha fet servir ni 
es farà servir per justificar altres subvencions. 
 

5.  Procediment. Òrgans d’instrucció, fiscalització, resolució i ordenament del 
pagament 

 
La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, que du a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetlar pel 
compliment dels requisits de la subvenció, a més d’exercir les facultats previstes en 
l’article 24 i concordants de la Llei 38/2003, general de subvencions, i les que 
s’esmenten en aquest conveni. L’òrgan instructor, quan ha comprovat, d’una banda, la 
documentació presentada per l’entitat beneficiària, sia a l’hora de presentar la 
sol·licitud inicial sia a l’hora de justificar la subvenció i, d’altra banda, si està al 
corrent del compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb les 
obligacions del Consell de Mallorca, ha de dictar la proposta d’acord de concessió 
corresponent. 

 

La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia de 
la documentació presentada pel beneficiari, així com de les propostes fetes per la 
Secretaria Tècnica.  

 
El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció i 
l’aprovació del conveni. El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports dicta la 
resolució de reconeixement de l’obligació i, finalment, la consellera executiva del 
Departament d’Hisenda i Funció Pública o el conseller/la consellera que la substitueix 
ordena l’abonament de l’obligació reconeguda, és a dir, el pagament de la subvenció. 
 
El termini màxim de resolució d’aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir 
del dia d’entrada en el Registre general de la sol·licitud de subvenció del beneficiari. 
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6. Beneficiaris 

 

Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003, de 28 de desembre, per la 
qual aprova el text refós de la Llei de subvencions; les de l’article 10 del Reglament 
de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del 
Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132, de 3 de novembre de 
2001); les recollides en aquestes clàusules, i la resta de normativa aplicable.   

 

En tot cas, els beneficiaris han de: 

 

� Dur a terme el projecte cultural subvencionat en les mateixes condicions i amb 
les mateixes característiques que es va presentar o, si escau, amb les 
modificacions prèviament comunicades. 

 

� Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les clàusules 
d’aquest conveni, que s’ha duit a terme el projecte cultural subvencionat i, si 
escau, s’han complert els requisits o les condicions que la concessió de la 
subvenció determina. 

 

� Comunicar a l’òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en 
tot cas, en justificar-la, l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, recursos o 
ingressos que financin el projecte cultural subvencionat. 

 
� Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que 

duguin a terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar 
la informació que li requereixin en l’exercici d’aquestes actuacions. 

 
� Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva 

comptabilitat o en els llibres de registre que ha de dur l’entitat beneficiària 
d’acord amb la normativa vigent i, en cas de no tenir obligació de dur-la, en la 
documentació que la substitueixi. 

 
� Acreditar, com es determina en aquest conveni i abans de redactar la proposta 

de concessió, que està al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

� Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, incloent-
hi els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de 
comprovació i control. 

 
� Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic 

del Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En aquest sentit, la 
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difusió s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la 
naturalesa del projecte. Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altre material 
imprès, s’hi ha d’incloure la imatge corporativa de la Vicepresidencia de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o del Consell de 
Mallorca.  

 
� Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la Llei 

general de subvencions i en el capítol I del Títol III del Reglament de la dita 
Llei. 

 

7. Subcontractació 
 

L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
cultural subvencionat, d'acord amb els requisits establerts en els articles 29 de la 
Llei 38/2003, 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, que s’indiquen a 
continuació. En aquest sentit, s’ha d’assenyalar que  no s’entén compresa dins el 
terme subcontractació, la contractació d’aquelles despeses en les quals hagi 
d’incórrer el beneficiari per realitzar el projecte per si mateix.  
 
Requisits: 

 
a)   L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte cultural, objecte de la 

sol·licitud, fins al 100 % del seu import (art. 29.2 de la Llei 38/2003; art. 68.1 
del Reial decret 887/2006). 

 
g) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeix del 20 % de 

l’import de la subvenció i aquest import és superior a 60.000 €, la 
subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

 
- Que el contracte es faci per escrit. 
- Que l’entitat que concedeix la subvenció l’autoritzi prèviament, en la 

forma que    determina aquesta clàusula o (art. 29.3 de la Llei 38/2003). 
 
En aquest sentit, s’autoritza al beneficiari a dur a terme la subcontractació en 
cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si aporta els documents següents: 

 
- Una memòria justificativa del motiu de la subcontractació.  
- El document en què aquesta s’ha formalitzat. 
- Una declaració responsable per la qual l’entitat no està sotmesa a cap dels 

supòsits de vinculació amb la persona o l’entitat subcontractada prevists en 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

 

h) L’entitat beneficiària, d’acord amb l’art. 29.7 de la Llei 38/2003, no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 
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21. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l’article 13 de 
la Llei 38/2003. 

22. Persones o entitats que han percebut altres subvencions per fer l’activitat 
objecte de contractació. 

23. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen 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 dels 
serveis prestats. 

24. Persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, llevat que la 
contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i 
l’autoritzi prèviament l’òrgan que concedeix la subvenció en els termes 
que estableix la clàusula. (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 
68.2 del Reial decret 887/2006, que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

 
En tot cas, no s’entén compresa dins el terme subcontractació la contractació de 
les despeses en les quals ha d’incórrer el beneficiari per fer el projecte per si 
mateix.  

 
S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats vinculades 
a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4 de la lletra c), sempre que es faci 
d’acord amb aquests termes: 

 

I) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix 
el 20 % de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 
 
II) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en 
l’execució del projecte cultural. L’entitat beneficiària ha de reflectir 
aquests criteris en la memòria presentada en justificar l’ajut. 
 
III) L’entitat beneficiària ha d’indicar la vinculació amb la persona o 
l’entitat subcontractada o en el contracte o en la memòria. 
 
IV) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de 
mercat i, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de 
presentar la factura definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 
pressuposts rebutjats. 

 

8. Justificació i pagament de la subvenció 

 
D’acord amb el que recullen els articles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament 
de la subvenció, que es fa mitjançant transferència bancària, s’ha de dur a terme una 
vegada que l’entitat beneficiària ha justificat, tal com s’estableix en aquesta clàusula, 
la realització del projecte cultural subvencionat. 
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L’entitat beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció, ha d’acreditar que 
està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social davant de l’Administració de l’Estat, i amb les obligacions tributàries del 
Consell de Mallorca, així com que no és deutora per una resolució de procedència de 
reintegrament.  

 

Pel que fa a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, ha de presentar el 
certificat administratiu corresponent; no obstant això, l’entitat beneficiària pot 
substituir aquests certificats per una declaració responsable en els casos següents:  

 

a) Quan l’import de la subvenció concedida no supera els 3.000,00 € (art. 
24.4 del Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, general de subvencions;  

b) Quan l’entitat beneficiària és una Administració pública, els seus 
organismes, entitats públiques o una fundació del sector públic (art. 
24.6 del Reial decret 887/2006);  

c) Quan l’entitat beneficiària no està obligada a presentar les declaracions 
o els documents relatius a les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social (art. 22.1 del Reial decret 887/2006). 

 
Pel que fa al compliment de les obligacions amb el Consell de Mallorca, l’acredita, 
d’ofici, la Tresoreria de la institució i, en relació amb el fet que el beneficiari no és 
deutor per una resolució de reintegrament ho fa, d’ofici, el centre gestor a través de 
l’òrgan instructor. 

 
Documentació justificativa: La justificació de la realització del projecte cultural 
subvencionat, de la consecució dels objectius de la subvenció, així com del 
compliment de les condicions que determina, si escau, l’acte de concessió de la 
subvenció, s’ha de dur a terme d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general 
de subvencions (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006), a través d’un compte 
justificatiu, que integren la memòria tècnica i econòmica següent:   
 
A) Memòria tècnica 
 
És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet el projecte cultural 
subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis 
que, prèviament, ha comunicat al departament. 

 

Així, la memòria està integrada per la documentació següent: 

 

�  Memòria explicativa de l’activitat feta: comentari i avaluació dels resultats 
obtinguts i de tots els aspectes rellevants. Si no ha executat la totalitat del 
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projecte per causes alienes o de força major, la memòria n’ha d’exposar les 
causes i ha d’explicar la resta del projecte fet. 

� Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a l’activitat 
subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini de la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, o simplement del 
Consell de Mallorca, mitjançant el logotip de la institució. 

 
� Qualsevol altra documentació que li requereixin a l’efecte de comprovar la 

realització del projecte cultural. 
 

B) Memòria econòmica:  

És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat 
i de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents 
següents. 

 

� Annex I: Declaració responsable de la realització del projecte cultural 
subvencionat i del seu pressupost d’execució, a la qual s’ha d’adjuntar la relació 
detallada i equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que 
corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat (art. 30.2 de la LGS 
i art. 72.2 del RLGS). 

 
� Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat. La 

relació de despeses s’ha d’estructurar d’acord amb les partides del pressupost 
presentat i ha d’indicar les dades següents de les factures o dels documents 
acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la 
data d'emissió i la de pagament, el concepte de la factura o del document similar. 
La relació d’ingressos ha d’assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o 
els fons propis que han finançat el projecte subvencionat, amb indicació de 
l’import i la procedència. En cas que no hi hagi altres ingressos que financin el 
projecte, s’ha d’adjuntar una declaració responsable sobre aquesta circumstància. 
 

� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la 
despesa justificada no té un valor superior al de mercat (art. 31.1 i 33 de la 
Llei 38/2003) (annex 1). 

 
� Les factures originals o d’altres documents amb valor probatori 

equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa, justificatius de les depeses del pressupost subvencionable executat, 
que han d’estar expedides a nom de l’entitat beneficiària i abonades pel beneficiari 
i, a més, han de tenir tots els requisits que exigeix el Reial decret 1619/2012, de 30 
de novembre, pel que s’aprova el reglament que regula les obligacions de 
facturació. Així, es poden citar, entre d’altres, com a exemple i sempre que siguin 
escaients: 

 
• Dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari 
• Data i número de factura  
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• Concepte de la despesa 
• Retenció fiscal i/o IVA (si correspon)  
• El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte 

de la factura. 
Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no 
subjecta a l’impost o quan el subjecte passiu de l’impost sigui el 
destinatari de l’operació facturada, s’hi ha de fer constar.  O s’hi ha 
d’incloure una referència a les disposicions corresponents 
corresponents de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, o als 
preceptes corresponents de la Llei de l’impost. 

 
Notes: 1. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma 

ordenada, és a dir, s’han d’agrupar en el mateix ordre establert en la relació 
de despeses que s’adjunta a l’annex 1. 

 

2. El pagament dels justificats s'ha de dur a terme a través dels mitjans que 
s'indiquen a continuació i, la documentació que l'acredita ha de presentar les 
característiques següents:  

 

A) Pagament a través de transferència bancària o d’ingrés en compte 
bancari. 

 
En aquest cas, s’ha d’adjuntar la documentació següent: 
 
- Còpia de l’ordre de la transferència bancària o del document d’ingrés 
bancari.  Aquests  documents han de recollir les dades següents: el 
concepte de la transferència o de l’ingrés que ha de permetre identificar 
el justificant a què s'imputa el pagament, la data del document, 
l’import i, les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir 
amb el beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament i, 
 
- Extracte del compte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri 
el càrrec d’aquesta transferència 

 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per a la còpia de l’ordre de 
la transferència o per al document d’ingrés, bastarà presentar aquest 
detall del càrrec bancari. 

 B) Pagament mitjançant xec o pagaré nominatiu : 

L’entitat beneficiària ha de aportar tots aquests documents: 
 

- Còpia del xec o pagaré nominatiu, emès a nom del proveïdor que 
emet la factura, sempre que estigui vençut. 
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- Certificat o document de l’entitat bancària en què es faci constar 
aquestes dades: el número de xec, el seu import, la identificació de qui 
el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del 
compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també la 
identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el 
titular del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda). 
  
- Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri 
el càrrec d’aquest xec o pagaré.  
 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al 
document de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec 
bancari i la còpia del xec o pagaré corresponent. 

C) Pagament a través de pagarés, lletres de canvi o similars. 

En aquest supòsit, l’acreditació del pagament s’ha de fer a través 
d’aquest document: 

Certificat o document de l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i 
el lliurat de la lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa 
l’efecte mercantil, l’import de la lletra de canvi i la data d’emissió de la 
lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten en el paràgraf anterior 
bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari.  

 
D) Pagament mitjançant targeta de crèdit. 

 

Aquest tipus de pagament s’ha d’acreditar amb els documents 
següents: 

- Resguard del pagament amb targeta 

- Certificat o document de l’entitat bancària en què com a mínim consti 
el titular i el número del compte corrent en què es carrega el pagament 
de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual es fa la transferència i 
l’import i data de l’operació.  

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o  per al 
document de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec 
bancari i el resguard del pagament amb targeta. 

 
E) Pagament mitjançant domiciliació bancària. 
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En aquest cas, s’ha d’adjuntar aquests documents: 

- Notificació bancària del càrrec  

- Certificat o document de l’entitat bancària en què consti el titular i 
número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec i l’ordenant del 
càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i 
data de l’operació. 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al 
document de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec 
bancari i la notificació bancària del càrrec. 

 
Limitació:  S’admet el pagament en efectiu únicament quan l’import 
dels justificants no superi els 100,00 € (IVA exclòs). Per acreditar 
aquest pagament en metàl·lic s’ha de signar i segellar pel proveïdor, 
que ha emès la factura, un “Rebut” (un recibí) amb l’expressió “Rebut 
en metàl·lic” que ha de tenir aquestes dades: data, nom i llinatges de la 
persona que l’ha signat i el núm. del seu DNI; a més, en el cas que el 
rebut esmentat no consti damunt el justificant, s’ha d’indicar la despesa 
que és objecte del pagament en metàl·lic. No obstant això, per als 
pagaments en metàl·lic fets amb anterioritat a la signatura del conveni, 
s’ha d’acceptar, com acreditació de la seva verificació, qualsevol mitjà 
admès en Dret. 

 
3. En el cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import 
que no coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà 
de presentar un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària o 
qualsevol altre document que justifiqui que dins aquell pagament es troba 
inclòs l’abonament del justificant en qüestió.  

 
4. Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar 
l’equivalència del canvi oficial en euros que correspongui a la data del 
pagament del document justificatiu de la despesa. 

 
5. En el cas de què s'hagin de retornar les factures o els justificants originals, 
a petició de l’entitat beneficiària, s'hi ha de estampillar, la data de concessió 
de la subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció).  

 
� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet de si 

recupera o compensa l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003) (annex 1) 
 

� Les 3 ofertes de diferents proveïdors o, en el seu cas, una memòria 
justificativa sobre l’oferta seleccionada, si es compleixen els requisits de la 
clàusula quarta. 
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� La documentació relativa a la subcontractació que s’ha de presentar 
d’acord amb allò establert a la clàusula setena del conveni.  

 
� Qualsevol altra documentació que li requereixen per comprovar la 

justificació econòmica del projecte cultural. 

Termini de presentació: L’entitat beneficiària ha de presentar la documentació 
justificativa, recollida en aquesta clàusula al més aviat possible i, en tot cas, el darrer 
dia per presentar-la és l’1 de juny de 2014 en qualsevol terminal del Registre general 
del Consell (Centre Cultural la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: 
Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111, i Llar de la Infància: General 
Riera, 113, de Palma), així com en els llocs establerts en l’apartat 4 de l'article 38 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999. 

 
Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert 
perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que 
s’ha enviat dins el termini esmentat en el paràgraf anterior. No obstant això, si aquesta 
documentació no entra en el Registre general dins els 10 dies naturals següents a 
l’acabament del termini de presentació de la documentació justificativa, no s’ha 
d’admetre en cap cas. 
 

9. Pagament fraccionat i bestreta   

 
L’entitat beneficiària, sens perjudici d’allò establert en la clàusula anterior, pot 
sol·licitar una bestreta de  la subvenció, així com l’abonament de pagaments 
fraccionats: 

 

a) Pagaments fraccionats: A mesura que s’executa el projecte cultural 
subvencionat, si escau, el beneficiari pot demanar l’abonament de pagaments a 
compte de la subvenció que corresponen al ritme d’execució del projecte i per un 
import corresponent a la part proporcional de la subvenció justificada (art. 34.4 de 
la Llei 38/2003, general de subvencions, i art. 88.1 del Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de 
subvencions). 

 

Límit: L’entitat beneficiària pot sol·licitar l’abonament de pagaments fraccionats fins 
al 90 % de l’import de la subvenció. En cas d’haver rebut una bestreta de la 
subvenció, aquesta també computa a l’efecte del percentatge anterior.  
 

Garantia: No s’exigeix  la constitució de cap garantia per a l’abonament de pagaments 
fraccionats. 
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Documentació que s’ha de presentar: En aquests casos de pagaments fraccionats, s’ha 
d’adjuntar, a més de les factures corresponents: 

 

- L’annex I de declaració responsable sobre l’execució parcial del projecte 
que es justifica 

- Una memòria tècnica parcial 
- Material gràfic per difondre les activitats realitzades  
- Una relació de despeses i ingressos degudament signada pel beneficiari 

 

b) Pagaments anticipats (bestretes): L’entitat beneficiària, si no disposa de 
recursos propis suficients per finançar la realització del projecte cultural, pot 
sol·licitar una bestreta de la subvenció abans del termini disposat per justificar-
la (art. 34.4 de la Llei 38/2003, general de subvencions; art. 88.2 del Reial 
decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament d’aquesta Llei, i base 
d’execució 25.2 dels pressuposts de 2013 del Consell de Mallorca).   

 

Límit: L’entitat beneficiària pot demanar una bestreta de fins al 50 % de l’import de la 
subvenció, per la qual cosa ha de constituir les garanties que s’estableixen en el 
paràgraf següent. 
 
Garantia: L’entitat beneficiària ha de constituir una garantia mínima del 120 % de 
l’import de la bestreta sol·licitada, mitjançant un aval bancari, davant la Tresoreria del 
Consell de Mallorca. 
 
No obstant això, d’acord amb les bases d’execució dels pressuposts del Consell de 
Mallorca, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública pot atorgar, 
excepcionalment i sempre que les entitats beneficiàries siguin ajuntaments o entitats 
sense ànim de lucre, una bestreta de fins al 50 % de l’import de la subvenció sense 
l’obligació de constituir l’aval bancari, amb l’informe favorable previ del centre 
gestor de la despesa. 
 
10. Absència o deficiències de la documentació justificativa de la subvenció 
 
Si la persona física o jurídica beneficiària no presenta la documentació establerta en la 
clàusula vuitena, se li ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable de 
15 dies, comptadors des de l’endemà de rebre la notificació d’aquest requeriment (art. 
70.3 del RLGS). 
 
Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor ha de requerir 
l’entitat beneficiària perquè les esmeni en el termini de 10 dies, comptadors des de 
l’endemà de rebre la notificació del requeriment (art. 71.2 del RLGS). 

 
D’altra part, si la persona física o jurídica beneficiària no adopta les mesures de 
difusió adients per donar publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb 
l’art. 31.3 b) del RLGS, l’òrgan instructor li’n farà requeriment perquè les adopti en 
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un termini no superior a 15 dies, amb l’advertiment de les conseqüències que es poden 
derivar de no adoptar-les en aplicació de l’article 37 de la LGS. 

 

11. Inspecció i comprovació 

 
El Consell de Mallorca pot, per una banda, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció, i, per altra banda, 
inspeccionar i comprovar les activitats culturals que hagi subvencionat, sense 
perjudici de les competències que puguin correspondre a altres organismes o 
institucions.  

 

En aquest sentit, s’ha d’indicar que la base d’execució 35.3 in fine del Pressupost del 
Consell de Mallorca de 2014 estableix el següent: “La revisió de les factures o 
documents de valor probatori anàleg que, si s’escau, formin part del compte 
justificatiu, seran objecte de comprovació en els quatre anys següents sobre la base 
d’una mostra representativa.”, per la qual cosa, cal tenir en compte que l’import 
definitiu de la subvenció justificada pot experimentar canvis, posteriorment, com a 
conseqüència de l’exercici, en els 4 anys següents, del control financer de la 
Intervenció General sobre la documentació justificativa presentada per l’entitat 
beneficiària i, consegüentment, si aquella ja s’ha abonat, pot donar lloc al 
reintegrament corresponent. 

 

11. Revocació i reintegrament de la subvenció 

 

1. Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàsules del 
conveni o en el reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la Llei 38/2003, o altera 
les condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte, que s’hagin pogut 
tenir en compte per concedir la subvenció, els òrgans competents del Consell han de 
revocar la concessió de la subvenció.  En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el 
dret a cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’ha de reintegrar, d’acord amb el que estableixen 
l’article 40.1 de la LGS i l’article 13.2 del RLGS.   
 
2. No obstant això, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha 
tingut voluntat de compliment  i que s’aproxima de forma significativa a l’assoliment 
de les finalitats de la subvenció, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la 
concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar-la íntegrament, 
d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 
 
a) En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, com a mínim, l’execució 
del 50 % de les activitats d’aquest o de l’activitat planificada (quan el projecte només 
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estigui integrat per una activitat i aquesta sigui susceptible de dividir-se en unitats 
d’execució amb una naturalesa i identitat pròpia), la revocació parcial subvenció inicial 
s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no justificat, sempre que 
l’entitat hagi especificat l’aplicació de la subvenció inicial entre les diferents activitats 
del projecte o unitats d’execució, sia en la documentacio inicial sia abans de la 
justificació de la subvenció o en el moment de presentar-la, com a conseqüència del 
requeriment de l’òrgan instructor. 
 
b) En el cas que s’hagi executat totalment el projecte cultural, la revocació parcial de 
la subvenció inicial s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no 
justificat o justificat incorrectament. 
 
3. En el cas que l’import total de la suma de la subvenció més la resta d’altres ajuts, 
subvencions, ingressos o fons propis, amb què es finança el projecte cultural, superi el 
pressupost d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de 
ser la quantitat que excedeix del pressupost executat. 
 
 
12è. Sancions 
 
L'incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de 
subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que 
hi sigui d'aplicació. 
 

13è. Control financer 

 
El beneficiari s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant 
del Consell de Mallorca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta d’organismes 
que estableixi l’ordenament jurídic. 

 

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

 

En aquest sentit, s’ha d’indicar que la base d’execució 35.3 in fine del Pressupost del 
Consell de Mallorca de 2014 estableix el següent: «La revisió de les factures o 
documents de valor probatori anàleg que, si s’escau, formin part del compte 
justificatiu, seran objecte de comprovació en els quatre anys següents sobre la base 
d’una mostra representativa.», per la qual cosa, cal tenir en compte que l’import 
definitiu de la subvenció justificada pot experimentar canvis, posteriorment, com a 
conseqüència de l’exercici, en els 4 anys següents, del control financer de la 
Intervenció General sobre la documentació justificativa presentada per l’entitat 
beneficiària i, consegüentment, si aquella ja s’ha abonat, pot donar lloc al 
reintegrament corresponent. 
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14è. Règim jurídic 

 

La subvenció nominativa, objecte d’aquest conveni, es regeix per aquest conveni; per 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de 
novembre de 2003); el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol 
de 2006); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 
132 de 3 de novembre de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 8 de març 
de 2004 i modificat el 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 
2011); el Decret d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de 
juliol de 2011) modificat posteriorment (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre; BOIB 
núm. 48, de 3 d’abril de 2012 i BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012); l'Ordenança 
vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del 
Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 10 d’agost de 1995) i modificada 
per la Llei 4/1999 i la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació. 

 

17è. Vigència i acabament del conveni 

La vigència d’aquest conveni s’inicia a la seva signatura i finalitza l’1 de juny de 
2014. 

 

 

El vicepresident de Cultura, Patrimoni             El President del Gremi de  
i Esports del Consell de Mallorca                     Llibreters de Mallorca 
 
 
Juan Rotger Seguí                                              Francesc Bartomeu Sanchís Roca                                                                        

 
Nota: D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us informam que: 
 
1. Les dades personal obtingudes en la tramitació d’aquesta subvenció  s'incorporaran 
en els fitxers de dades personals, inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. En aquest sentit, les dades 
obtingudes del beneficiari s’integren per una banda, en el fitxer “Registre General” 
que serveix per registrar l’entrada i sortida de documents i, per altra banda, en el fitxer 
“”Acords i Resolucions” que té com a finalitat, entre d’altres, els procediments 
administratius. 
 
2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 
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3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999, 
és la Presidència del Consell de Mallorca, carrer del Palau Reial núm. 1, 07001 
Palma. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 14. FIXACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS A COBRAR PER PART 
DELS VOCALS I ASSESSORS DE LA PONÈNCIA TÈCNICA D’ARTESANIA 
INCLOSOS EN ELS ARTICLES 42 QUATER PUNT 2 I 42 QUINQUIES 
PUNT 1 APARTAT D)  I PUNT 2 APARTAT B)  DEL REGLAMENT 
ORGÀNIC DEL CIM APROVAT PER ACORD PLENARI DE DIA 14-02-2013   
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 

ANTECEDENTS   

 
Vist que el Decret 80/2010, de 18 de juny, traspassà al Consell Insular de Mallorca les 
funcions i serveis en matèria d’artesania i de foment de la competitivitat, la 
capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes.  
 
Vist que amb l’objecte de complir amb les funcions de l’atorgament de les cartes 
d’artesà, mestre artesà i els documents de qualificació artesana es feia necessària la 
regulació d’una comissió d’artesania del Consell Insular de Mallorca. 
 
Vist que el Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca per l’acord plenari de 
dia 14-02-2013 va modificar parcialment el títol VIII a fi de regular la composició i 
funcions de la Ponència Tècnica i la Comissió Insular d’Artesania, establint en 
l’article 42 quinquies punt 3 la necessitat de fixar indemnitzacions a les persones que 
ocupen les vocalies de l’apartat 1.d) i de les persones assessores de la Ponència 
Tècnica recollides en el punt 2 b). 
 
Atès l’informe jurídic justificatiu de necessitat de dia 5 de març de 2014. 
 
Atès l’informe justificatiu del càlcul de la indemnització de dia 3 de març de 2014. 
 
Atès l’informe de fiscalització favorable de dia 10 de març de 2014. 
 

Atesa la necessitat d’abonar aquestes indemnitzacions per l’assistència a reunions  per 
tal de compensar d’alguna manera les possibles pèrdues que es poguessin derivar per 
l’assistència d’aquestes persones en l’exercici de les funcions per a les que han estat 
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anomenades, abandonant la seva feina o fins i tot tancant el seu taller o negoci 
particular que en molts de casos també els implica un trasllat. 

 

Atès l’apartat 31.e) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca aprovat pel Ple 
del Consell de Mallorca en data 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-2004), 
parcialment modificat per l’acord del Ple de 13-10-2011 (BOIB núm. 158 de 20-10-
2011) i l’acord del Ple 14-02-2013, proposo al Ple, l’adopció del següent: 

ACORD 

 

1r.- Aplicar les següents indemnitzacions a cobrar per part de les persones vocals i 
assessors de la Ponència Tècnica d’Artesania inclosos en els articles 42 quarter punt 2 
i 42 quinquies punt 1 apartat d)  i punt 2 apartat b) del reglament orgànic del CIM 
aprovat per acord plenari de dia 14-02-2013:  

 

A) Les indemnitzacions que els correspondran a les persones vocals de la 
Ponència Tècnica  d’Artesania inclosos en el l’article 42 quinquies punt 1 
apartat d) seran: 

. Per assistència: 120 €  

B) Les indemnitzacions que els correspondran a les persones assessores de la 
Ponència Tècnica d’Artesania, en qualitat de tècnics experts en una 
activitat concreta, inclosos en l’article 42 quarter punt 2 i a les persones 
assessores recollides en l’art. 42 quinquies punt 2 lletra b) serà: 

. Per assessorament: 30 €  

En tots aquests casos: 

 

a) l’acta  del secretari de cada sessió o actuació de la Ponència Tècnica 
d’Artesania, servirà com a  document acreditatiu de l’assistència, i 

b) la declaració signada per la persona interessada, conformada per la secretària 
de l’òrgan i el vist-i-plau de la persona titular de la secretaria tècnica del 
Departament, comprensiva dels imports i les retencions, servirà com a 
document justificatiu de la despesa. 

 

2n.- Aquest acord entrarà en vigor quan es publiqui en el BOIB per a general 
coneixement. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-vuit vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
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PUNT 15. CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 6.000,00 €  A 
FAVOR DE L’ASSOCIACIÓ DE PREMSA FORANA DE MALLORCA PER 
AL MANTENIMENT DE LA SEU I EL SEU WEB. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 
ANTECEDENTS 

1. El president de l’Associació de Premsa Forana de Malllorca va sol·licitar una 
subvenció de 6.000 € per tal de demanar suport econòmic per al manteniment de la 
seu i del web de l’associació. 
 
2. En el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2014 es recull una subvenció 
nominativa a favor de l’associació esmentada amb un import de 6000,00 € a càrrec de 
la partida 20.33400.48901 en el sentit següent: 
 

«3. Premsa Forana 6.000,00 
 

»Les publicacions periòdiques editades i difoses a la Part Forana de Mallorca, a més 
de ser un factor de cohesió i dinamització social, asseguren l’ús de la llengua catalana 
en aquest sector. Es tracta d’un tipus de publicacions que sense el suport institucional 
tindrien dificultats per poder ser viables. En aquest cas el suport es concreta en l’ajuda 
per a l’Associació de la Premsa Forana que aplega la majoria d’aquestes 
publicacions.» 
 
3. En els pressuposts d’enguany hi ha crèdit adequat i suficient en la partida 
assenyalada per atendre la concessió de la subvenció nominativa de 6.000,00 € a favor 
de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca, d’acord amb la RC amb el núm. de 
referència 22014/1600. 
 
4. La directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat, mitjançant la memòria 
pertinent, la concessió d’una subvenció nominativa de 6.000,00 € a favor de 
l’Associació de Premsa Forana de Mallorca per tal de donar suport econòmic a 
l’associació esmentada. 
 
5. La cap del Servei Jurídic Administratiu ha informat favorablement sobre els 
aspectes jurídics de la concessió d’una subvenció nominativa de 6.000,00€ a favor de 
l’Associació de Premsa Forana de Mallorca. 
 
6. El secretari tècnic d’aquest departament va proposar la concessió d’una subvenció 
nominativa de 6.000,00 € a favor de l’entitat esmentada. 
 
7. La Intervenció General va fiscalitzar de conformitat la proposta esmentada. 
 
Per tant, elev al Ple del Consell de Mallorca, després del dictamen de la Comissió 
Informativa General i de Comptes, la proposta d’acord següent  
 
Proposta d’acord 
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1. Aprovar i iniciar l’expedient relatiu a la concessió d’una subvenció  nominativa de 
6.000,00 € a favor de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca, titular del  NIF 
G-07158249, per  tal de donar suport econòmic pel manteniment de l’associació 
esmentada i, consegüentment, autoritzar una despesa de 6.000,00 € a càrrec de la 
partida pressupostària 20.33400.48901 (núm. de referència 22014/1600). 
 
2. Concedir una subvenció nominativa de 6.000,00 € a  l’Associació de Premsa 
Forana de Mallorca, titular del NIF G-07158249, per tal de donar suport econòmic a 
l’asssociació i, consegüentment, disposar una despesa de 6.000,00 € a favor de 
l’entitat assenyalada, a càrrec de la partida pressupostària 20.33400.48901 (núm. de 
referència 22014/1600).  
 
3. Aprovar el conveni adjunt amb l’Associació de Premsa Forana de Mallorca per tal 
d’establir les bases reguladores de la concessió de la subvenció nominativa 
esmentada. 
 
4.  Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I L’ASSOCIACIÓ DE 
PREMSA FORANA DE MALLORCA 
 
Palma,...de....de 2014 
 
REUNITS 
 
Reunits, d’una part, el Senyor Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni 
i Esports del Consell de Mallorca, NIF S0711002F, que actua en nom i representació 
del Consell de Mallorca, i, de l’altra, el senyor Rafael Oliver Grammatico, amb DNI 
núm. 43021836Z, president de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca, amb NIF 
núm. G07158249, que actua en nom i representació de l’Associació de Premsa Forana 
de Mallorca. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat jurídica i d’obrar plena i 

DIUEN 

Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports, i de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca, 
fomentar l’ús de la llengua catalana mitjançant la col·laboració institucional. 

Que en el Ple del Consell de Mallorca de...de....de 2014 es va acordar establir un 
conveni entre el Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports i l’Associació de Premsa Forana de Mallorca. 

I, per dur-los a terme, 
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CONVENEN 

1. Objecte de la subvenció 

El Ple del Consell de Mallorca atorga una subvenció nominativa de 6.000 € a favor de 
l’Associació de Premsa Forana de Mallorca, en concepte de subvenció, per donar 
suport econòmic per al manteniment de la seu i de la pàgina web de l’associació. 

Temporalització del projecte: des de l’1de setembre fins al 31 d’agost de 2014 
(ambdós inclosos) 

El pressupost total del projecte 2014 de l’Associació és de 6.000 €.  

 
2. Naturalesa del projecte 
 
La subvenció que s’atorga mitjançant aquest conveni és de caràcter voluntari i 
eventual, i es pot anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes 
en la llei o en aquestes clàusules; no genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions 
en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent. És compatible amb altres 
ajudes o subvencions o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix 
projecte, sempre que el còmput total d’aquells no superi el pressupost d’execució del 
projecte. 
 
La subvenció objecte d’aquest conveni té la consideració d’import cert, sense fer cap 
referència a un percentatge o fracció del pressupost del projecte cultural subvencionat, 
per la qual cosa el fet de concedir aquesta subvenció implica l’obligatorietat de fer el 
projecte cultural subvencionat i, consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar 
altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-ne a terme l’execució 
de la totalitat del pressupost.  

 

3. Dotació pressupostària 

 

L’import de la subvenció esmentada s’imputa a la partida 20 33400 48901 
“Associació Premsa Forana” d’acord amb el número de referència 22014/1600. 

 

4. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable 

 
1. En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa subvencionable i, 
consegüentment, forma part del pressupost inicial del projecte cultural, la que respon 
a la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, 
executar i difondre el projecte, està legalment justificada amb factures o altres 
documents que l’acreditin, la temporalització dels quals ha de coincidir amb la de la 
durada del projecte que no pot tenir, en cap cas, una temporalització superior a 12 
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mesos. Per això, la data dels justificants es computa en virtut de la durada del projecte 
o, com a màxim, en els 12 mesos anteriors a l’acabament de l’execució del projecte i 
fins a aquesta data com a límit. (als efectes de l’establert en aquest paràgraf, s’entén 
que la data d’acabament de l’execució del projecte es correspon amb el darrer dia que 
es realitza l’activitat subvencionada).   

 

No obstant això, es poden admetre les factures que s’hagin emès, amb posterioritat, a 
la temporalització esmentada en el paràgraf anterior, sempre que per una banda, 
s’hagin emès abans de dia 1 d’octubre 2014 i, per altra banda, que el lliurament de 
béns o la prestació de serveis, objecte de la factura, s’hagi efectuat en la 
temporalització assenyalada en la clàusula primera esmentada.  

 

Per altra part, atès que la subvenció d’aquest conveni té per objecte el projecte que es 
recull en la primera clàusula primera sense entrar a determinar, en concret, quin tipus 
de despeses del pressupost s’imputen a la subvenció, es permet que les despeses 
subvencionables del pressupost del projecte es puguin compensar entre elles. 

 

A més dels requisits establerts en aquesta clàusula, només es pot considerar, com a 
despesa realitzada i, per tant, subvencionable, aquella que s’hagi pagat abans de la 
finalització del termini de presentació de la justificació de la subvenció. La forma 
d’acreditar aquest pagament així com el termini esmentat es regulen en la clàusula 
vuitena. En aquest sentit, el lliurament al creditor d’un efecte mercantil garantit per 
entitat financera o entitat asseguradora, també te la consideració de despesa pagada. 

 

2. En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del 
pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 

 
- Les despeses que no compleixen els requisits esmentats en l’apartat 1. 
- Les despeses l’import de les quals s’ha adquirit a un preu superior al valor 

de mercat. 
- Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les despeses 

notarials i registrals, les despeses pericials per realitzar el projecte 
subvencionat i les d’administració específiques si no hi estan directament 
relacionades i no són indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme. 

- Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i 
les sancions administratives i penals, i les despeses de procediments 
judicials. 

- Els imposts indirectes, quan són susceptibles de recuperació o 
compensació, ni els imposts personals sobre la renda. 

 
No formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit 
pressupostari referit en la clàusula tercera, tot i que formen part del pressupost del 
projecte, les inversions i les obres, la compra d'equipaments o de qualsevol altre bé 
inventariable de naturalesa similar. 
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3) Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats 
següents: 
 

- Quan l’import de la despesa subvencionable supera les quantitats establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, 
el beneficiari ha de demanar, com a mínim, 3 ofertes a diferents proveïdors abans de 
contreure el compromís per fer l’obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat que, per 
les especials característiques, no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats o 
empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja s’hagi fet amb anterioritat 
a la subvenció. L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar amb la 
justificació de la subvenció, s’ha de fer en virtut de criteris d’eficiència i economia; en 
cas contrari, quan l’oferta seleccionada no ha estat la més avantatjosa econòmicament 
(art. 31.3 de la Llei 38/2003), se n’ha de presentar una memòria justificativa. 
 
- Quan el document justificatiu de la despesa s’ha emès a través de mitjans telemàtics, 
l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració responsable sobre el fet que 
l’import total justificat o, si escau, la part imputada a la subvenció no s’ha fet servir ni 
es farà servir per justificar altres subvencions. 
 

5.  Procediment. Òrgans d’instrucció, fiscalització, resolució i ordenament del 
pagament 

 
La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, que du a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetlar pel 
compliment dels requisits de la subvenció, a més d’exercir les facultats previstes en 
l’article 24 i concordants de la Llei 38/2003, general de subvencions, i les que 
s’esmenten en aquest conveni. L’òrgan instructor, quan ha comprovat, d’una banda, la 
documentació presentada per l’entitat beneficiària, sia a l’hora de presentar la 
sol·licitud inicial sia a l’hora de justificar la subvenció i, d’altra banda, si està al 
corrent del compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb les 
obligacions tributàries del Consell de Mallorca, ha de dictar la proposta d’acord de 
concessió corresponent. 

La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia de 
la documentació presentada pel beneficiari, així com de les propostes fetes per la 
Secretaria Tècnica.  

 
El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció i 
l’aprovació del conveni. El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports dicta la 
resolució de reconeixement de l’obligació i, finalment, la consellera executiva del 
Departament d’Hisenda i Funció Pública o el conseller/la consellera que la substitueix 
ordena l’abonament de l’obligació reconeguda, és a dir, el pagament de la subvenció. 
 
El termini màxim de resolució d’aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir 
del dia d’entrada en el Registre general de la sol·licitud de subvenció del beneficiari. 
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6. Beneficiaris 

 

Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003, de 28 de desembre, per la 
qual aprova el text refós de la Llei de subvencions; les de l’article 10 del Reglament 
de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del 
Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132, de 3 de novembre de 
2001); les recollides en aquestes clàusules, i la resta de normativa aplicable.   

 

En tot cas, els beneficiaris han de: 

 

� Dur a terme el projecte cultural subvencionat en les mateixes condicions i amb 
les mateixes característiques que es va presentar o, si escau, amb les 
modificacions prèviament comunicades. 

 

� Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les clàusules 
d’aquest conveni, que s’ha duit a terme el projecte cultural subvencionat i, si 
escau, s’han complert els requisits o les condicions que la concessió de la 
subvenció determina. 

 

� Comunicar a l’òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en 
tot cas, en justificar-la, l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, recursos o 
ingressos que financin el projecte cultural subvencionat. 

 
� Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que 

duguin a terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar 
la informació que li requereixin en l’exercici d’aquestes actuacions. 

 
� Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva 

comptabilitat o en els llibres de registre que ha de dur l’entitat beneficiària 
d’acord amb la normativa vigent i, en cas de no tenir obligació de dur-la, en la 
documentació que la substitueixi. 

 
� Acreditar, com es determina en aquest conveni i abans de redactar la proposta 

de concessió, que està al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

� Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, incloent-
hi els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de 
comprovació i control. 

 
� Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic 

del Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En aquest sentit, la 
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difusió s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la 
naturalesa del projecte. Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altre material 
imprès, s’hi ha d’incloure la imatge corporativa de la Vicepresidencia de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o del Consell de 
Mallorca.  

 
� Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la Llei 

general de subvencions i en el capítol I del Títol III del Reglament de la dita 
Llei. 

 

7. Subcontractació 
 

L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
cultural subvencionat, d'acord amb els requisits establerts en els articles 29 de la 
Llei 38/2003, 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, que s’indiquen a 
continuació. En aquest sentit, s’ha d’assenyalar que no s’entén compresa dins el 
terme subcontractació la contractació de les despeses en les quals ha d’incórrer el 
beneficiari per realitzar el projecte per si mateix.  
 
Requisits: 

 
a)   L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte cultural, objecte de la 

sol·licitud, fins al 100 % del seu import (art. 29.2 de la Llei 38/2003; art. 68.1 
del Reial decret 887/2006). 

 
h) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeix del 20 % de 

l’import de la subvenció i aquest import és superior a 60.000 €, la 
subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

 
- Que el contracte es faci per escrit. 
- Que l’entitat que concedeix la subvenció l’autoritzi prèviament, en la 

forma que    determina aquesta clàusula o (art. 29.3 de la Llei 38/2003). 
 
En aquest sentit, s’autoritza al beneficiari a dur a terme la subcontractació en 
cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si aporta els documents següents: 

 
- Una memòria justificativa del motiu de la subcontractació.  
- El document en què aquesta s’ha formalitzat. 
- Una declaració responsable per la qual l’entitat no està sotmesa a cap dels 

supòsits de vinculació amb la persona o l’entitat subcontractada prevists en 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

 

i) L’entitat beneficiària, d’acord amb l’art. 29.7 de la Llei 38/2003, no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 
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25. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l’article 13 de 
la Llei 38/2003. 

26. Persones o entitats que han percebut altres subvencions per fer l’activitat 
objecte de contractació. 

27. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen 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 dels 
serveis prestats. 

28. Persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, llevat que la 
contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i 
l’autoritzi prèviament l’òrgan que concedeix la subvenció en els termes 
que estableix la clàusula. (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 
68.2 del Reial decret 887/2006, que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

 
En tot cas, no s’entén compresa dins el terme subcontractació la contractació de 
les despeses en les quals ha d’incórrer el beneficiari per fer el projecte per si 
mateix.  

 
S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats vinculades 
a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4 de la lletra c), sempre que es faci 
d’acord amb aquests termes: 

 

I) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix 
el 20 % de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 
 
II) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en 
l’execució del projecte cultural. L’entitat beneficiària ha de reflectir 
aquests criteris en la memòria presentada en justificar l’ajut. 
 
III) L’entitat beneficiària ha d’indicar la vinculació amb la persona o 
l’entitat subcontractada o en el contracte o en la memòria. 
 
IV) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de 
mercat i, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de 
presentar la factura definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 
pressuposts rebutjats. 

 

8. Justificació i pagament de la subvenció 

 
D’acord amb el que recullen els articles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament 
de la subvenció, que es fa mitjançant transferència bancària, s’ha de dur a terme una 
vegada que l’entitat beneficiària ha justificat, tal com s’estableix en aquesta clàusula, 
la realització del projecte cultural subvencionat. 
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L’entitat beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció, ha d’acreditar que 
està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social davant de l’Administració de l’Estat, i amb les obligacions tributàries del 
Consell de Mallorca, així com que no és deutora per una resolució de procedència de 
reintegrament.  

 

Pel que fa a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, ha de presentar el 
certificat administratiu corresponent; no obstant això, l’entitat beneficiària pot 
substituir aquests certificats per una declaració responsable en els casos següents:  

 

a) Quan l’import de la subvenció concedida no supera els 3.000,00 € (art. 
24.4 del Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, general de subvencions;  

b) Quan l’entitat beneficiària és una Administració pública, els seus 
organismes, entitats públiques o una fundació del sector públic (art. 
24.6 del Reial decret 887/2006);  

c) Quan l’entitat beneficiària no està obligada a presentar les declaracions 
o els documents relatius a les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social (art. 22.1 del Reial decret 887/2006). 

 
Pel que fa al compliment de les obligacions amb el Consell de Mallorca, l’acredita, 
d’ofici, la Tresoreria de la institució i, en relació amb el fet que el beneficiari no és 
deutor per una resolució de reintegrament ho fa, d’ofici, el centre gestor a través de 
l’òrgan instructor. 

 
Documentació justificativa: La justificació de la realització del projecte cultural 
subvencionat, de la consecució dels objectius de la subvenció, així com del 
compliment de les condicions que determina, si escau, l’acte de concessió de la 
subvenció, s’ha de dur a terme d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general 
de subvencions (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006), a través d’un compte 
justificatiu, que integren la memòria tècnica i econòmica següent:   
 
A) Memòria tècnica 
 
És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet el projecte cultural 
subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis 
que, prèviament, ha comunicat al departament. 

 

Així, la memòria està integrada per la documentació següent: 

 

�  Memòria explicativa de l’activitat feta: comentari i avaluació dels resultats 
obtinguts i de tots els aspectes rellevants. Si no ha executat la totalitat del 
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projecte per causes alienes o de força major, la memòria n’ha d’exposar les 
causes i ha d’explicar la resta del projecte fet. 

� Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a l’activitat 
subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini de la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, o simplement del 
Consell de Mallorca, mitjançant el logotip de la institució. 

 
� Qualsevol altra documentació que li requereixin a l’efecte de comprovar la 

realització del projecte cultural. 
 

B) Memòria econòmica:  

És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat 
i de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents 
següents. 

 

� Annex I: Declaració responsable de la realització del projecte cultural 
subvencionat i del seu pressupost d’execució, a la qual s’ha d’adjuntar la relació 
detallada i equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que 
corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat (art. 30.2 de la LGS 
i art. 72.2 del RLGS). 

 
� Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat. La 

relació de despeses s’ha d’estructurar d’acord amb les partides del pressupost 
presentat i ha d’indicar les dades següents de les factures o dels documents 
acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la 
data d'emissió i la de pagament, el concepte de la factura o del document similar. 
La relació d’ingressos ha d’assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o 
els fons propis que han finançat el projecte subvencionat, amb indicació de 
l’import i la procedència. En cas que no hi hagi altres ingressos que financin el 
projecte, s’ha d’adjuntar una declaració responsable sobre aquesta circumstància. 
 

� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la 
despesa justificada no té un valor superior al de mercat (art. 31.1 i 33 de la Llei 
38/2003) (annex 1). 

 
� Les factures originals o d’altres documents amb valor probatori 

equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, justificatius 
de les depeses del pressupost subvencionable executat, que han d’estar expedides 
a nom de l’entitat beneficiària i abonades pel beneficiari i, a més, han de tenir tots 
els requisits que exigeix el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que 
s’aprova el reglament que regula les obligacions de facturació. Així, es poden 
citar, entre d’altres, com a exemple i sempre que siguin escaients: 

 
• Dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari 
• Data i número de factura  
• Concepte de la despesa 
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• Retenció fiscal i/o IVA (si correspon)  
• El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte 

de la factura. 
Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no 
subjecta a l’impost o quan el subjecte passiu de l’impost sigui el 
destinatari de l’operació facturada, s’hi ha de fer constar. O s’hi ha 
d’incloure una referència a les disposicions corresponents 
corresponents de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, o als 
preceptes corresponents de la Llei de l’impost. 

 
Notes: 1. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma 

ordenada, és a dir, s’han d’agrupar en el mateix ordre establert en la relació 
de despeses que s’adjunta a l’annex 1. 

 

2. El pagament dels justificats s'ha de dur a terme a través dels mitjans que 
s'indiquen a continuació i, la documentació que l'acredita ha de presentar les 
característiques següents:  

 

A) Pagament a través de transferència bancària o d’ingrés en compte 
bancari. 

 
En aquest cas, s’ha d’adjuntar la documentació següent: 
 
- Còpia de l’ordre de la transferència bancària o del document d’ingrés 
bancari.  Aquests  documents han de recollir les dades següents: el 
concepte de la transferència o de l’ingrés que ha de permetre identificar 
el justificant a què s'imputa el pagament, la data del document, 
l’import i, les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir 
amb el beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament i, 
 
- Extracte del compte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri 
el càrrec d’aquesta transferència 

 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per a la còpia de l’ordre de 
la transferència o per al document d’ingrés, bastarà presentar aquest 
detall del càrrec bancari. 

 B) Pagament mitjançant xec o pagaré nominatiu : 

L’entitat beneficiària ha de aportar tots aquests documents: 
 

- Còpia del xec o pagaré nominatiu, emès a nom del proveïdor que 
emet la factura, sempre que estigui vençut. 
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- Certificat o document de l’entitat bancària en què es faci constar 
aquestes dades: el número de xec, el seu import, la identificació de qui 
el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del 
compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també la 
identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el 
titular del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda). 
  
- Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri 
el càrrec d’aquest xec o pagaré.  
 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al 
document de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec 
bancari i la còpia del xec o pagaré corresponent. 

C) Pagament a través de pagarés, lletres de canvi o similars. 

En aquest supòsit, l’acreditació del pagament s’ha de fer a través 
d’aquest document: 

Certificat o document de l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i 
el lliurat de la lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa 
l’efecte mercantil, l’import de la lletra de canvi i la data d’emissió de la 
lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten en el paràgraf anterior 
bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari.  

 
D) Pagament mitjançant targeta de crèdit. 

 

Aquest tipus de pagament s’ha d’acreditar amb els documents 
següents: 

- Resguard del pagament amb targeta 

- Certificat o document de l’entitat bancària en què com a mínim consti 
el titular i el número del compte corrent en què es carrega el pagament 
de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual es fa la transferència i 
l’import i data de l’operació.  

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o  per al 
document de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec 
bancari i el resguard del pagament amb targeta. 

 
E) Pagament mitjançant domiciliació bancària. 
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En aquest cas, s’ha d’adjuntar aquests documents: 

- Notificació bancària del càrrec  

- Certificat o document de l’entitat bancària en què consti el titular i 
número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec i l’ordenant del 
càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i 
data de l’operació. 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al 
document de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec 
bancari i la notificació bancària del càrrec. 

 
Limitació:  S’admet el pagament en efectiu únicament quan l’import 
dels justificants no superi els 100,00 € (IVA exclòs). Per acreditar 
aquest pagament en metàl·lic s’ha de signar i segellar pel proveïdor, 
que ha emès la factura, un “Rebut” (un recibí) amb l’expressió “Rebut 
en metàl·lic” que ha de tenir aquestes dades: data, nom i llinatges de la 
persona que l’ha signat i el núm. del seu DNI; a més, en el cas que el 
rebut esmentat no consti damunt el justificant, s’ha d’indicar la despesa 
que és objecte del pagament en metàl·lic. No obstant això, per als 
pagaments en metàl·lic fets amb anterioritat a la signatura del conveni, 
s’ha d’acceptar, com acreditació de la seva verificació, qualsevol mitjà 
admès en Dret. 

 
3. En el cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import 
que no coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà 
de presentar un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària o 
qualsevol altre document que justifiqui que dins aquell pagament es troba 
inclòs l’abonament del justificant en qüestió.  

 
4. Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar 
l’equivalència del canvi oficial en euros que correspongui a la data del 
pagament del document justificatiu de la despesa. 

 
5. En el cas de què s'hagin de retornar les factures o els justificants originals, 
a petició de l’entitat beneficiària, s'hi ha de estampillar, la data de concessió 
de la subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció).  

 
� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet de si 

recupera o compensa l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003) (annex 1) 
 

� Les 3 ofertes de diferents proveïdors o, en el seu cas, una memòria 
justificativa sobre l’oferta seleccionada, si es compleixen els requisits de la 
clàusula quarta. 
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� La documentació relativa a la subcontractació que s’ha de presentar 
d’acord amb allò establert a la clàusula setena del conveni.  

 
� Qualsevol altra documentació que li requereixen per comprovar la 

justificació econòmica del projecte cultural. 

Termini de presentació: L’entitat beneficiària ha de presentar la documentació 
justificativa, recollida en aquesta clàusula al més aviat possible i, en tot cas, el darrer 
dia per presentar-la és el 14 d’octubre de 2014 en qualsevol terminal del Registre 
general del Consell (Centre Cultural la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del 
Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111, i Llar de la Infància: 
General Riera, 113, de Palma), així com en els llocs establerts en l’apartat 4 de 
l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei 4/1999. 

 
Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert 
perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que 
s’ha enviat dins el termini esmentat en el paràgraf anterior. No obstant això, si aquesta 
documentació no entra en el Registre general dins els 10 dies naturals següents a 
l’acabament del termini de presentació de la documentació justificativa, no s’ha 
d’admetre en cap cas. 
 

9. Pagament fraccionat i bestreta   

 
L’entitat beneficiària, sens perjudici d’allò establert en la clàusula anterior, pot 
sol·licitar una bestreta de  la subvenció, així com l’abonament de pagaments 
fraccionats: 

 

a) Pagaments fraccionats: A mesura que s’executa el projecte cultural 
subvencionat, si escau, el beneficiari pot demanar l’abonament de pagaments a 
compte de la subvenció que corresponen al ritme d’execució del projecte i per un 
import corresponent a la part proporcional de la subvenció justificada (art. 34.4 de 
la Llei 38/2003, general de subvencions, i art. 88.1 del Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de 
subvencions). 

 

Límit: L’entitat beneficiària pot sol·licitar l’abonament de pagaments fraccionats fins 
al 90 % de l’import de la subvenció. En cas d’haver rebut una bestreta de la 
subvenció, aquesta també computa a l’efecte del percentatge anterior.  
 

Garantia: No s’exigeix  la constitució de cap garantia per a l’abonament de pagaments 
fraccionats. 
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Documentació que s’ha de presentar: En aquests casos de pagaments fraccionats, s’ha 
d’adjuntar, a més de les factures corresponents: 

 

- L’annex I de declaració responsable sobre l’execució parcial del projecte 
que es justifica 

- Una memòria tècnica parcial 
- Material gràfic per difondre les activitats realitzades  
- Una relació de despeses i ingressos degudament signada pel beneficiari 

 

c) Pagaments anticipats (bestretes): L’entitat beneficiària, si no disposa de 
recursos propis suficients per finançar la realització del projecte cultural, pot 
sol·licitar una bestreta de la subvenció abans del termini disposat per justificar-
la (art. 34.4 de la Llei 38/2003, general de subvencions; art. 88.2 del Reial 
decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament d’aquesta Llei, i base 
d’execució 25.2 dels pressuposts de 2013 del Consell de Mallorca).   

 

Límit: L’entitat beneficiària pot demanar una bestreta de fins al 50 % de l’import de la 
subvenció, per la qual cosa ha de constituir les garanties que s’estableixen en el 
paràgraf següent. 
 
Garantia: L’entitat beneficiària ha de constituir una garantia mínima del 120 % de 
l’import de la bestreta sol·licitada, mitjançant un aval bancari, davant la Tresoreria del 
Consell de Mallorca. 
 
No obstant això, d’acord amb les bases d’execució dels pressuposts del Consell de 
Mallorca, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública pot atorgar, 
excepcionalment i sempre que les entitats beneficiàries siguin ajuntaments o entitats 
sense ànim de lucre, una bestreta de fins al 50 % de l’import de la subvenció sense 
l’obligació de constituir l’aval bancari, amb l’informe favorable previ del centre 
gestor de la despesa. 
 
10. Absència o deficiències de la documentació justificativa de la subvenció 
 
Si la persona física o jurídica beneficiària no presenta la documentació establerta en la 
clàusula vuitena, se li ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable de 
15 dies, comptadors des de l’endemà de rebre la notificació d’aquest requeriment (art. 
70.3 del RLGS). 
 
Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor ha de requerir 
l’entitat beneficiària perquè les esmeni en el termini de 10 dies, comptadors des de 
l’endemà de rebre la notificació del requeriment (art. 71.2 del RLGS). 

 
D’altra part, si la persona física o jurídica beneficiària no adopta les mesures de 
difusió adients per donar publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb 
l’art. 31.3 b) del RLGS, l’òrgan instructor li’n farà requeriment perquè les adopti en 
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un termini no superior a 15 dies, amb l’advertiment de les conseqüències que es poden 
derivar de no adoptar-les en aplicació de l’article 37 de la LGS. 

 

11. Inspecció i comprovació 

 
El Consell de Mallorca pot, per una banda, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció, i, per altra banda, 
inspeccionar i comprovar les activitats culturals que hagi subvencionat, sense 
perjudici de les competències que puguin correspondre a altres organismes o 
institucions.  

 

En aquest sentit, s’ha d’indicar que la base d’execució 35.3 in fine del Pressupost del 
Consell de Mallorca de 2014 estableix el següent: «La revisió de les factures o 
documents de valor probatori anàleg que, si s’escau, formin part del compte 
justificatiu, seran objecte de comprovació en els quatre anys següents sobre la base 
d’una mostra representativa». Per això, cal tenir en compte que l’import definitiu de la 
subvenció justificada pot experimentar canvis, posteriorment, com a conseqüència de 
l’exercici, en els 4 anys següents, del control financer de la Intervenció General sobre 
la documentació justificativa presentada per l’entitat beneficiària i, consegüentment, si 
aquella ja s’ha abonat, pot donar lloc al reintegrament corresponent. 

 

12. Revocació i reintegrament de la subvenció 

 
1. Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàusules 
del conveni o en el reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la Llei 38/2003, o altera 
les condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte, que s’hagin pogut 
tenir en compte per concedir la subvenció, els òrgans competents del Consell han de 
revocar la concessió de la subvenció.  En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el 
dret a cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’ha de reintegrar, d’acord amb el que estableixen 
l’article 40.1 de la LGS i l’article 13.2 del RLGS.   
 
2. No obstant això, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha 
tingut voluntat de compliment  i que s’aproxima de forma significativa a l’assoliment 
de les finalitats de la subvenció, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la 
concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar-la íntegrament, 
d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 
 
a) En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, com a mínim, l’execució 
del 50 % de les activitats d’aquest o de l’activitat planificada (quan el projecte només 
estigui integrat per una activitat i aquesta sigui susceptible de dividir-se en unitats 
d’execució amb una naturalesa i identitat pròpia), la revocació parcial subvenció inicial 
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s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no justificat, sempre que 
l’entitat hagi especificat l’aplicació de la subvenció inicial entre les diferents activitats 
del projecte o unitats d’execució, sia en la documentacio inicial sia abans de la 
justificació de la subvenció o en el moment de presentar-la, com a conseqüència del 
requeriment de l’òrgan instructor. 
 
b) En el cas que s’hagi executat totalment el projecte cultural, la revocació parcial de 
la subvenció inicial s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no 
justificat o justificat incorrectament. 
 
3. En el cas que l’import total de la suma de la subvenció més la resta d’altres ajuts, 
subvencions, ingressos o fons propis, amb què es finança el projecte cultural, superi el 
pressupost d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de 
ser la quantitat que excedeix del pressupost executat. 
 
 
13. Sancions 
 
L'incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de 
subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que 
hi sigui d'aplicació. 
 

14. Control financer 

 
El beneficiari s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant 
del Consell de Mallorca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta d’organismes 
que estableixi l’ordenament jurídic. 

 

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

 

En aquest sentit, s’ha d’indicar que la base d’execució 35.3 in fine del Pressupost del 
Consell de Mallorca de 2014 estableix el següent: “La revisió de les factures o 
documents de valor probatori anàleg que, si s’escau, formin part del compte 
justificatiu, seran objecte de comprovació en els quatre anys següents sobre la base 
d’una mostra representativa.”, per la qual cosa, cal tenir en compte que l’import 
definitiu de la subvenció justificada pot experimentar canvis, posteriorment, com a 
conseqüència de l’exercici, en els 4 anys següents, del control financer de la 
Intervenció General sobre la documentació justificativa presentada per l’entitat 
beneficiària i, consegüentment, si aquella ja s’ha abonat, pot donar lloc al 
reintegrament corresponent. 

 

15. Règim jurídic 
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La subvenció nominativa, objecte d’aquest conveni, es regeix per aquest conveni; per 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de 
novembre de 2003); el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol 
de 2006); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 
132 de 3 de novembre de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 8 de març 
de 2004 i modificat el 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 
2011); el Decret d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de 
juliol de 2011) modificat posteriorment (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre; BOIB 
núm. 48, de 3 d’abril de 2012 i BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012); l'Ordenança 
vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del 
Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 10 d’agost de 1995) i modificada 
per la Llei 4/1999 i la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació. 

 

16. Vigència i acabament del conveni 

La vigència d’aquest conveni s’inicia en firmar-se i acaba el 14 d’octubre de 2014. 

 

 

El vicepresident de Cultura, Patrimoni             El president de l’Associació de  
i Esports del Consell de Mallorca                     Premsa Forana de Mallorca 
 
 
Juan Rotger Seguí                                              Rafel Oliver Grammatico  

 

 
Nota: D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us informam que: 
 
 
1. Les dades personal obtingudes en la tramitació d’aquesta subvenció  s'incorporaran 
en els fitxers de dades personals, inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. En aquest sentit, les dades 
obtingudes del beneficiari s’integren per una banda, en el fitxer “Registre General” 
que serveix per registrar l’entrada i sortida de documents i, per altra banda, en el fitxer 
“”Acords i Resolucions” que té com a finalitat, entre d’altres, els procediments 
administratius. 
 
 
2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 
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3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999, 
és la Presidència del Consell de Mallorca, carrer del Palau Reial núm. 1, 07001 
Palma. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

 
PUNT 16. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A 
LES FEDERACIONS DE LES ILLES BALEARS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 
31/10/2013 I EL 30/10/2014 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI 
REGULADOR: 
 
a) FEDERACIÓ D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES 
b) FEDERACIÓ DE BÀDMINTON 
c) FEDERACIÓ DE BOXA 
d) FEDERACIÓ DE CICLISME 
e) FEDERACIÓ DE FUTBOL 
f) FEDERACIÓ DE JUDO 
g) FEDERACIÓ DE KARATE 
h) FEDERACIÓ DE RUGBY 
i) FEDERACIÓ DE TIR DE FONA 
j) FEDERACIÓ DE TIR OLÍMPIC 
k) FEDERACIÓ DE TIR AMB ARC 
l) FEDERACIÓ DE PETANCA 
m) FEDERACIÓ DE PÀDEL 
n) FEDERACIÓ DE VOLEIBOL 
o) FEDERACIÓ DE BALL ESPORTIU 
p) FEDERACIÓ DE TENNIS 
q) FEDERACIÓ DE TENNIS DE TAULA 
r) FEDERACIÓ DE BÀSQUET 
s) FEDERACIÓ DE PATINATGE 
t) FEDERACIÓ DE VELA 
u) FEDERACIÓ DE PIRAGÜISME 
v) FEDERACIÓ DE HÍPICA 
w) FEDERACIÓ DE LLUITA OLÍMPICA 
x) FEDERACIÓ DE NATACIÓ 
y) FEDERACIÓ DE TAEKWONDO 
z) FEDERACIÓ D’ESCACS 
aa) FEDERACIÓ DE GOLF 
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Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvencions nominatives formulades per les distintes 
federacions, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos els informes justificatius de la conveniència de la concessió de les subvencions 
que consten en els expedients. 

Atès els informes jurídics i de fiscalització prèvia favorables.  

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.  

 
a) Federació d’Activitats Subaquàtiques 

 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 8.163,67 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES amb NIF- 
G07219439, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (activitats subaquàtiques), durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 
30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 8.163,67 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48935 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140001421) 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. 

 

b) Federació de Bàdminton 

 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 7.398€,  a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR DE BADMINTON amb NIF- V07196207, per al 
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desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (badminton), 
durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 7.398€, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48912 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140002822) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE BADMINTON,  amb NIF- V07196207. 

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. 

 

c) Federació Balear de Boxa 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 3.402 €,  a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR DE BOXA amb NIF- G57439010, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (activitats 
subaquàtiques), durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 3.402€, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48944 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140001339) 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. 

 

d) Federació de Ciclisme de les Illes Balerars 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 17.862,83 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES ILLES BALEARS amb NIF- 
G07179690, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (ciclisme), durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 17.862,83 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48914 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140002399) 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. 
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Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 

 

e) Federació de Futbol de les Illes Balears 

 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 205.698,91 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LES ILLES BALEARS amb NIF- 
G07164411, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (futbol), durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 205.698,91€, 
amb càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48918 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140001427) 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. 

 

f) Federació de Judo i EE.AA 

 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 28.022,64 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE JUDO I EE AA, amb NIF- G07175201, per 
al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (judo), 
durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 28.022,64 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48920 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140002022) 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. 

 

g) Federació de Karate de les Illes Balears 



 192

 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 17.709,28€,  a 
favor de la FEDERACIÓ DE KARATE DE LES ILLES BALEARS amb NIF- 
G07257223, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (karate), durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 17.709,28€, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48921 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140002823) a favor de la 
FEDERACIÓ DE KARATE DE LES ILLES BALEARS,  amb NIF- G07257223. 

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. 

 

h) Federació balear de Rugbi 

 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 15.721,76€,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE RUGBI amb NIF- V07183650, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (rugbi), durant 
el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 15.721,76€, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48927 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140002824) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE RUGBI,  amb NIF- V07183650. 

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. 

 

 

i) Federació Balear de Tir de Fona 

 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 5.400 €,  a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR DE FONA amb NIF- G07234669, per al 
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desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (activitats 
subaquàtiques), durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 5.400€, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48931 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140001339) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE TIR DE FONA,  amb NIF- G07234669. 

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. 

 

j) Federació Balear de Tir Olímpic 

 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 7.140€,  a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR OLIMPIC amb NIF- G07416571, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (tir olimpic), 
durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 7.140€, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48946 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140001499) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE TIR OLIMPIC,  amb NIF- G07416571. 

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. 

 

k) Federació Balear de Tir amb Arc 

 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 5.940€,  a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR AMB ARC amb NIF- G07199383, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (tir amb arc), 
durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 5.940€, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48921 del pressupost de despeses del 
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Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140003391) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE TIR AMB ARC,  amb NIF- G07199383. 

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. 

 

l) Federació Balear de Petanca 

 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 3.150 €,  a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR DE PETANCA amb NIF- G07199326, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (petanca), 
durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 3.150 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48949 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140003510) 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. 

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

 

m) Federació de Pàdel de les Illes Balears 

 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 3.000,00 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ DE PÀDEL DE LES ILLES BALEARS amb NIF- 
G57757528, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (pàdel), durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de  3.000,00 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48937 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140003287) a favor de la 
FEDERACIÓ DE PÀDEL DE LES ILLES BALEARS,  amb NIF- G57757528. 

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. 

 

n) Federació de Voleibol de les Illes Balears 

 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 19.634,41 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ  DE VOLEIBOL DE LES ILLES BALEARS  amb NIF-G 
07194293, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (voleibol), durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 19.634,41 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48933 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140002450) a favor de la 
FEDERACIÓ DE VOLEIBOL DE LES ILLES BALEARS,  amb NIF- G 07194293. 

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. 

 

o) Federació Balear de Ball Esportiu 

 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de  3.000 €,  a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR DE BALL ESPORTIU amb NIF- G57747677, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (ball esportiu), 
durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 3.000 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària    20 34101 48934 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140002854) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE BALL ESPORTIU,  amb NIF- G57747677 

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. 

 

p) Federació de Tennis de les Illes Balears 



 196

 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de   16.660,03 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ DE TENNIS DE LES ILLES BALEARS amb NIF- G 
07200686, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (Tennis), durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de  16.660,03 €, 
amb càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48928 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140002024) a favor de la 
FEDERACIÓ DE TENNIS DE LES ILLES BALEARS amb NIF- G 07200686.  

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. 

 

q) Federació de Tennis de Taula de les Illes Balears 

 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 9.443,24 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ DE TENNIS  TAULA DE LES ILLES BALEARS amb 
NIF-G 07164296, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (Tennis Taula) , durant el períoe comprés entre el 31/10/2013 i el 
30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 9.443,24 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48929 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140001372) a favor de la 
FEDERACIÓ DE TENNIS TAULA DE LES ILLES BALEARS,  amb NIF- 
07164296. 

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. 

 

r) Federació de Bàsquet de les Illes Balears 

 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 81.134,22 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS amb NIF- 
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G07192156, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (Básquet), durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 81.134,22  €, 
amb càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48913 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140002100) 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. 

 

s) Federació de Patinatge de les Illes Balears 

 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de  12.258,30 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ DE PATINATGE DE LES ILLES BALEARS amb NIF-
G07155179, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (Patinatge), durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 12.258,30 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48924 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140000773) 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. 

t) Federació Balear de Vela 

 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 15.482,83 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE VELA  amb NIF- G 07165608, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (Vela), durant 
el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 15.482,83 €,   
amb càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48932 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm.  220140002169) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE VELA  amb NIF- G 07165608. 
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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. 

 

u) Federació Balear de Pirqagüisme 

 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de  19.577,46 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE PIRAGÜISME amb NIF- G07258593, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (piragüisme), 
durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 19.577,46  €, 
amb càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48926 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140000774) 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. 

 

v) Federació d’Hípica de les Illes Balears 

 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 8.942,40 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ D’HIPICA DE LES ILLES BALEARS amb NIF- 
G07158090, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (Hípica), durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 8.942,40 €,   amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48936 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140001484) a favor de la 
FEDERACIÓ D’HIPICA DE LES ILLES BALEARS amb NIF- G07158090.  

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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w) Federació Balear de Lluita Olímpica 

 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 13.537,88 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE LLUITA OLIMPICA amb NIF- V07301898, 
per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (Lluita 
Olímpica), durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 13.537,88  €, 
amb càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48923 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140000772) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE LLUITA OLIMPICA,  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. 

 

x) Federació Balear de Natació 

 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 21.548,00 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ amb NIF-V 07179146, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (Natació), 
durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de  21.548,00 €, 
amb càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48922 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140000771) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ,  amb NIF- V 07179146.  

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. 

 

y) Federació Balear de Taekwondo 
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Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 9.189.00 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE TAEKWONDO   amb NIF-V 07290299, per 
al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca 
(taekwondo), durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de  9.189,00 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48940 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140002135) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE TAEKWONDO   amb  NIF-V 07290299. 

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. 

 

z) Federació Balear d’Escacs 

 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de  8.729,87 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR D’ESCACS amb NIF- G 07191604, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (escacs), 
durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de  8.729,87 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48915 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140001486) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR D’ESCACS amb NIF- G 07191604. 

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. 

 

aa) Federació Balear de Golf 

 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 12.590,99 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE GOLF amb NIF-G 07163876, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (golf), durant 
el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 12.590,99 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48938 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140000770) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE GOLF,  amb NIF- G 07163876. 

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. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-vuit vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
 
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 
 
PUNT 17. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA A LA 
FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE LES ILLES BALEARS PER 
L’ANY 2014. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Presidència que diu: 
 
Antecedents: 
 
El director de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB), el Sr. 
Lluís Vegas Alonso, sol·licita en escrit de data 17 de març de 2014, una subvenció per 
a la realització d’un programa de seguiment de les pràctiques en empreses i entitats 
dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears. 
 

Una de les atribucions del Departament de Presidència és la de coordinar les relacions 
entre el Consell de Mallorca i la resta de institucions públiques de les Illes Balears. 

 
Consta a l’expedient: 
 
Informe justificatiu de la directora insular de Relacions Institucionals de 18 de març 
de 2014. 
Informe jurídic del cap de servei de la Secretària Tècnica del Departament de 
Presidència de 18 de març de 2014. 

Certificat de reserva de crèdit, número d’operació 220140002020. 

Informe de fiscalització prèvia d’Intervenció General número FS-088/14, de data 27 
de març de 2014. 
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De conformitat amb els antecedents l’Hble. Sr. conseller executiu del Departament de 
Presidència, eleva la següent proposta d’acord, condicionada a la fiscalització prèvia 
de la Intervenció General, per tal de presentar-la al Ple 

 

A C O R D 
 
1.- Aprovar la subvenció per un import de TRENTA MIL EUROS (30.000€,-) a favor 
de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears per a la realització d’un 
programa de seguiment de les pràctiques en empreses i entitats dels estudiants de la 
Universitat de les Illes Balears. 

 

2.- Autoritzar i disposar una despesa per un import de TRENTA MIL EUROS 
(30.000€,-) a favor de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears, G-
07779895, camí de Passatemps, 241, 07120 Palma, amb càrrec a la partida núm. 
00.92430.48904 del pressupost 2014 del Consell de Mallorca i reserva de crèdit 
número 220140002020, pel motiu abans esmentat, quantitat que  

s’abonarà prèvia presentació dels corresponents justificants, dintre de l’exercici 
econòmic en el qual s’hagi concedit. 

 
3.- La  FUEIB, com a entitat beneficiària de la subvenció es sotmetrà a les següents 
obligacions: 

 

PRIMERA.  

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

 

b) Acreditar davant el Consell de Mallorca la realització de l’activitat amb les 
corresponents factures girades per tercers al beneficiari de la subvenció en la qual es farà 
constar el concepte de la despesa i també el compliment dels requisits i condicions que 
determini la concessió de la subvenció, i la liquidació de nòmines o fulles de salari, i els 
TC2, TC1 d’abonament de la Seguretat Social.  

 
c) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin 
causa de la concessió o compliment de la subvenció.  
 
d) Comunicar al Consell de Mallorca, en qualsevol moment, l’obtenció de subvencions o 
ajudes per a la mateixa finalitat i no consignades en la sol·licitud.  
 
e) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas.  
 
f) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a 
Mallorca o a qualsevol territori de parla catalana, es farà ús com a mínim de la llegua 
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catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, el català tindrà el tractament de 
preferència.  
 
g) Es farà constar que l’activitat està subvencionada o patrocinada pel Consell de 
Mallorca.  
 
h) El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tan econòmica com 
tècnicament, el programa objecte de la subvenció.  
 
i) Sotmetre`s a les actuacions de fiscalització i control de la Intervenció del Consell de 
Mallorca i de la Sindicatura i/o Tribunal de Comptes.  
 
SEGONA. Modificació de l’objecte de la subvenció: 
 
Quan una persona o entitat tingui concedida una subvenció per a una activitat o objecte 
determinat i aquest es vingui modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible 
compliment, l’òrgan competent podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte, sempre que aquest estigui contemplat a les bases reguladores de la 
subvenció.  
 
TERCERA. Revocació i reintegrament. 
 
La subvenció i ajudes seran de concessió voluntària, revocables i reductibles per les 
causes previstes a les lleis i al present reglament, i no seran invocables com a 
precedents.  
 
Els òrgans competents del Consell de Mallorca podran anul·lar total o parcialment les 
subvencions i ajudes concedides en el cas d’incompliment per  
 
part del beneficiari d’alguna de les obligacions previstes en aquest reglament, el qual 
vendrà obligat al reintegrament de les quantitats rebudes i dels  
 
interessos de demora que corresponguin, prèvia la tramitació del corresponent 
procediment previst a les lleis. El procediment utilitzat serà el contradictori, garantint 
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 la iniciació del corresponent procediment 
sancionador.  

 
QUARTA. 
 
L’import de la subvenció s'ha de fer efectiva quan s'hagi justificat la totalitat de 
l’import del projecte, sempre abans del dia 11 d’octubre de 2014, si bé els justificats 
dels TC1 i TC2 corresponents al mes d’agost de 2014, el termini s’amplia fins dia 1 
de novembre de 2014. Les factures justificatives han de tenir data d’emissió de dia 1 
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de gener a 30 de setembre de 2014 ambdós inclosos. En aquest sentit, la justificació de 
la realització del projecte s’ha de fer mitjançant un compte justificatiu, d’acord amb el 
que estableix l’article 72 del Reglament de la Llei general de subvencions, que ha 
d'estar integrat per la documentació  següent:  
 
Una memòria tècnica sobre els resultats de l'execució del projecte cultural 
subvencionat on es faci constar l'avaluació dels objectius i finalitats aconseguits, els 
mitjans de difusió utilitzats, nombre d'assistents i qualsevol altre aspecte que sigui 
rellevant. 
 
Una memòria econòmica justificativa de les despeses derivades de l'execució del 
pressupost del projecte que ha d'estar integrada per la següent documentació: 
 
Declaració responsable del beneficiari de la subvenció, mitjançant el qual s’acrediti 
que les despeses relacionades corresponen sense cap dubte a l’activitat 
subvencionada. 
 
Declaració responsable del beneficiari que acrediti que el cost d’adquisició justificat 
no supera el valor de mercat. 
 
Declaració responsable del beneficiari que acrediti que no recupera ni compensa l’IVA. 
 

Relació classificada de les despeses i ingressos amb indicació del creditor, de l’import, 
de la data d’emissió i signada pel beneficiari. En cas de que la subvenció s’atorgui 
d’acord amb un pressupost, s’han d’indicar les desviacions esdevingudes de l'activitat . 

 
Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb 
indicació de l’import i la seva procedència. En cas de no  
 
tenir ingressos s’haurà d’adjuntar una declaració responsable de la inexistència 
d’ingressos. 
 
Les factures originals o qualsevol altre document de valor probatori equivalent en el 
tràfic jurídic mercantil fins a l'import del projecte, que expressin clarament: 
 
Nom complet  i NIF/CIF de la persona o entitat expedidora 
Número i data 
Concepte 
IVA i retenció fiscal (si correspon) 
Dades fiscals del client de la factura 
 
(En el cas de què s'hagin de retornar les factures o justificants originals, a petició del 
beneficiari, s'hi ha de reflectir, mitjançant un segell, la data de concessió de la 
subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció). 
 
Una mostra, si n'és el cas, del material de difusió de l'activitat subvencionada: cartells, 
fullets de mà i qualsevol altre element publicitari. 
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Es considerarà despesa subvencionable, aquella realitzada de dia 1 de gener a 30 de 
setembre de 2014 ambdós inclosos, independent del seu pagament. No obstant el 
pagament s’haurà de realitzar dins l’exercici pressupostari en el qual es reconeix 
l’obligació 

 
Es considerarà despesa subvencionable, les despeses de gestió i d’administració 
específiques que estiguin directament relacionades amb l’activitat subvencionada i siguin 
indispensables per l’execució de la mateixa 
 
QUINTA.  
 
El beneficiari ha de complir amb les obligacions del capítol II de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvenciones (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), 
les recollides a l’article 10 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca 
(publicada la seva aprovació definitiva en el BOIB núm. 132, de 03/11/01) i les 
establertes en la resta de normativa que hi sigui d'aplicació així com, en especial, les 
recollides en aquestes prescripcions.  
 
SEXTA. 
 
La present subvenció, d’acord amb l’article 13.1 del reglament de subvencions del 
Consell de Mallorca (BOIB núm. 132 de 03/11/2001), és revocable i reductible per les 
causes previstes a les lleis, i al present reglament, i no seran invocables com a 
precedents. En aquest sentit, el Consell de Mallorca procedirà a modificar, anul·lar o 
revocar i, si n'és el cas, al reintegrament total o parcial, de la present subvenció 
d’acord amb allò que estableix el títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvenciones (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), el capítol I del 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol de 2006 (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 
2006), pel qual s'aprova el reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, així com d’acord amb el que disposa l’apartat 2n de l’article 13 del 
reglament de subvencions del Consell de Mallorca i la resta de normativa que li sigui 
d'aplicació. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 
 
PUNT 18. PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ VARIABLE 
DE L’ANY 2013 DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE L’OBRA PÚBLICA 
PER A LA CONSTRUCCIÓ, CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA 
CARRETERA MA-15 PALMA- MANACOR (EXP. 001/04). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Urbanisme i Territori que diu: 
 



 206

El dia 4 de desembre de 2006 el Director de les obres va fer constar que el dia 2 de 
desembre de 2006 es va iniciar la posada en servei de la carretera Palma-Manacor 
Ma-15 ja que en aquesta data es varen finalitzar les obres de desdoblament de la 
carretera, motiu pel qual  l’any 2007 va ser el primer any de posada en servei de la 
carretera i el primer any en què el Consell de Mallorca va abonar a l’entitat 
concessionària de la carretera  la retribució variable per la utilització de l’obra. 

La clàusula 60.4 dels Plecs de clàusules administratives particulars, determina que 
l’import trimestral a pagar pel Consell de Mallorca al concessionari, en concepte de 
retribució variable, serà el resultat de multiplicar la tarifa vigent en aquest moment pel 
nombre de vehicles-quilòmetre haguts a l’any anterior, aprovat per l’Administració i 
el concessionari en l’acta a la qual es refereix el present Plec i dividit per 4, sense 
perjudici de la liquidació final que es realitzi.  

 
La clàusula 61 dels Plecs de clàusules administratives particulars del contracte de 
concessió d’obra pública pel desdoblament de la carretera Ma-15 Palma-Manacor, 
regula el procediment normal de determinació de la retribució variable: 
 
<< 1. Abans de dia 31 de gener de cada any, el Consell Insular de Mallorca i el 
concessionari hauran de signar un Acta en la qual quedin perfectament establerts els 
tràfics haguts durant l’any anterior, detallats, almenys per trimestres, i diferenciant 
entre vehicles lleugers i pesats. 
 
2. La liquidació de la retribució variable pendent s’haurà de realitzar abans del 31 
d’abril del corresponent exercici; es determinarà per la diferència entre la suma dels 
pagaments trimestrals realitzats l’any anterior i l’import que resulti de multiplicar les 
tarifes vigents en l’any corresponent pels trànsits finalment haguts i aprovats en Acta 
anteriorment citada, afectats per les penalitzacions i bonificacions resultants de les 
variacions de l’index de perillositat, de la capacitat de la carretera i de les disfuncions 
o incompliment que s’exposen en el present Plecs i en el Plec de condicions tècniques. 

 

Aquesta liquidació serà aprovada per l’òrgan de contractació.>> 
  
La clàusula 62 dels Plecs de clàusules administratives particulars determina que seran 
objecte d’incentius econòmics per al concessionari la reducció de la sinistralitat en la 
carretera i que en cas que es produís aquest dret econòmic s’abonarà o penalitzarà en 
el moment de la liquidació de la retribució variable pendent. 
 
Així cada any des de la posada en servei de la carretera, es calcularà l’index de 
perillositat de la mateixa, definit tal i com ho marca la clàusula 62.2 dels PCAP. 
 

El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió celebrada, el dia 14 de març de 2013, 
va actualitzar les tarifes del contracte de concessió d’obra pública per a la construcció, 
conservació i explotació de la carretera Ma-15 Palma-Manacor (Exp. 001/04 ), a 
aplicar a partir de dia 1 de gener de 2013, de conformitat amb el que estableix la 
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clàusula 60.3 b) dels Plecs de clàusules administratives particular que regeixen el 
contracte, signat el dia 24 de juny de 2004:  
 

- Vehicles lleugers: 0,031830118 IVA inclòs 
- Vehicles pesats: 0,0500929102  IVA inclòs. 

 

En compliment de la clàusula 61.1.1 dels Plecs de clàusules administratives 
particulars, el dia 31 de gener de 2014, el Director de l’Explotació i el Representat 
legal de la companyia concessionària del Consell de Mallorca “PAMASA” signaren 
l’Acta de consolidació del trànsit real corresponent a l’any 2013, de la carretera Ma-
15 Palma-Manacor, detallat per trimestres i diferenciant vehicles lleugers i pesats. 

 
El Director d’Explotació de la Ma-15, en el seu informe de dia 26 de febrer de 2014, 
conclou que s’ha produït un empitjorament de l’IP a l’exercici de 2013 del 64,49% 
respecte a la mitjana de tres anys anteriors, i en aplicació de la clàusula 62 del PCAP 
correspon aplicar una penalització d’un 6% sobre els ingressos derivats del trànsit real 
reflectit a l’Acta de Consolidació de l’exercici 2013. 
 
L’informe del cap de secció de la Unitat de Gestió Econòmica de la Unitat de 
Carreteres, de dia 27 de febrer de 2014,  indica que el càlcul de la penalització del IP, 
equivalent al 6% de l’import de la retribució variable del trànsit consolidat del 2013, 
és de 644.615,56€ a aquests import s’ha de descomptar l’import de la liquidació per 
trànsit del 2013, que és de 139.804,69€, la qual cosa suposa una liquidació a favor del  
Consell de Mallorca de cinc-cents quatre mil vuit-cents deu euros amb vuitanta-set 
cèntims (504.810,87€). 
 
El senyor Victor Martín Gómez en representació de la concessionària de la carretera 
Palma-Manacor Ma-15, els dies 28 de febrer de 2014 i 14 de març de 2014, va 
presentar davant el Consell Insular de Mallorca uns escrits en els quals manifestava 
que els accidentes que s’han de tenir en compte per calcular l’index de perillositat per 
determinar la retribució variable pendent de l’any 2013, són precisament els produïts 
en el tronc de la carretera. 
 
El director d’explotació de la carretera Ma-15 i el cap del Servei d’Explotació i 
Conservació el dia 21 de març de 2014, en relació a les sol·licituds presentades pel 
senyor Victor Martín en representació de PAMASA, varen informar el següent: 
 
 “La clàusula 62 dels PCAP efectivament estableix que l’Index de Perillositat s’ha de 
calcular tenint en compte els accidents, amb víctimes (morts i/o ferits) esdevinguts al 
tronc de la carretera. 
 
Des de la primera vegada que es va aplicar aquesta clàusula s’han considerat els anells 
de les rotondes com a part del tronc, d’una altra manera el tronc de la carretera objecte 
de la present concessió perdria continuïtat en aquests punts. S’entén que aquesta 
clàusula exclou, únicament, els vials de serveis. 
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D’altre banda, indicar que els estudis d’accidentalitat es nodreixen de les dades 
aportades per la Direcció General de Trànsit o a través de l’accés a la base de dades 
ARENA, de la pròpia DGT, a la qual té accés el Servei d’Explotació i Conservació de 
Carreteres.” 
 

Atès que, de conformitat amb el que assenyala la clàusula 61.1.2 dels Plecs de 
clàusules administratives particulars, l’òrgan competent per adoptar l’acord és el Ple 
de la Corporació, per ser l’òrgan de contractació del contracte de concessió d’obra 
pública per a la construcció, conservació i explotació de la carretera Ma-15 de Palma 
a Manacor, el vicepresident i conseller executiva del Departament d’Urbanisme i 
Territori, sotmet a la consideració de la Comissió Informativa General i de Comptes, 
per al seu dictamen previ a la seva elevació al Plenari del Consell de Mallorca, la 
següent proposta d’ 

 

ACORD 

 

Aprovar i reconèixer una liquidació de cinc-cents quatre mil vuit-cents deu euros amb 
vuitanta-set cèntims (504.810,87€), IVA inclòs, a favor del Consell de Mallorca,  en 
concepte de la liquidació de la retribució variable corresponent a l’any 2013, de 
conformitat amb la clàusula 61.2 del Plecs de clàusules administratives particular que 
regeixen el contracte, signat el dia 24 de juny de 2004, que resulta de multiplicar les 
tarifes vigents l’any 2013 pel trànsit finalment hagut l’any 2013 i aprovat en l’Acta de 
dia 31 de gener de 2014, afectat per la penalització per l’empitjorament de l’index de 
perillositat  en l’exercici 2013 del 64’49% respecte a la mitjana dels tres anys 
anteriors.  

 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) inicia la seva intervenció. 

Explica que la liquidació que se paga per al peatge a l’ombra se realitza de dues formes. La primera té 
en compte el trànsit i la segona representa l’índex de perillositat i d’accidents que té la carretera. 

Pel fa a la qüestió del trànsit indica que ja se va debatre i se va aprovar. En aquest cas concret, s’aplica 
una penalització per l’índex d’accidents que ha tengut aquesta carretera durant l’any 2013, fet que 
provoca que el Consell de Mallorca reclami a l’empresa concessionària una quantitat que se restarà de 
la liquidació anual. Aquest és el motiu pel qual se presenta al Ple d’avui. 

El Sr. ALEMANY (PSOE) intervé a continuació. 

Anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar aquesta proposta, no perquè no s’alegri pel fet que 
l’empresa concessionària hagi de retornar doblers, sinó per la mateixa raó que s’abstenen pel que fa als 
preus i a tot allò que està relacionat amb el peatge a l’ombra de la carretera de Manacor. Apliquen el 
mateix argument per allò de si fos cert el peritatge que existeix, atès que tot seria diferent.   

El Sr. ROVIRA comenta que a ell també li agradaria poder-se abstenir, quan es tracta de coses que no 
els agraden, però la realitat és que aquesta carretera està construïda, s’ha de pagar i que existeixen dos 
plets, un penal i un contenciós. Aleshores, mentre no se resolguin aquestes qüestions, algú ha de tenir la 
responsabilitat de dur endavant els acords.  

Explica que, basant-se en els informes tècnics, aquest any ha de pagar l’empresa concessionària i potser 
el proper any hagi de pagar el Consell de Mallorca. Assenyala que, en qualsevol dels casos, qui 
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governa ha de presentar al Ple aquest tipus de punts a l’ordre del dia, amb els informes adequats de tots 
els tècnics.  

Assenyala que, en aquest cas, també se presenten les explicacions de la Guàrdia Civil sobre cadascun 
dels accidents que s’han produït i destaca que, en cap ni un d’aquests accidents s’atribueix la 
responsabilitat al mal estat de la carretera; sempre ha estat a causa de distraccions, alcohol, excés de 
velocitat o d’infraccions de les normes de trànsit per part dels conductors. Durant aquest any, en dues 
rotondes, s’ha observat un augment del nombre d’accidents a causa dels motius que s’han esmentat i no 
queda altre remei que presentar-ho al Ple. 

Fa notar que és obvi que qualsevol tema referit a la carretera de Manacor es troba sub iudice, a l’espera 
que els tribunals s’hi pronunciïn.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 
 
 
DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PUBLICA 
 
PUNT 19. SUSPENSIÓ PARCIAL DE L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 39 DEL 
CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL.  
 

Es retira. 

 

PUNT 20. SUSPENSIÓ PARCIAL DE L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 37 
DELS ACORDS DEL PERSONAL FUNCIONARI.  
 

Es retira. 
 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 
PUNT 21. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TARIFA DE TRACTAMENT 
DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS PER A L’ANY 2014. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 
 
Atès l’article 5.2.b) del Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de 
Mallorca. 
 
Atès el pacte vuitè de la modificació del contracte de data 21 de maig de 1992 entre el 
Consell de Mallorca i Tirme, SA relatiu al servei de gestió de residus urbans de 
Mallorca (Acord de Ple de 9 de maig de 2013) i el punt cinquè de l’estudi econòmic 
financer annex al contracte. 
 
Atesos els escrits de Tirme, SA de proposta d'actualització de la tarifa de tractament 
dels residus sòlids urbans per a l'any 2014 de 8 d’agost de 2013, 27 de setembre de 
2013, 7 de febrer de 2014, 20 de febrer de 2014 i 24 de febrer de 2014. 
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Atesos els informes del cap del Servei Jurídic DIR d’11 de setembre de 2013, 3 
d’octubre de 2013, 5 de desembre de 2013, 16 de gener de 2014, de 4 de febrer de 
2014, 6 de febrer de 2014 i 24 de febrer de 2014. i 11 de març de 2014.  

Atesos els informes de l’economista de la Direcció Insular de Residus de 3 d’octubre 
de 2013, de 12 de desembre de 2013, de 5 de febrer de 2014 i 25 de febrer de 2014 i 
11 de març de 2014.  

Atesos els informes de fiscalització de la Intervenció General del Consell de Mallorca 
de 4 de novembre de 2013, de 5 de desembre de 2013 i de 29 de gener de 2014 , 3 de 
març de 2014 i 24 de març de 2014. 
 
Atesa la resolució de la consellera executiva de Medi Ambient de 6 de febrer de 2014 
d’acumulació d’expedients de reequilibri econòmic financer de la concessió de gestió 
de residus urbans de Mallorca i d’aprovació de la tarifa RSU 2014. 

Atesa la resolució de la consellera executiva de Medi Ambient d’11 de març de 2014 
de revocació de la Resolució d’acumulació dels expedients de reequilibri econòmic 
financer de la concessió de gestió de residus urbans de Mallorca i d’aprovació de la 
tarifa RSU 2014. 

 
Per tot el que s'ha exposat i atès l’article 7.i. del Decret de dia 15 de juliol pel qual es 
determina l’organització del Consell de Mallorca, modificat pel decret de dia 10 
d’octubre de 2011, la consellera executiva del Departament de Medi Ambient eleva al 
Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d' 
 

ACORD 

 

1. Aprovar la revisió ordinària de la tarifa RSU per l’exercici 2014 per un import 
de 139,95€/tona. 

2. Aprovar la revisió extraordinària de la tarifa RSU per l’exercici 2014 que 
suposa la minoració de 8,59€/tona, per variació en la gestió dels costos prefixats per a 
l’explotació de les distintes instal·lacions. 

3. En conseqüència de tot l’anterior, aprovar inicialment la tarifa de tractament 
dels residus sòlids urbans per a l'any 2014 per import de 131,36€/tona, que incorpora 
a la tarifa resultant el dèficit a regularitzar corresponent al exercicis 2012 i 2013 de 
38.185.887,90 euros, imputant 5.075.000.- euros a la tarifa 2014 i reconeixent 
l’import de 1.226.329,18.-€ a incloure al càlcul de la tarifa cada any fins al final de la 
concessió(2041). 

4. Sotmetre el present acord a exposició pública per un període de 20 dies hàbils 
comptadors a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears en aplicació de l’article 86 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. Durant aquest 
període l’expedient estarà a disposició dels interessats a la Direcció Insular de Residus 
del Departament de Medi Ambient, c/ General Riera , 111 de Palma de Mallorca. 
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Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública i entrarà en vigor a partir 
de la publicació de l’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de les Illes Balears.  

5. Acordar l’inici de l’expedient d’interpretació/modificació del contracte de data 
21 de maig de 1992 entre el Consell de Mallorca i Tirme, SA relatiu al servei de 
gestió de residus urbans de Mallorca (Acord de Ple de 9 de maig de 2013) pel que fa 
al sistema de revisió de tarifa. 

 

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. 

La PRESIDENTA informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat intervenir en el 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 senyora presidenta, honorables senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de 
Mallorca, referent a aquest punt, exposa el següent: 

Aquesta aberrant proposta no se pot aprovar així com així. És una bufetada més a la línia de flotació 
dels mallorquins. No s’ha d’oblidar que en l’any 2006, contra tota lògica, el nefast i antisocial tàndem 
Partit Popular–Unió Mallorquina va signar un document a TIRME per construir dues noves 
incineradores. Però, segons sembla, se’n varen construir més de les previstes... 

Anys enrere se podia incinerar 460.000 tones de residus a l’any però, amb la paranoica ampliació, 
actualment s’hi poden incinerar 700.000 tones de residus a l’any. Quina barbaritat! Quina bogeria! I els 
pobrets ciutadans, a pagar s’ha dit! 

Sense dubtes, aquest complex d’incineració de residus és massa gros. I, per això, ara s’han de dur 
residus de fora. I, com és clar, el dèficit de tarifa creix i creix en molts de milions d’euros que, per 
amortitzar-los, hauran de passar 40 o 50 anys i molts dels que avui estam aquí ja ni ho veurem. Això és 
una mena de dèficit de tarifa per a l’eternitat per culpa de partits polítics maldestres, ineptes i 
incompetents. 

Molt poca fe ha de tenir el Consell de Mallorca en el futur de la nostra estimada ‘roqueta’, si permet 
dur fems de fora per cremar-los a Son Reus. Molt poca imaginació ha de tenir el Partit Popular a l’hora 
de reactivar l’economia, si és capaç de hipotecar el prestigi turístic de l’illa, que viu de la seva imatge i 
de vendre encís mediterrani, potenciant les xemeneies de la incineradora de Palma. 

Una iniciativa com aquesta només pot venir d’una visió tràgica de les Illes Balears, de no tenir cap 
estima ni cap mena d’esperança en el futur illenc. 

El Consell de Mallorca, per acabar d’arrodonir uns fets tan negatius, carrega contra el medi ambient i el 
turisme amb les deixalles que vénen de fora i que passaran a contaminar la nostra atmosfera. És 
vergonyós! 

L’eliminació dels fems és un problema seriós a molts d’indrets del continent: ningú no vol 
contaminació a ca seva i s’estima més enviar les deixalles tan enfora com sigui possible per cremar-les. 
Han tengut la sort de trobar una illa del diable on els governants són capaços de tot. Fins i tot 
d’enfornar un prestigi turístic llaurat al llarg de dècades d’esforç. 

Mallorca convertida en centre europeu de residus: des del turisme de gatera fins als polítics corruptes, 
tot passant per tones de fems i augmentant les tarifes als soferts i putejats ciutadans. 
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I, per finalitzar, direm que és depriment voler emmerdar la perla de la Mediterrània.” 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient)  

En primer lloc, recorda que a la darrera reunió de la Comissió Informativa no se va demanar res referit 
a la tarifa.  

Considera que avui és un dia històric, en la història del Consell de Mallorca, perquè no sap què diria la 
gent de Mallorca si s’apujàs la tarifa en lloc de congelar-la. És obvi que escarrufa, congelar-la després 
de sentir tot el que han pogut dir els representants de la ciutadania. 

Expressa un agraïment especial a tot el personal dels departaments del Consell de Mallorca que s’hi ha 
implicat. Assenyala que fa mig any que es fan informes sobre la tarifa; s’han fet sis informes jurídics i 
quatre econòmics, la qual cosa indica el nivell de l’estudi que se n’ha fet.  

Observa que per poder establir la tarifa en 131,36 euros s’han aplicat tres eixos fonamentals: reducció 
de costos fixos, dèficit de tarifa i cobrament dels llots i tot seguit els explica. 

Quan al cobrament dels llots adverteix que ja s’ha manifestat en els Plans Directors des de l’any 2007 
però no s’havien cobrat mai tot i que diversos directors insulars dels Consell de Mallorca i els directius 
de l’empresa concessionària s’havien intercanviat cartes en aquest sentit. És obvi que representa un 
punt d’inflexió que no permet una tornada enrere, raó per la qual a partir d’aquest mes, aprovada ja la 
tarifa, ja se cobra per aquest concepte. Reitera que no calen més explicacions, atès que ja se varen 
donar en el Ple corresponent. 

Sobre el dèficit de la tarifa explica que, excepcionalment, s’incorpora un dèficit per a regularitzar, dels 
anys 2012 i 2013, per un import de 38 M€ dels quals 5 M€ s’inclouen a la tarifa d’enguany i la resta, a 
raó d’aproximadament 1.200.000 €, s’afegeix en els exercicis següents, fins a l’any 2041.  

Assenyala que, evidentment, l’empresa concessionària no hi ve a bé; tothom entén que no és el mateix 
100 € d’avui que 100 € de l’any 2041. Consegüentment, el fet de poder allargar el dèficit de tarifa 
representa un estalvi financer per a l’equip de govern del Consell de Mallorca; queda clar per a tota la 
ciutadania que se paga a terminis i sense interessos un deute que té la institució i també que és un 
important avantatge per a tota la ciutadania de Mallorca. 

Pel que fa a la reducció de costos fixos, observa que s’ha aconseguit per mitjà de negociacions amb 
l’empresa concessionària, procés que no ha resultat fàcil però que ha permès reduir 9 M€ directament 
sobre la tarifa en un termini de dos anys.  

Reitera que és per raó d’haver aplicat aquests tres punts que ha indicat que avui és possible afirmar que 
se congela la tarifa i posar el comptador a zero. Fa avinent que, amb vista al futur, és clar que l’actual 
equip de govern no pot respondre de les variables que no controla, com ara el preu del gasoil o 
l’augment de l’IPC, però independentment d’aquests punts, que s’apliquen sobre la tarifa i que ningú 
no pot controlar, evidentment, pel que fa a la resta que sí se puguin controlar ja no serà necessari 
incrementar més la tarifa, si les coses se fan correctament. També és evident que ja no caldrà acumular 
el dèficit de tarifa que fins ara existia.  

Assenyala que és cert que no se pot oblidar que existeix un dèficit de tarifa de 38 M€, dels dos darrers 
anys, però s’han de considerar també els anteriors, que són els següents: l’any 2008 el dèficit va ser de 
7 M€; l’any 2009 de 4.992.000 €; l’any 2010 d’1.768.000 € i l’any 2011 de 3.898.000 €. 

Indica que és clar que se podien computar els dèficits a la tarifa següent quan s’aprovava la tarifa però 
també s’ha de recordar que se va congelar la tarifa durant els tres darrers anys de la passada legislatura 
(131,52 €). 

Valora que s’ha fet molt bona feina, precisa, molt ben estudiada, molt complicada. Observa que tant de 
bo s’hagués fet bastants d’anys enrere, no ara. Tot i això, més val fer-ho tard que no fer-ho mai. 

Reitera que la gent de Mallorca se’n pot sentir ben orgullosa i considera que per mitjà de la gran 
quantitat de gestions, totes elles difícils, ha quedat ben demostrat que és possible aconseguir congelar la 
tarifa. 

 La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 
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En primer lloc, lamenta no haver pogut assistir a la reunió de la darrera Comissió Informativa i 
assegura que ja va demanar disculpes a les persones que l’havien preparada.  

Tot i això, fa avinent a la Sra. Soler que són moltes, les coses que no entén.  

Pel que fa als dèficits que ha esmentat, referits als anys 2009, 2010, 2011, observa que la Sra. Soler ha 
obviat parlar dels 20 M€ de dèficit que apareixen en els informes de 2012 i també dels 20 M€ de dèficit 
de 2013, que són les quantitats a què se refereix la tècnica que va redactar l’informe econòmic. Diu que 
aquesta persona indica que pot suposar una reclamació global de 54 M€ per part de TIRME, en futures 
accions.  

També diu que aquest dèficit si se va “laminant” amb un efecte fins a l’any 2041, tot i que la taxa de 
descompte pugui oscil·lar entre el 2% i el 4% s’incrementaria l’import en 12 M€. En conseqüència, 
podria ser que TIRME reclami al Consell de Mallorca 67 M€. 

Fa avinent que és això, el que s’indica en els informes que la Sra. Soler ha obviat esmentar.  

Assegura que el seu Grup no vol jugar a aquest joc i, tot i que considera correcte que se congeli la 
tarifa, el que no pot permetre és que se faci rodar una bolla que pot créixer des de 54,5 M€ fins a 67 
M€, d’acord a allò que s’explica a l’informe econòmic de la tècnica del departament. 

Per aquestes raons, els consellers de MÉS per Mallorca votaran negativament aquesta proposta perquè 
no volen ser còmplices d’una bolla que exploti, en el futur, als gestors a qui correspongui governar el 
Consell de Mallorca.  

Felicita la Sra. Soler per la feina que ha fet. Valora que hagi obert una via molt interessant, que està 
molt bé, però fa notar que no ho ha resolt així com ho vol fer creure. 

Nega també que sigui cert que s’ha posat el comptador a zero, com vol fer creure la Sra. Soler, atès que 
d’acord a allò que s’indica a l’esmentat informe econòmic, pot explotar tot per un valor econòmic de, 
només!, 67 M€, un nou dèficit per imputar a qui sigui el futur gestor d’aquesta institució.  

La Sra. GARRIDO (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Diu que el seu Grup opina tot el contrari que la Sra. Soler. Ho lamenta, però no considera que avui 
sigui cap dia històric, precisament aquest seria l’únic adjectiu que ella no aplicaria al dia d’avui. 

Recorda que el mes de setembre de 2012 la Sra. Soler va assegurar a tota la ciutadania de Mallorca que 
importaria fems de fora per abaixar la tarifa i poc temps després varen arribar les “rebaixes”: ja no era 
necessari importar fems per disminuir la tarifa, sinó que s’importa fems per congelar la tarifa. 

A més a més, allò que presenta avui al Ple són tres fets extraordinaris, sobre la tarifa, que fan que 
aquesta minvi enguany, però atès que aquests fets ja no se tornaran a produir mai més el resultat serà 
que en un futur augmenti. Reitera que la Sra. Soler ha definit aquests fets extraordinaris amb el nom 
d’eixos fonamentals de la tarifa; fonamentals, extraordinaris i puntuals de l’any 2014. 

Fa notar que el primer és un ingrés extraordinari, de 19 M€, que representa 30,83 € sobre la tarifa, per 
al cobrament dels llots (des de l’1 de gener de 2012 fins al dia de l’aprovació definitiva del cobrament 
dels llots). Demana a la Sra. Soler si aquests 19 M€ tornaran a constar sobre la tarifa l’any 2015 i els 
anys successius.  

Fa notar que aquest és un ingrés extraordinari sobre la tarifa i que a l’expedient s’indica així, i ho és. 
Demana a la Sra. Soler si és que tornarà a cobrar els llots una altra vegada.  

Fa notar que existeixen anuncis de recursos contra aquest fet per part dels ajuntaments i de les 
administracions implicades, que són els productors de llots. Davant aquest fet, demana a la Sra. Soler 
què pensa fer, si és que els cobrarà la factura. 

Tot seguit reitera la pregunta anterior referida als 19 M€ i a si se cobrarà aquest fet extraordinari sobre 
la tarifa, que no se repetirà l’any que ve atès que la tarifa específica de llots que s’ha aprovat és de 78 
€/tona els 19 M€ . En conseqüència, no hi haurà un dèficit en aquest sentit perquè jurídicament ja ha 
quedat resolt, la qual cosa representa que se produirà un forat administratiu de 19 M€ en la tarifa de 
l’any que ve. 

Pel que fa al segon fet extraordinari del qual ha parlat la Sra. Soler, el canvi dels costos, adverteix que 
allò que se fa ara és iniciar una revisió del contracte; se fa una interpretació extraordinària del contracte 
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per passar costos variables a costos fixos, fet que se va produir l’any 2013 i que se repeteix durant el 
2014 segons demostren les pròpies paraules dels responsables de TIRME i els informes del Servei de 
Residus.  

Aquest és un nou fet extraordinari que suposa 8,51 € sobre la tarifa; són 4 M€, 1 M€ és per als llots i 4 
M€ per a la tarifa de residus sòlids urbans. Fa notar que és fictici, que s’ha ficat sense tenir cap sentit ni 
un que el posin d’aquesta manera. 

Quan a la importació de fems, recorda que la Comissió de Govern autoritza a importar 125.500 tones 
de Sabadell, Roma i Barcelona, totes elles d’acord a un codi de residus (el 19.12.12). Aquesta mateixa 
autorització indica que no se podran passar les tones que permet l’autorització ambiental integrada 
d’aquest tipus de residus i permet 19.12.12 60.000 tones i 19.12.10 60.000 tones. Observa que està 
autoritzat un únic codi de residus amb el qual només es poden incinerar 60.000 tones.  

Fa avinent a la Sra. Soler que allò que fa ella, sobre aquesta tarifa, és fer el càlcul a raó de 125.500 
tones (6.347.000 €). Li demana com ho pot fer així perquè o bé és un error, o bé menteix 
deliberadament, o bé se salten “a la torera” l’autorització ambiental integrada i l’acord de la Comissió 
de Govern. Vol saber què ha passat, quina de les tres opcions és la que s’ha aplicat.  

A més a més, existeix un informe elaborat per l’economista del Servei de Residus, de l’octubre de 
2010, que indica que enguany posaran 3 M€ a la tarifa, que només posaran 3 M€ d’ingressos per aquest 
concepte. Observa que és el càlcul més encertat de tots, i per ventura ni així hi arribarien.  

Fa notar que, a partir d’aquest informe, en els següents ja hi posen 6,3 M€, sense cap tipus de 
justificació. Observa que l’informe de 2010 sí que justifica, de forma concreta, perquè hi posen 3 M€. 
Demana per què se posen els 6,3 M€ del màxim de les tones que se poden importar, que no 
s’importaran i que no s’han importat. Torna a demanar a la Sra. Soler que li ho expliqui, perquè no ho 
entén.  

A més a més, hi ha un altre aspecte per aclarir: el càlcul de la tarifa de 2014, des de dia 1/6/2013 fins a 
dia 30/5/2014. Vol saber com fan el càlcul de la tarifa. Fa notar que queden menys de dos mesos per 
acabar aquest termini i també que des de dia 1/6/2013 fins a dia 1/4/2014, o dia 15/3/2014, és obvi que 
tenen dades reals.  

En aquest cas, se podria acceptar que facin una estimació de càlcul per al període comprès entre el 
15/3/2014 i el 30/5/2014. Retreu que facin aquesta estimació de càlcul per a tot el termini (1/6/2013–
30/5/2014) perquè només se podria entendre si se fa la tarifa en el mes de setembre, però no s’entén si 
la tarifa se fa ara, a data de 10 d’abril. Torna advertir que d’aquí a un mes i vint dies acaba el termini i 
se comença a computar la tarifa de 2015.  

Assenyala que a aquestes qüestions encara s’hi ha d’afegir el còmput dels MW/h. Demana què se paga 
a TIRME per MW/h. Fa notar que l’escrit que ha presentat TIRME indica que se’n van en orris, per 
entendre’ns, els càlculs de l’energia elèctrica amb l’entrada al govern del Partit Popular perquè les 
energies renovables, que és com se pagava l’energia de TIRME, deixen d’estar primades (tenien una 
prima de 30 €/MW) i, a sobre, s’aplica un impost del 7%, en virtut del RD 9/2013.  

En conseqüència, el MW d’energia que comença a vendre TIRME val el mateix que qualsevol altre 
MW que se generi de qualsevol altra manera. Segons TIRME, si tot això no canvia, el MW pot oscil·lar 
entre els 60 € i els 80 €, de forma que es pot fer el càlcul de manera més prudent, a raó de 60 €. 
Assegura que aquests són els càlculs que ha fet TIRME.  

Fa notar que, de cop i volta, l’economista del Servei de Residus indica que el càlcul s’ha fet a raó de 52 
€ el MW. Observa que els resultats són els mateixos que amb el càlcul del MW a 60 €. 

Destaca que, per aquesta raó, ha dit a la Sra. Soler que s’ha de treballar amb els càlculs reals que tenen 
sobre la taula, considerant que el Govern de l’Estat, durant el passat mes de gener va anul·lar la 
subhasta elèctrica perquè se va fixar el MW en 48 € i el va trobar caríssim. Ara és més barat, i la Sra. 
Soler, amb el seu personal tècnic, fa el càlcul a raó de 60 € o de 52 €.  

Atès que la Sra. Soler expressa la seva discrepància, la Sra. Garrido reitera l’afirmació anterior. Torna a 
dir que el seu departament fa els càlculs a raó de 52 € el MW. Per aquesta raó, adverteix a la Sra. Soler 
que, en el millor dels casos, calculant a 52 €/MW, fa un forat econòmic a la tarifa de 2,4 M€ i, si se 
paga el MW a 48 € el forat a la tarifa és de 3,7 MW.  
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Torna a recordar a la Sra. Soler que el seu propi govern del Partit Popular ja va trobar car el preu de 48 
€/MW. Assegura que ahir va consultar la pàgina web del Ministeri d’Indústria i va poder confirmar que 
el preu establert era de 40,48 €/MW. Per aquesta raó demana a la Sra. Soler quin és el forat econòmic 
actual, només pel que fa a la venda d’energia. Afirma que és aquest, el dèficit de la tarifa, el dèficit que 
la Sra. Soler crea a partir d’avui per a les futures tarifes.  

Diu que no és cert que se posi el comptador a zero. Per fer-ho, s’iniciarà ara una revisió del contracte. 
Refusa el que fa la Sra. Soler, d’aquí fins a l’any 2041 pagar aquest dèficit dels dos darrers anys. Diu 
que se farà amb una modificació del contracte i vol saber què faran l’any que ve, o si no hi haurà nova 
tarifa, si no se revisa aquest contracte, que és una de les objeccions que té l’informe de Intervenció. Diu 
que aquest és el problema, de forma que “ojos que no ven, corazón que no siente”.  

Assegura que la Sra. Soler crea un nou dèficit: 40 M€ pràcticament durant els dos darrers anys. 
Adverteix que se comença a comptar ara i que li surten, com a poc, 20 M€ de l’extraordinària que ha 
posat per una banda i 3 M€ per altra banda, per raó del MW/h, etc. Fa notar a la Sra. Soler que no és un 
tema senzill que es pugui solucionar parlant-ne cinc minuts.  

Atès que la Sra. Soler li diu que ho complica, la Sra. Garrido respon que no és així, que només exposa 
els fets i que és la Sra. Soler qui ho simplifica i que aquest és el problema, perquè no se pot simplificar 
i acabar enganyant la gent d’aquesta manera.  

Assegura que, per aquestes raons, el Grup Socialista no serà còmplice i votarà en contra de la proposta, 
perquè allò que fa la Sra. Soler és una tarifa-ficció, està fent un forat econòmic.  

La Sra. SOLER pren la paraula. 

Comenta que entén perfectament que el Grup Socialista voti en contra de la proposta, perquè admet que 
qui gestiona fa allò que el PSOE és incapaç de fer i no li queda altre solució que reconèixer que no 
poden fer-ho. 

Diu a la Sra. Garrido que, per sort, la coneix molt i ha observat que cada vegada que en el Ple s’ha 
parlat d’aquesta tarifa ha presentat sempre el mateix discurs amenaçador.  

Li assegura que durant aquesta legislatura la tarifa no augmentarà i afirma també que els futurs governs 
del Consell de Mallorca no necessiten tampoc augmentar-la.  

Tot seguit posa a l’abast de la Sra. Palou l’informe al qual ella s’ha referit en la seva intervenció 
anterior, elaborat per l’economista del seu departament i en destaca les dues opcions que conté. Explica 
que permet decidir entre cobrar tot el dèficit de tarifa tot d’un cop (38 M€ que corresponen a 2012 i 
2013) o bé imputar a la tarifa d’enguany 5 M€ i allargar fins a l’any 2041 el més d’un milió d’euros 
que resulta de fer la distribució oportuna.  

Refusa els arguments en el sentit que TIRME, la concessionària, tendria dret a demanar al Consell de 
Mallorca 67 M€. Li demana si sap que per dur aquesta tarifa al Ple ja tenen el vistiplau de TIRME, i 
que si no fos així no la presentarien, perquè hi ha d’haver l’acord de TIRME.  

En conseqüència, aquesta tarifa dóna per tancada la porta a qualsevol tipus de contenciós per a 
qualsevol tema de dèficit de tarifa. Demana a la Sra. Palou si li queda clar.  

Insisteix a dir que aquest tema queda tancat, perquè si no hi hagués l’acceptació per part de TIRME 
d’aquest acord no podria venir ni a Ple. Diu que, efectivament, un dels punts de l’acord de Ple és iniciar 
la renegociació del contracte de TIRME, de la qual cosa se’n sent ben orgullosa.  

Anuncia que dijous dia 24 seran convocats per a aquesta finalitat. Adverteix que convé que s’ho 
apuntin a l’agenda, per tal de poder assistir a la reunió de la Mesa de Seguiment de Residus, que 
iniciarà la renegociació del contracte amb TIRME, cosa que fins ara era impensable. 

A continuació diu a la Sra. Garrido que considera normal l’import de 3 M€ del primer informe de 
l’economista.  

Pensa que la qüestió de la tarifa no hauria de ser objecte de cap debat polític, perquè és només una 
qüestió tècnica. 
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Retreu l’actitud que té la Sra. Garrido i li recorda que si encara fos la mà dreta, com ho ha estat, de la 
Sra. Armengol i si aquesta fos la presidenta de la institució, el seu equip de govern ja hauria augmentat 
la tarifa un 50% en el primer any de legislatura i sense cap informe previ, sense estudiar res.  

Diu que, efectivament, les variables de l’IPC, de gasoil, etc., no se poden comptar fins que se tanquen i 
assegura que, el proper mes d’agost, l’empresa concessionària presentarà la propera proposta de tarifa. 

A continuació diu a la Sra. Palou que, si ha llegit l’informe de l’economista, haurà observat que indica 
que, a dia d’avui, se podria aprovar la tarifa per 120 €. Fa avinent que no l’aprovaran i que intentaran 
congelar-la perquè entenen que abans de fer una disminució tan important s’han d’estudiar tots els 
paràmetres que hi pugui haver per a la tarifa del proper any.  

Reitera que seria possible, si actuessin de forma estricta, deixar-la en 120 €, amb tot el que fan. 

Assegura a la Sra. Garrido que ella no ha fet ni un sol informe i que no ha assistit tampoc a cap reunió 
tècnica perquè opina que és el personal tècnic el que ha d’indicar allò que s’ha de fer. Li diu també que 
no sap si el Grup Socialista pot dir el mateix. Afirma que s’han fet moltes reunions i que ella només ha 
assistit a les que s’han fet amb els responsables de l’empresa concessionària, TIRME. 

Pel que fa als 9 M€ que s’han disminuït, durant els dos darrers anys, puntualitza que és una de les 
qüestions que s’hauran de negociar en el contracte, perquè ja no els tendran per a l’any que ve, s’han de 
retirar.  

Diu a la Sra. Garrido que s’ha de continuar treballant per tal de reduir costos fixos de l’empresa 
concessionària, gestions que el govern anterior no va saber fer mai, només varen saber augmentar la 
tarifa en un 50%. 

Quan al cobrament dels llots de dos anys enrere, li diu que efectivament no ho cobraran i és allò que 
han indicat els informes jurídics, però els llots de cada any s’imputaran a la tarifa, com és lògic. 

Pel que fa als 3 M€ referits al combustible explica que el motiu és que en el passat mes d’octubre 
encara no havia passat per Comissió de Govern cap acord; ara que ja s’han autoritzat les quantitats de 
combustible, queda reflectida la quantitat que pertoca, 5 M€. Fa avinent que, si l’empresa 
concessionària no ha duit allò que està autoritzada a dur, ja respondrà aquesta davant el Consell de 
Mallorca per justificar el que hagi fet, de la mateixa forma en què ha hagut de respondre reduint 9 M€ 
en dos anys.  

Demana a la Sra. Garrido que li indiqui quina empresa concessionària té el Consell de Mallorca que 
hagi reduït 9 M€ en dos anys en concepte de costos fixos, perquè li ho han exigit i ho ha de demostrar.  

Li fa avinent que s’inicia una renegociació de contracte amb la intenció de reajustar-ho tot. Li recorda 
que ella va convidar els representants del Grup Socialista i que la Mesa que s’ha constituït a proposta 
d’aquest Grup té justament aquesta finalitat.  

Per acabar, retreu que la Sra. Garrido posi en dubte que avui sigui un dia per sentir-se’n orgullosos, 
dels resultats obtinguts. Pensa que aquest fet demostra que és obvi que l’actual equip de govern i el 
Grup Socialista viuen en dos móns diferents, el PSOE en un món irreal i el PP en el món real.  

La Sra. PALOU intervé a continuació. 

Diu a la Sra. Soler que, perquè tota la gent de Mallorca l’entengui quan parla de posar el comptador a 
zero, el que fa és posar el zero 40 M€ més amunt, que s’han de pagar d’aquí a l’any 2041; 5 M€ se 
paguen enguany i encara queden 35 M€ a pagar des de l’any 2015 fins a l’any 2041.  

Reitera que la Sra. Soler mou un zero fins a 35 M€, que se pagaran de la forma que acaba d’explicar. 
Fa notar que és obvi que això és moure la pilota fins a la teulada del proper equip de govern que 
gestioni el Consell de Mallorca.  

Pel que fa als llots, assenyala que el Govern balear ja va indicar al Consell de Mallorca, per escrit, que 
ABAQUA no pot pagar; per mitjà d’un informe ha manifestat que no pot pagar la tarifa dels llots. 
Evidentment, no és un problema del Consell de Mallorca però ho serà, perquè el Govern balear deixa 
clar que va cedir uns solars al Consell de Mallorca i que entén que amb aquesta cessió dels solars ja ha 
fet el pagament per endavant de tot aquest tractament de llots.  
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Fa notar que, tot plegat, acabarà en un procediment contenciós entre TIRME i ABAQUA perquè 
l’empresa concessionària no cobra, per una part, i per una altra ABAQUA contra el Consell de 
Mallorca perquè el Govern balear ja ho dona per pagat amb la cessió dels seus solars. És clar que el 
Consell de Mallorca serà qui ballarà i se succeiran els contenciosos, com és costum.  

Reitera que la Sra. Soler haurà deixat “una bona herència” als futurs gestors del Consell de Mallorca.  

Recorda que el passat dia 21 de febrer l’empresa TIRME va manifestar a la Sra. Soler que la manca de 
revisió de tarifes per als anys 2012 i 2013 ha suposat un incompliment contractual per part del Consell 
de Mallorca, que ha generat un dèficit, les conseqüències del qual no han de ser suportades per aquesta 
concessionària i que ha de ser corregit d’acord a les previsions contractuals. En tot cas, el Consell de 
Mallorca ha de garantir l’equilibri econòmic i financer de la concessió. 

Fa notar que això també podrà acabar en una demanda que potser que acabi en els 67 M€ a què s’han 
referit també. Torna a ser una “herència”.  

Diu a la Sra. Soler que el seu subconscient l’ha traïda, quan parlava, atès que ha dit que durant aquesta 
legislatura no s’apujarà la tarifa del fems. Torna a destacar que ha dit “aquesta legislatura”, potser 
perquè ja deu saber que si torna a governar el Partit Popular ella ja no serà la consellera de Medi 
Ambient, perquè si no fos així no deixaria l’herència que està deixant, ara mateix, al futur equip gestor 
d’aquesta institució.  

La Sra. GARRIDO intervé a continuació. 

Diu a la Sra. Soler que ha observat que té bones intencions i li ho reconeix. Tot i això, és obvi que no li 
surten bé les coses, que no n’hi ha prou amb bones intencions.  

Considera que és la Sra. Soler la que viu en un món irreal, mentre que el PSOE toca de peus a terra i 
veu bé quina és la realitat.  

Insisteix a demanar-li respostes concretes a allò que li qüestiona i als plantejaments que li fa, com ara 
en el cas del cobrament dels llots. Fa notar que la Sra. Soler ha dit que se cobraran els llots, però cal 
matisar que se farà dins la tarifa específica, perquè a la tarifa de residus sòlids urbans (RSU) no hi 
tornarà entrar ni un sol concepte referit als llots. En canvi, a la tarifa de RSU que se presenta avui al Ple 
hi ha 19 M€ d’ingrés extraordinari per als llots passats.  

Atès que la Sra. Soler discrepa d’aquest càlcul, li reitera que és així, que no són 11 M€, i li demana que 
comprovi bé la documentació que ha elaborat l’economista, a la qual ja s’ha referit abans.  

Insisteix a demanar-li una resposta concreta sobre aquesta qüestió. Li reitera que la tarifa del proper 
any ja no tendrà una aportació extraordinària de 19 M€ i també tots els retrets anteriors referits al 
mateix tema.  

Observa que tampoc no ha rebut cap resposta referida al càlcul dels MW/h, és clar que no n’ha volgut 
fer cap comentari. Li demana si ho ha fet perquè ja se comprovarà en el mes d’agost i li fa notar que 
allò que cobra TIRME per MW/h se sap al moment, i li pot dir, dia a dia, allò que cobra per l’energia 
que ven.  

Retreu que, si la Sra. Soler no explica ben clarament què se cobra per cada MW/h que se ven, el que fa 
és enganyar tothom i tornar a crear dèficit; computar que s’ingressaran 6 M€ per incineració de residus 
de l’estranger és tornar a crear dèficit, perquè la Sra. Soler sap que no és cert i, si se fa, TIRME 
incompleix allò que estableix l’autorització ambiental integrada i comet, com a mínim, una falta molt 
greu de caràcter mediambiental.  

Diu que vol que li doni una resposta concreta sobre aquesta qüestió. 

Torna a dir que la Sra. Soler, amb la seva actuació, està creant un forat de 25 M€ com a mínim, amb 
aquesta tarifa i qui s’ho trobarà serà qui hagi d’aprovar la nova tarifa.  

Reitera que la Sra. Soler té bones intencions i considera que tots els Grups comparteixen la intenció de 
congelar la tarifa, fins i tot la d’abaixar-la, però no se pot fer això d’una forma enganyosa, com ho fa 
ella, perquè finalment tornarà a sorgir el problema, és una qüestió que cau pel seu propi pes. 

La Sra. SOLER tanca el debat. 

En primer lloc, s’adreça a la Sra. Garrido. 
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Assegura que l’informe de l’economista indica que són 11 M€ els que pertanyen als llots.  

Pel que fa a la venda de MW/h, diu que les dades que reflecteix l’informe són aquestes: 4 M€ per a les 
línies 1 i 2, i 9 M€ per a les línies 3 i 4.  

A continuació s’adreça a la Sra. Palou. 

Considera que durant la seva intervenció ha fet anuncis propis de la futurologia (que tendran problemes 
derivats de la gestió dels llots, que tendran un procediment contenciós amb el Govern balear derivat de 
la cessió dels solars per a les plantes de compostatge, que deixaran una herència terrible, etc.). 

Davant aquest panorama, li diu que si vol que parlin d’herència li pot recordar el dèficit de tarifa, la 
recepció de dos forns nous dos dies abans de les passades eleccions feta directament per la Sra. 
Tugores, consellera de Medi Ambient durant la legislatura anterior –que pertany a la seva mateixa 
coalició política– decisió que representa haver d’assumir directament damunt la tarifa, anualment, 30 
M€, “per art de màgia”. Li fa notar que “casualment” han seguit congelant tarifa.  

Considera que queda clar que tota l’exposició de futurologia que ha fet la Sra. Palou cau en un sac 
foradat.  

Tot seguit dóna més respostes a la Sra. Garrido. Li diu que l’any que ve no se crearà cap dèficit de 
tarifa si van bé tots els paràmetres que controlen i a la vegada se renegocia el contracte amb TIRME.  

Torna a assegurar-li que el tractament dels llots se continuarà carregant a la tarifa, perquè és obvi que 
ha de ser així. 

Tot seguit li recorda el dèficit que va deixar l’equip de govern anterior pel que fa al deute dels 
ajuntaments. Destaca que va ser de 90 M€. Considera que, amb aquest antecedent, sorprèn que avui la 
Sra. Garrido se preocupi pel fet que la concessionària no cobri el tractament dels llots. Li demana on 
eren, els membres de l’anterior govern de la institució, quan els ajuntaments devien 90 M€ a la mateixa 
empresa concessionària. Li demana si és perquè no varen governar.  

També li fa avinent que, a dia d’avui, els ajuntaments estan al dia de pagaments a l’empresa 
concessionària, mentre que la situació que va trobar el seu equip és la que ha descrit abans: una 
herència de 30 M€ per raó dels dos forns nous i 90 M€ de dèficit a causa del deute dels ajuntaments 
amb TIRME.  

Destaca que a dia d’avui tot aquest deute s’ha regularitzat, per la qual cosa és clar que no són tan 
dolents com a gestors com afirma l’oposició. 

Fa notar també que, contràriament a allò que ocorria durant legislatures passades en què la ciutadania 
de Mallorca pagava cada vegada més per la taxa de tractament de residus, avui poden afirmar en el Ple 
que, gràcies a la tasca que han fet els ajuntaments conjuntament amb el Consell de Mallorca, Ariany, 
Artà, Binissalem, Campanet, Capdepera, Costitx, Manacor, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, 
Pollença, Santa Margalida, Sineu, Sóller, Son Servera o Felanitx, abaixen la taxa de tractament de 
residus.  

Demana a la Sra. Garrido si encara no ho considera un fet històric. Li diu que potser ho hauria de 
demanar directament a la gent de Mallorca, que ho ha notat a la seva butxaca. 

Li recorda que quan va governar el PSOE s’havia d’apujar la tarifa i que quan va arribar el PP al 
govern del Consell de Mallorca se varen proposar congelar-la, i han aconseguit abaixar-la. Entén que el 
PSOE no accepti que el PP hagi fet una gran gestió, i considera que no és política sinó tècnica, 
econòmica i jurídica.  

Fa notar que s’ha intentat posar l’empresa concessionària en el lloc que li pertoca, cosa que no s’havia 
aconseguit mai abans.  

Per tots els motius que ha esmentat, assegura que constitueix un honor i una satisfacció poder seguir 
congelant aquesta taxa i que la ciutadania de Mallorca pagui menys pel tractament dels residus, alhora 
que se continua el camí que s’ha fet.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap abstenció i 
catorze vots en contra (PSOE i MÉS per Mallorca). 
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PUNT 22. SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DE LA FEDERACIÓ 
BALEAR DE CAÇA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 
 
ANTECEDENTS 

 
Atès que la Federació Balear de Caça ha presentat davant el Consell de Mallorca, el 
26 de febrer de 2014, escrit mitjançant el qual sol·licita l’inici del corresponent 
expedient per fer efectiva la subvenció nominativa per import de 90.000 euros per dur 
a terme diverses activitats de foment de la caça.  
 
Vist l’informe tècnic, emès el 4 de març de 2014 cap del Servei de Caça, en relació a 
la sol·licitud de subvenció nominativa presentada per la Federació Balear de Caça. 
 
Vist l’informe - proposta d’inici de l’expedient, emès el 4 de març de 2014 pel 
Director Insular de Caça, en relació a la necessitat de concedir subvenció a l’entitat 
denominada Federació Balear de Caça. 
 
Atès que al Pla Estratègic del Consell de Mallorca per a l’any 2014 figura, com a un 
dels objectius específics de la Direcció Insular de Caça del departament de Medi 
Ambient, la subvenció de 90.000 euros a favor de la Federació Balear de Caça, amb 
càrrec a l’aplicació nominativa 50.17232.48901. 
 
Vista la resolució d’inici de l’expedient de concessió de subvenció nominativa a favor 
de la Federació Balear de Caça, emesa per la consellera executiva de Medi Ambient el 
10 de març de 2014. 
 
Atès que Intervenció General ha informat de l’existència de crèdit suficient per fer 
front a aquesta subvenció, amb càrrec a l’aplicació pressupostària nominativa 
50.17232.48901, amb número de reserva de crèdit 220140000702 i ha fiscalitzat de 
conformitat l’expedient. 
 
Vista la memòria justificativa de la conveniència i/o oportunitat d’atorgar la 
subvenció nominativa de 90.000 euros a la Federació Balear de Caça, emesa pel 
Secretaria Tècnic del departament de Medi Ambient en data 11 de març de 2014. 
 
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. 
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- Decret d’Organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111 de data 21-
07-2011, darrera modificació publicada al BOIB núm. 59 de 26 d’abril de 
2012). 

 
- Bases d’Execució del Pressupost de 2014, aprovades pel Ple del Consell de 

Mallorca en sessió de dia 13 de febrer de 2014 (BOIB núm. 23, de 15 de 
febrer de 2014). 

 
Per tot això, la consellera executiva de Medi Ambient proposa al Ple del Consell de 
Mallorca el següent: 
 
ACORD 
 
1.- Concedir a la Federació Balear de Caça, amb CIF G07198500, l’import de 
NORANTA MIL EUROS (90.000,00 €) en concepte de subvenció nominativa per 
portar a terme diverses activitats pel foment de la caça realitzades a l’any 2014 (de l’1 
de gener al 20 de novembre), i en concret les següents: Repoblació amb perdiu roja 
(Alectoris rufa) a l’illa de Mallorca, dotació uniformes per a caçadors que actuen en 
proves esportives oficials que representen Mallorca a proves i campionats oficials; 
adquisició de trofeus; assessoria jurídica a societats de caçadors; presència a fires i 
congressos; ajuts als esportistes de Mallorca per facilitar els desplaçaments per assistir 
a les competicions oficials del calendari federatiu nacional i internacional; 
organització de campionats i altres proves classificatòries i creació i manteniment de 
la WEB federativa. 
 
2.- Autoritzar i disposar la despesa a favor de la Federació Balear de Caça, amb CIF 
G07198500 i domicili a efectes de notificacions al carrer Cedre, núm. 13, CP 07009 
de Palma, per un import de 90.000,00 € en concepte de subvenció per a l’any 2014 per 
portar a terme diverses activitats pel foment de la caça, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària nominativa 50.17232.48901 (reserva de crèdit 220140000702). 
 

3.- Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos que pugui rebre el beneficiari per al mateix projecte subvencionat, 
procedents de qualsevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió 
Europea o d’Organismes internacionals, sempre que el còmput total de les 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos rebuts no superi el cost del projecte.  

 
4.- La subvenció s’ha de pagar després de justificar la realització del projecte 
subvencionat i l’execució del seu pressupost. En aquest sentit, el grau d’execució del 
pressupost presentat, per import de 90.000.- euros, serveix de base per determinar 
l’import definitiu de la subvenció que s’ha de pagar, per la qual cosa, si aquell no 
s’executa íntegrament s’ha de reduir l’import de la subvenció per tal de mantenir la 
proporció que representava envers el pressupost presentat.  

 
5.- L’entitat beneficiària ha de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que hi són aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003 General de 
subvencions; les de l’article 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques 
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del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 
2001 (BOIB núm. 132 de 3/11/01); les recollides en aquestes bases i la resta que hi 
siguin d’aplicació. Concretament: 
 

a) Dur a terme el projecte objecte de la subvenció, en les mateixes condicions i 
amb les mateixes característiques que es va presentar o, si n’és el cas, amb les 
modificacions comunicades. 

b) Comunicar a l’òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en 
tot cas, a l’hora de justificar la subvenció, la sol·licitud o l’obtenció d’altres 
subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, distintes de les que figuren en 
la presentació de la sol·licitud. 

c) Constituir les garanties que siguin exigibles, si n’és el cas. 
d) Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que 

dugui a terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar 
la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. 

e) Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva 
comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur l’entitat beneficiària 
d’acord amb la normativa vigent, i, en el cas de no tenir obligació de dur-la, en 
la documentació que la substitueixi. 

f) Acreditar que està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social i de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca. 

g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, 
inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de 
comprovació i control. 

h) Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic 
del Consell de Mallorca en el projecte  subvencionat. En el cas que es 
realitzin, fulletons, cartells, i qualsevol altre material imprès, la difusió s’ha de 
dur a terme mitjançant la inclusió de la imatge corporativa del departament de 
Medi Ambient del Consell de Mallorca.  

i) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. 

 
6.- D’acord amb la base 35.3 de les Bases d’execució del pressupost de 2014 del 
Consell de Mallorca, quan el pagament de la subvenció es realitzi amb l’aportació 
prèvia del compte justificatiu, la comprovació formal per a la liquidació de la 
subvenció haurà de complir les següents condicions i figurar dins de l’expedient els 
següents documents que s’indiquen, a més dels que estableix la legislació aplicable: 
 

a)  Una memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions 
imposades en la concessió de la subvenció, amb les activitats que s’han fet i els 
resultats obtinguts, la temporalització, mitjans de difusió utilitzats, l’avaluació i 
qualsevol altre aspecte que pugui resultar adient. No obstant això, el Consell de 
Mallorca pot demanar, així mateix, la documentació que consideri adient, ateses els 
característiques de cada cas. 

b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats que s’han fet, que 
contindrà: 

b.1) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb 
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identificació del creditor (nom o denominació social, NIF o CIF) i número del 
document, el seu import, data d’emissió i data de pagament .En cas que la subvenció 
s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’han de indicar les desviacions obtingudes. 

b.2) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic 
mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a la qual es fa 
referència en el paràgraf anterior i,  la documentació acreditativa del pagament. 

Tots els justificants (factures, certificacions, minutes, etc) hauran de ser originals o 
còpies compulsades, expedits a nom del beneficiari de la suibvenció i d’acord amb el 
que a l’efecte dis`posa el Reial Decret 1619/2012 de 30 de novembre. A més, aquests 
justificants hauran d’estar degudament conformats pel responsable administatiu del 
centre gestor o servei que l’hagi concedida.  

La conformitat dels justificants pel responsable administratiu del Centre Gestor o 
servei que l’hagi concedida, podrà ser substituïda per la seva signatura a un informe 
del centre gestor, en què es relacionin totes les factures i/o documents justificatius a 
què es refereix, acreditatiu que s’han complit els objectius i finalitat per la qual es va 
concedir la subvenció així com les condicions establertes en l’acord de concessió, 
incloent les de publicitat del finançament rebut. L’esmentat informe ha d’anar signat 
pel Secretari Tècnic del departament afectat i pel responsable administratiu del Centre 
gestor. 
 

b.3) Indicació, si escau, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes 
incorporats en la relació a la qual es fa referència en l’apartat b.1). 

b.4) Declaració responsable del beneficiari de la subvenció, mitjançant el qual 
s’acrediti que les despeses relacionades (hi ha de constar una relació de totes les 
factures i /o documents justificatius a què es refereix) corresponen sense cap dubte a 
l’activitat subvencionada.   

b.5) Declaració responsable que les factures presentades per justificar la subvenció 
concedida no superen el valor de mercat i que declari si es recuperarà i/o es 
compensarà l’IVA. 

b.6) Si s’escau, els tres pressupostos que, en aplicació de l’article 31.3 de la Llei 
general de subvencions, ha d’haver sol·licitat el beneficiari. 

b.7) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada assenyalant-ne l’import i la procedència.  

c) Una mostra, si pertoca, del material de difusió de l’activitat subvencionada: 
cartells, fullets de mà i qualsevol altre element publicitari. 

-S’admetran factures justificants encara que la seva data d’expedició sigui posterior a 
la celebració de l’esdeveniment subvencionat, sempre que aquestes corresponguin 
indubtablement a l’activitat subvencionada; i que la data d’expedició de la factura 
estigui compresa entre l’1 de gener de 2014 i el 20 de novembre de 2014. En aquest 
cas, l’entitat beneficiaria explicarà aquest aspecte en la memòria justificativa.  

Si l’entitat beneficiaria únicament disposa de factures que acrediten la despesa 
rebudes per correu electrònic, s’admetran sempre que a la impressió de la factura 
s’adjunti un certificat de l’entitat (signat pel president o secretari de l’entitat) en què 
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manifesti la impossibilitat o dificultat greu per obtenir del document original i declari 
que la factura ni s’ha utilitzat ni s’utilitzarà per justificar cap altra subvenció. 

Per justificar les despeses de les dietes (despeses de transport, alimentació....) que 
s’han abonat als col·laboradors en l’esdeveniment (no per serveis prestats), l’entitat ha 
d’aportar un certificat (signat pel president o secretari) on s’esmenti el concepte, 
l’import abonat i el nom de la persona col·laboradora i un certificat de la persona 
col·laboradora (que ha de signar) on s’esmenti el concepte, l’import abonat i l’entitat 
que li ha abonat. 

 Es produïrà la pèrdua al cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit de 
falta de justificació o si es produeix un incompliment total o parcial de l’objectiu, de 
l’activitat, del projecte o la no adopció del comportament que fonamentan la 
concessió de la subvenció, d’acord amb el previst a l’article 89 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, en relació amb l’article 37.1.b) de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. L’import corresponent a la minoració retornarà a 
l’aplicació pressupostària corresponent.    

7.- La documentació acreditativa del pagament segons la modalitat utilitzada per 
efectuar el pagament sera:  

 
1. Pagament mitjancant transferencia bancaria o ingressos en compte bancari: a) 

Còpia del justificant de l'ordre de transferencia bancària o document bancari 
acreditatiu del pagament en el qual figurin el concepte de la transferencia o ingrés, 
la data del document, l'import, la identificació del concepte, a fi que quedi 
identificat el pagament de la factura, les dades de l'ordenant i del destinatari, que 
han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura, respectivament i 
b) l'extracte del compte bancari del beneficiari de l'ajuda en el qual figuri el carrec 
d'aquesta transferencia.  

2. Pagament mitjançant xec nominatiu: a) copia del xec nominatiu o pagaré 
nominatiu emes a nom del proveïdor que emet la factura o document equivalent, 
sempre que estigui vencut, b) l' extracte del compte corrent del beneficiari de 
l'ajuda en el qual figuri el càrrec d'aquest xec o pagaré i c) certificat de l'entitat 
bancaria en que consti el número de xec, l'import i la identificació de qui el cobra i 
la data de cobrament ( no sera precís presentar l'extracte del compte corrent si el 
certificat de l'entitat bancària inclou també la identificació del número de compte 
en que s'hagi carregat el xec i el titular del compte, que ha de coincidir amb el 
beneficiari de l'ajuda,  

3. Pagament mitjancant pagarés, lletres de canvi o similars: a) Document acreditatiu 
del carrec en compte dels efectes i b) l'extracte del compte on figuri el carrec dels 
efectes. Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o document 
similar emès per la entitat bancaria que contingui: el titular i el número de compte 
en que s'ha carregat l'efecte, el lliurador i el lliurat de la lletra de canvi, el 
beneficiari, el concepte pel qual es realitza l'efecte, l'import de la lletra de canvi i 
la data d'emissió de la lletra i del seu abonament per lliurat.  

4. Pagament mitjançant targeta de credit: a) Tiquet de compra on figuri el pagament 
amb targeta en cas que no figuri en la factura, b) resguard del pagament amb 
targeta i c) ('extracte del compte on figuri el carrec del pagament amb targeta. 
L'extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol similar de l'entitat 
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bancaria en que com a mínim consti el titular i el número del compte corrent en 
que es carrega el pagament de la targeta, el beneficiari, el eoncepte pel qual es fa 
la transferencia i l'import i data de l'operació.  

 
5. Pagament mitjancant domiciliació bancaria: a) Notificació bancaria del càrrec i b) 

l'extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació, Aquesta documentacíó es 
pot substituir per un certificat o títol similar de l'entitat bancària en que consti el 
titular i número del compte corrent en que s'ha anotat el càrrec i l'ordenant del 
càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es ja el càrrec i l'import i data de 
l'operació.  

 

6.  Pagament en efectiu: a) rebut, signat i segellat pel proveïdor en el qual s'haura d'  
especificar la despesa a que correspon el pagament, la seva data i l’expressió "rebut en 
metàl·lic". Sota la signatura ha de figurar el nom, llinatges i número de DNI de la 
persona que signa . 

 
La revisió de les factures o documents de valor probatori anàleg que, si s’escau, 
formin part del compte justificatiu, seran objecte de comprovació en els quatre anys 
següents sobre la base d’una mostra representativa. 

 
8.- La justificació es pot presentar pel beneficiari al més aviat possible, i, en tot cas, el 
darrer dia per lliurar-la és el 25 de novembre de 2014. 

 
9.- L’abonament de la subvenció es fa amb la justificació prèvia de l’entitat 
beneficiària del compliment de la finalitat i de la despesa i de l’activitat 
subvencionada. 

10.- En atenció a les necessitats de la Federació Balear de caça, d’acord amb la base 
35.5 de les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 2014, 
es  podrà tramitar un expedient de bestreta no superior al 50% de l’import de la 
subvenció concedida sense l’obligació de constituir aval, amb les condicions que 
legalment corresponguin i que les Bases d’execució del Pressupost exigeixen. 
 
11.- L’incompliment total o parcial, per part del beneficiari, de les seves obligacions o 
el fet d’incórrer en alguna de les causes establertes en l’article 37 de la Llei 38/2003 
de 17 de novembre, General de subvencions, provoca la revocació de la concessió de 
la subvenció per part dels òrgans competents del Consell de Mallorca i, 
conseqüentment, la pèrdua del dret a cobrar la subvenció o, si n’és el cas, el 
reintegrament total o parcial de les quantitats rebudes. 

 
De la mateixa manera, l’obtenció d’ajudes, subvencions o altres recursos que no hagin 
estat comunicats pel beneficiar o l’alteració, per la seva part, de les condicions o dels 
aspectes rellevants del projecte que s’haguessin tingut en compte per concedir la 
subvenció, ha de donar lloc a la revocació de la subvenció amb la pèrdua total o 
parcial del dret a cobrar o, si n’és el cas, amb el reintegrament total o parcial, d’acord 
amb allò establert a la normativa  esmentada en el paràgraf anterior. 
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12.- L’incompliment de les condicions d’adjudicació de la subvenció i de la resta de la 
normativa vigent en matèria de subvencions està sotmès al règim d’infraccions i 
sancions del Títol IV de la Llei 38/2003, General de Subvencions, com legislació 
bàsica estatal i a la resta de la normativa que hi sigui d’aplicació. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
 
PUNT 23. NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL CONSELL DE 
MALLORCA A LA JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DE 
MONDRAGÓ 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 
 

PROPOSTA AL PLE 

 

El Decret 38/2002, de 15 de març, pel qual es modifica el decret 85/1992, de 18 de 
novembre, de creació del parc natural de Mondragó, preveu que hi haurà un 
representant del Consell Insular de Mallorca en la Junta Rectora del Parc Natural de 
Mondragó. 

El capítol III dels Estatuts de l'Institut Balear de la Natura (BOIB 74, de 25/05/2013) 
regula la composició de les autoritats de gestió en els espais naturals protegits 
estableix que s'ha de garantir la presència d'un representant del consell insular. 
 
Atès que l’actual titular i representant del Consell de Mallorca ha estat nomenat com a 
representant a l’esmentada Junta Rectora de l’Ajuntament de Santanyí, el que pot 
suposar un conflicte d’interessos, convé a petició del Sr. Galmés, nomemar-ne un altre 
representant. 
 
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”. 
 
Per això, la consellera executiva del Departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca proposa al Ple del Consell de Mallorca que, previ dictamen de la Comissió 
Informativa General i de Comptes adopti el següent 
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ACORD 

 

1. Disposar el cessament del Sr. Lorenzo Galmés Verger, com a representant del 
Consell Insular de Mallorca en la Junta Rectora del Parc Natural de 
Mondragó,en qualitat de titular i agrair-li els serveis prestats. 

2. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en la Junta Rectora del Parc 
Natural de Mondragó la Sra. Maria de Consolación Pons Monserrat, regidora 
de l’Ajuntament de Santanyí, com a titular d’aquesta representació. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria d’Agricultura, Medi 
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 
 

PUNT 24.  PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DEL 
CONSELL DE MALLORCA DE DIA 13 DE MARÇ DE 2014, D’APROVACIÓ 
D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIA AMB LA INTERVENCIÓ 
GENERAL I D’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ACORD DE LA JUNTA 
RECTORA DE L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA AL PLE 
DEL CONSELL DE MALLORCA, PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 RELACIONS,   F/2013/4, 
F2013/5, F/2013/6, F/2013/7. (2013REC01.01) 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 

Atès el 13 de març de 2014, el Ple del Consell de Mallorca, aprovà la proposta 
d’acord de resolució de discrepància amb la intervenció general i d’aprovació de la 
proposta d’acord de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, per a 
l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents als exercicis 
2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 relacions F/2013/4, F/2013/5, F/2013/6, F/2013/7 
(2013REC01.01), en el que no es va relacionar l’import corresponent a l’I.V.A. 
deduïble per part de l’administració i resulta necessari rectificar l’acord per poder 
deduir-se l’IVA corresponent a la quantitat de  4.770,69 euros. 

 
Per això i segons l’art. 105.2 de la Llei 30/1992 de Regim jurídic de les 
Administracions Publiques i Procediment Administratiu Comú, propòs el següent: 
 
 
ACORD 
 
Rectificar l’acord del Ple de 13 de març de 2014 d’aprovació de  reconeixement 
extrajudicial de crèdits corresponents als exercicis 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 
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RELACIONS,   F/2013/4, F2013/5, F/2013/6, F/2013/7. (2013REC01.01) de l’Institut 
de l’Esport Hípic de Mallorca, en el punts segon i tercer que queden redactats de la 
forma següent: 

 
2on. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que es detallen a les 
relacions adjuntes per import total de DOS-CENTS NORANTA-TRES MIL 
VUIT-CENTS QUARANTA SET EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS 
(293.847,21 € ), dels quals, 289.076,50 € corresponen a la base imposable i 
4.770,69 € a la quota d’I.V.A. deduïble. 
 
3er. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a 
les relacions adjuntes, per import total de DOS-CENTS NORANTA-TRES 
MIL VUIT-CENTS  QUARANTA SET EUROS AMB VINT-I-UN 
CENTIMS (293.847,21 €), dels quals,  289.076,50 € corresponen a la base 
imposable i 4.770,69 € a la quota d’I.V.A. deduïble; contretes per l’INSTITUT  
DE L’ESPORT HIPIC DE MALLORCA segons el següent detall: 

 
 CODI 

RELACIÓ 
IMPORT RC 

1 F/2013/4 30.352,33 € 220140000007 
2 F/2013/5 137.565,58 € 220140000007 
3 F/2013/6 117.952,82 € 220140000007 (Cap.II) 

220140000008 (Cap.II) 
220140000009 (Cap.II) 
220140000010 (Cap.VI) 

4 F/2013/7 3.205,79 € 220140000013 
 TOTAL 289.076,50 €  

 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 
 
 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 
 
PUNT 25. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES 
DELS PREMIS DEL CONSELL DE MALLORCA A LA SOLIDARITAT I 
APROVACIÓ DEL NOU TEXT DE LES BASES REGULADORES DEL 
PREMIS DEL CONSELL DE MALLORCA A LA SOLIDARITAT I A 
L’ACCESSIBILITAT QUE N’HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Benestar Social que diu: 
 
Fets: 

La Coordinació de l’Àrea de Persones amb Discapacitat en data 13 de març de 2014 
va presentar, amb registre d’entrada de dia 13 de març de 2014, un informe proposta 
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mitjançant el qual es proposa la modificació del text de les bases reguladores dels 
Premis del Consell de Mallorca a la Solidaritat, aprovades pel Ple en sessió de dia 5 
de maig de 2008 i publicades al BOIB núm 90, de 28 de maig de 2008, i demana que 
es tramiti l’expedient corresponent.  

Després de 6 anys des de la creació dels esmentats premis, amb el coneixement que 
dóna l’experiència de les convocatòries passades, i donat el moment actual que vivim 
de dificultats econòmiques i d’estalvi en les despeses de les administracions 
públiques, es creu convenient modificar el text de les bases reguladores de 2008 per 
tal d’adequar-lo a la realitat. 

La modificació que es proposa consisteix en suprimir la modalitat al projecte o servei 
desenvolupat per una administració pública en les tres categories, el canvi en la 
nomenclatura de les categories i la incorporació de l’Accessibilitat com a nova 
categoria a premiar, per tant es tractaria de l’aprovació del text de les bases 
reguladores dels premis del Consell de Mallorca a la Solidaritat i a l’Accessibilitat. 
 

Consideracions jurídiques: 

1. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) és un organisme autònom creat i 
dependent del Consell de Mallorca i té, com a objecte fonamental, d'acord amb els 
Estatuts, exercir de forma directa i descentralitzada les competències atribuïdes per 
qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i menors.  

2. D’acord amb l’art. 12 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm 196, de 31-12-2005) amb caràcter 
previ a l’atorgament de les subvencions, s’han d’aprovar les normes que estableixin 
les bases reguladores de concessió en els termes que preveu la Llei. 

3. Atès que es tracta de modificar unes bases aprovades pel Ple, és obvi que l’òrgan 
competent per aprovar una modificació és el propi Ple del Consell de Mallorca. 

4. La lletra g) de l’article 7.2 dels Estatuts de l'IMAS disposa que la presidència de 
l’IMAS és l’òrgan competent per proposar al Ple del Consell de Mallorca l’aprovació 
de les bases reguladores de les ajudes i subvencions públiques.  

5. El Servei Juridicoadministratiu de l'IMAS i la Intervenció General han emès els 
seus respectius informes sobre la tramitació d’aquest expedient.  
 
D’acord amb el que es preveu a l’art. 7.2 g) dels Estatuts de l’IMAS, propòs al Ple del 
Consell de Mallorca que adopti el següent: 

ACORD 

 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del text de les Bases reguladores dels 
Premis del Consell de Mallorca a la Solidaritat, aprovades pel Ple en sessió de dia 5 
de maig de 2008 i publicades al BOIB núm 90, de 28 de maig de 2008, que diu així: 
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BASES REGULADORES DELS  PREMIS DEL CONSELL DE MALLORCA A 
LA SOLIDARITAT I A L’ACCESSIBILITAT 
 
BASE 1. CREACIÓ DELS PREMIS 

Es creen els Premis del Consell de Mallorca a la Solidaritat i a l’Accessibilitat, que 
convocarà anualment el Consell de Mallorca, a través de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials. 

BASE 2. OBJECTE DELS PREMIS 
L’objecte d’aquests premis és reconèixer i destacar l’esforç del treball social, la 
solidaritat, que persones i entitats, publiques o privades, duen a terme a Mallorca, o 
des de Mallorca, amb col·lectius i institucions de països en desenvolupament. En el 
cas de la modalitat d’Accessibilitat, que s’incorpora als Premis es premiaran les 
candidatures que destaquin amb escreix en matèria de disseny universal, que facilitin 
la participació en la comunitat i contribueixi a la ciutadania plena, especialment de les 
persones amb discapacitat i d’altres col·lectius amb dificultats d’inserció en la vida 
activa i econòmica de la societat. 
 
Els Premis a la Solidaritat i a l’Accessibilitat es lliuraran a les persones, empreses o 
entitats que hagin destacat durant l’any natural previ, excepte per la modalitat de 
Trajectòria personal i/o professional. 
 
BASE 3. MODALITATS 
S’estableixen tres categories de premis, dividides cada una d’elles en tres modalitats. 
El guanyador de cada modalitat rebrà un diploma acreditatiu de la concessió del premi 
i una quantitat econòmica la dotació de la qual es fixarà a la convocatòria anual 
corresponent.  
 
Les categories són les següents: 
 
A. Serveis Socials: en aquesta categoria s’inclouran aquells serveis o projectes 
d’àmbit municipal i insular en matèria de treball social i solidaritat.  
 
B. Cooperació: en aquesta categoria s’inclouran aquells serveis o projectes d’àmbit 
internacional en matèria de treball social i solidaritat.  
 
C. Accessibilitat (s’estableix com a nova categoria). S’inclouen les següents àrees 
temàtiques: Accessibilitat al medi físic i a l’ús de serveis, projectes o obres en edificis, 
accessibilitat al sector dels transports i la mobilitat, accessibilitat al treball i 
accessibilitat a les tecnologies de la comunicació i de la informació. 
 
Dins cada una de les categories, es premiarà un servei o projecte de les modalitats 
següents: 
 
1. Projecte o servei desenvolupat per una entitat privada de caràcter no lucratiu. 
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Aquesta modalitat va dirigida a projectes desenvolupats a cada una de les categories 
descrites, per qualsevol entitat privada de caràcter no lucratiu inscrita en el registre 
corresponent. 
 
2. Trajectòria personal i/o professional. 
Aquesta modalitat va dirigida a reconèixer la trajectòria personal o professional d’una 
persona física, a cada una de les categories descrites. 
 
 
3. Projecte o treball de difusió informativa o de sensibilització, en format audiovisual, 
electrònic o imprès. 
 
Aquesta modalitat va dirigida a premiar una publicació, un programa o producte 
informatiu o una pàgina web, una obra o iniciativa que hagin aconseguit transmetre a 
la societat una imatge positiva dels serveis socials o de l’esforç solidari del projecte o 
servei, així com el l’aplicació amb escreix dels principis i normes d’accessibilitat i 
disseny universal. 
 
En aquesta modalitat es premiarà la persona (o equip tècnic) propietària del projecte o 
treball o que sigui titular dels drets d’autor. 
 
BASE 4. CRITERIS OBJECTIUS QUE, AMB CARÀCTER GENERAL,HAN 
DE REGIR LA CONCESSIÓ DELS PREMIS 
La resolució d’aprovació de la convocatòria anual determinarà la manera en què 
s’atorgaran les puntuacions a les candidatures sobre la base d’aquests criteris generals. 
 
El jurat ha de valorar els projectes de conformitat amb els criteris següents: 
 
Són comuns per les tres categories: 

a) Caràcter innovador i qualitat global del projecte o servei proposat 
b) Millora en la qualitat de vida (en tots els àmbits: laboral, social, etc.) de les 

persones beneficiàries del projecte o tasca realitzada.  
En les categories de Serveis Socials i Cooperació es valoraran també:  

a) Trajectòria i solidesa del projecte o tasca realitzada. 
b) Transparència en la gestió 
c) Participació dels usuaris. 
d) Treball en xarxa. 
e) Grau de compromís i de l’esforç amb la tasca realitzada 

 
En la categoria d’Accessibilitat es valorarà també:  
 
a) L’aplicabilitat i les possibilitades de generalització.   
b) L’extensió, continuïtat i coherència de les actuacions en el temps. 
c) L’impacte en la millora de les oportunitats de desenvolupament humà, d’accés i 
gaudi de l’oci, la cultura, els serveis públics, l’esport i el temps lliure. 
 
BASE 5. EL JURAT 
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Les candidatures seran examinades per un comitè de persones expertes i de reconegut 
prestigi en matèria de serveis socials, cooperació internacional i accessibilitat que 
actuarà com a jurat. 
 
L’organització dels premis ha de revisar les candidatures presentades i la 
documentació per verificar que es compleixen els requisits definits en aquestes bases i 
en la convocatòria i podrà requerir les esmenes oportunes si s’observa qualsevol 
deficiència o falta d’informació. En el cas de les candidatures d’accessibilitat, es 
podran fer les visites de comprovació in situ. 
 
La presidenta de l’IMAS, en la resolució d’aprovació de la convocatòria corresponent, 
fixarà la composició del jurat, nomenarà les persones que l’integraran i en designarà 
el president. 
 
BASE 6. DOTACIÓ ECONÒMICA 
La resolució d’aprovació de la convocatòria corresponent determinarà la quantia 
econòmica anual dels Premis. 
 
BASE 7. ÒRGANS COMPETENTS 
El procediment de concessió dels Premis s’iniciarà mitjançant una resolució de la 
Presidència de l’IMAS, d’acord amb l’art. 7 g) dels Estatuts. 
L’òrgan competent per instruir i tramitar és la Coordinació de l’Àrea de Persones amb 
Discapacitat. L’òrgan competent per resoldre és la Presidència de l’IMAS, d’acord 
amb l’art. 7 g) dels Estatuts. 
 
Contra les resolucions que adopta la Presidència es pot interposar recurs d’alçada 
davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de 
l’article 114 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
BASE 8. PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES I DE 
CONCESSIÓ DELS PREMIS 
L’inici de l’expedient s’efectuarà mitjançant l’aprovació de la convocatòria 
corresponent. 
 
L’òrgan competent per a la instrucció ha de portar a terme d’ofici totes les actuacions 
que consideri necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de 
les dades en virtut de les quals s’ha de formular la proposta de resolució. 
 
El procediment de concessió dels Premis és el següent: 
Qualsevol entitat, pública o privada, pot proposar un candidat per a cada una de les 
modalitats, dins cada una de les categories dels premis. No es podran proposar a si 
mateixes. 
 
Per considerar formalment presentada una candidatura, l’entitat que la proposi ho ha 
de fer mitjançant la presentació d’una carta dirigida a la Presidència de  
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l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, en el termini i en el registre general que s’indiqui 
en la convocatòria o en qualsevol dels llocs establerts en l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
S’ha d’adjuntar a la carta de presentació de la candidatura una memòria explicativa, 
d’una extensió no superior a tres pàgines, de la tasca realitzada, els  
objectius plantejats i els resultats obtinguts i, si escau, la documentació que acrediti 
aquests extrems. 
 
El jurat valorarà les candidatures i proposarà un guanyador per a cada una de les 
modalitats. El jurat es reserva el dret a sol·licitar informes complementaris o la 
documentació que permeti acreditar o ampliar dades sobre els continguts, sempre que 
ho consideri oportú. Tota la informació obtinguda durant el procés es considera de 
propietat exclusiva de l’entitat candidata i serà considerada estrictament confidencial, 
segons la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. Les candidatures seran secretes i només es donarà informació sobre les 
premiades. 
 
La decisió del jurat serà inapel·lable. Podran declarar desertes les modalitats en les 
quals les candidatures presentades no compleixin els requisits establerts en aquesta 
convocatòria. 
 
La forma de presentació de candidatures quedarà determinada en la resolució 
d’aprovació de la convocatòria i totes les candidatures que no s’ajustin a les bases i a 
la convocatòria no entraran en concurs. 
 
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra de les bases. 
 
BASE 9. DRETS I OBLIGACIONS DELS GUANYADORS 
Els guanyadors podran fer constar la condició de premiats en les seves memòries, 
publicacions, anuncis publicitaris i als mitjans de comunicació Els guanyadors hauran 
de complir les obligacions establertes en les disposicions normatives que hi siguin 
d’aplicació. 
 
BASE 10. CRITERIS GENERALS SOBRE TERMINIS I PRÒRROGUES 
Les convocatòries anuals han d’establir els terminis per a la presentació de 
candidatures, amb un mínim de vint dies des de la publicació de l’anunci de la 
convocatòria en el BOIB, i els terminis per esmenar la documentació que s’ha 
d’ajuntar a la candidatura, que es fixaran entre 10 i 15 dies hàbils. 
 
Els tràmits d’audiència, si pertoca, s’estableixen entre 15 i 20 dies hàbils. 
 
El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de tres mesos des de la 
finalització del termini de presentació de les candidatures. 
 
Quan el nombre de candidatures presentades impedeixi raonablement el compliment 
dels terminis prevists en el procediment aplicable o el termini màxim de resolució, 
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l’òrgan instructor pot proposar a l’òrgan competent per resoldre l’ampliació dels 
terminis d’acord amb l’article 46.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. 
 
BASE 11. PAGAMENT 
El pagament del premi s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 
 
BASE 12. RÈGIM JURÍDIC DELS PREMIS 
La creació i la convocatòria del Premis del Consell de Mallorca a la Solidaritat i a 
l’Accessibilitat té el caràcter d’actuació de foment del Consell de Mallorca i, per tant, 
la naturalesa jurídica del premi és la subvenció.  
 
En conseqüència, es regirà per aquestes bases: per la Llei 38/2003 general de 
subvencions, de 17 de novembre; pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions; pel Reglament de subvencions i 
ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca 
el 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132 de 3 de novembre); per la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999; per la Llei 8/2000, de consells 
insulars; pels Estatuts de l’IMAS, aprovats pel Ple del Consell de Mallorca d’1 
d’octubre de 2007 (BOIB núm. 156, de 18 d’octubre) i modificats en data 9 de febrer 
de 2012 (BOIB núm. 28, de 21 de febrer de 2012) i per la resta de la normativa que hi 
sigui d’aplicació. 
 
Disposició derogatòria 
Queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s’oposen a aquestes 
bases. 
 
Disposició addicional 
La Presidència de l’IMAS pot dictar les resolucions que calguin per interpretar i 
executar aquestes bases. 
 
Disposició final 
Aquestes bases entraran en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de 
les Illes Balears. 
 
Segon.- Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la inserció dels 
corresponents anuncis en el tauler d’edictes de l'Institut 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. 
En el supòsit que no se'n presentessin, l’acord s’entendrà definitivament aprovat i es 
publicarà el text íntegre de les bases al Butlletí Oficial de les Illes Balears.  
 
No obstant això, el Ple resoldrà. 
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La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) explica que es tracta de l’aprovació inicial de 
la modificació de les bases d’uns premis i, per tant, sotmesa a un període d’exposició pública perquè 
s’hi puguin presentar suggeriments. 

Afegeix que, en resum, es tracta d’una modificació per tal d’unificar dues convocatòries de premis que 
s’atorgaven des de l’IMAS. Per una part els premis a la solidaritat i per una altra els premis a 
l’accessibilitat que ara tot dos aniran en la mateixa convocatòria per reforçar el reconeixement 
d’aquests dos vessants importants dins l’àmbit dels serveis socials i de la cooperació. 

Es volen reforçar també els premis a l’accessibilitat, uns premis que es convocaven però que varen 
quedar deserts en la darrera edició i que no tenien dotació econòmica. Consideren que si s’inclouen en 
la mateixa convocatòria faran possible que es mantengui la dotació econòmica dels premis a la 
solidaritat i els premis a l’accessibilitat puguin tenir també dotació econòmica. 

El canvi més substancial és la supressió de la modalitat que feia referència a l’administració pública 
atès que pensen que les administracions públiques ja tenen el compromís de fer feina en tots els 
vessants que contemplen aquests premis i això els permet reforçar altres entitats i col·lectius de 
persones que fan feina en els àmbits sobre els quals versen els premis. 

El Sr. GARAU (PSOE) anuncia que el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquest punt per distints 
motius que explicarà a continuació. 

En quant al primer motiu diu que cal recordar que els premis a l’accessibilitat són premis que fa anys 
que s’atorguen, fins i tot, són anteriors als premis a la solidaritat i, en segon lloc, diu que no entenen 
perquè no poden premiar l’administració pública. 

Puntualitza que hi ha molts d’antecedents però, sobretot, una llarga tradició històrica de la Direcció 
General de les Administracions Públiques i de Qualitat i del Ministeri d’Administracions Públiques a 
Madrid de premiar, des de fa dotzenes d’anys, l’administració pública de la mateixa manera que també 
se li concedeixen premis des del Govern de les Illes Balears. 

Per tant, el seu Grup sol·licita a la Sra. Cirer que convoqui el Consell Assessor i que hi presenti aquesta 
modificació. Si el Consell Assessor, on estan representades les entitats ciutadanes, persones 
independents, partits polítics i sindicats, està d’acord amb aquest canvi, aleshores el Grup Socialista hi 
votarà a favor. 

La Sra. CIRER fa notar que respecta les aportacions que pugui fer el Sr. Garau en aquest sentit però 
assenyala que, tant ara com durant la legislatura passada, el Consell Assessor pren acords que no són 
vinculants i, per tant, no té cap problema en dur aquesta qüestió a la propera convocatòria del Consell 
Assessor que se celebrarà aquest mes i així tots els que en formen part tendran temps per prendre nota 
dels suggeriments que s’hi puguin formular i que estaran dins el termini d’exposició pública d’aquesta 
aprovació inicial. 

Per concloure, insisteix en recordar-li al Sr. Garau que els acords del Consell Assessor no eren 
vinculants quan ell presidia l’IMAS ni tampoc no ho són ara i observa que la capacitat de dirigir una 
institució també passa per saber marcar les directrius o els punts de vista que es considerin més adients 
en quant a aquestes iniciatives. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per quinze vots a favor (PP), cap vot en 
contra i dotze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 
 
 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 
 
PUNT 26. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE DIVERSOS 
REPRESENTANTS DEL CONSELL DE MALLORCA A L’ORGANIGRAMA 
DEL METEOBAL, AL COMITÈ TÈCNIC DE GESTIÓ D’EMERGÈNCIES I 
AL COMITÈ TÈCNIC DE PLANIFICACIÓ EN PROTECCIÓ CIVIL DEL 
GOVERN DE LES ILLES BALEARS. 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cooperació Local que diu: 
 
Atès l’escrit del director insular d’Emergències de data 24 de març de 2014, en el qual 
explica que  la recent incorporació del Sr. Santiago Rovira Vallhonesta com a nou cap 
de bombers del Consell de Mallorca, i la modificació de les funcions de l’equip tècnic 
del Servei de Bombers, recomanen designar nous representants del Consell de 
Mallorca en diferents òrgans col·legiats del Govern de les Illes Balears que exerceixen 
funcions en matèria d’emergències. 
 
Atès que a l’escrit es proposen els titulars i suplents que s’han de nomenar 
 
Per tot el que s’ha exposat, i en virtut del que disposa el Decret d’organització del 
Consell de Mallorca, aprovat dia 15 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111, de 21 de 
juliol), modificat dia 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre), dia 15 
de març de 2012 (BOIB núm. 48, de 3 d’abril) i dia 11 d’abril de 2012 (BOIB núm. 
59, de 26 d’abril), faig la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD 
Nomenar les persones que a continuació es relacionen com a representants del Consell 
de Mallorca a l’organigrama del METEOBAL, al Comitè Tècnic de Gestió 
d’Emergències, al Comitè Tècnic de planificació en protecció civil, i als diferents 
grups de suport tècnic, tots ells de la comunitat autònoma de les Illes Balears 

PEL COMITÈ TÈCNIC DE GESTIÓ D’EMERGÈNCIES  

Titular 

Santiago Rovira Vallhonesta 

Cap de servei de Bombers de Mallorca 
Tel: 971 173 926 
Mòbil: 682 828 779 
Email: srovira@conselldemallorca.net 
 

Suplent 

Juan Cifuentes Gómez 
Suboficial del Servei de Bombers del Consell de Mallorca 
Tel: 971 219 779 
Mòbil: 639 631 755 
Email: jcifu@conselldemallorca.net 

PEL COMITÈ TÈCNIC DE PLANIFICACIÓ EN PROTECCIÓ CIVIL 

Titular 

Santiago Rovira Vallhonesta 
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Cap de servei de Bombers de Mallorca 
Tel: 971 173 926 
Mòbil: 682 828 779 
Email: srovira@conselldemallorca.net 
 

Suplent 

Juan Cifuentes Gómez 
Suboficial del Servei de Bombers del Consell de Mallorca 
Tel: 971 219 779 
Mòbil: 639 631 755 
Email: jcifu@conselldemallorca.net 
 

PELS GRUPS DE SUPORT TÈCNIC 

Titular 

Santiago Rovira Vallhonesta 

Cap de servei de Bombers de Mallorca 
Tel: 971 173 926 
Mòbil: 682 828 779 
Email: srovira@conselldemallorca.net 
 

Suplent 

Juan Cifuentes Gómez 
Suboficial del Servei de Bombers del Consell de Mallorca 
Tel: 971 219 779 
Mòbil: 639 631 755 
Email: jcifu@conselldemallorca.net 
 
 
D’ALTRA BANDA, PEL QUE FA REFERÈNCIA AL METEOBAL: 
 

PEL COMITÈ ASSESSOR 

Titular 1 

Francesc Amengual Tormo 
Director Insular d’Emergències del Departament de Cooperació Local 
Tel: 971 173 872 
Mòbil: 646 933 490 
Email: francescamengual@conselldemallorca.net 
 

Suplent 1 
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Miquel Rosselló Mena 
Tècnic de Bombers de la Direcció Insular d’Emergències 
Tel: 971 173 578 
Mòbil: 652 324 845 
Email: mrossello@conselldemallorca.net 
 

Titular 2 

Santiago Rovira Vallhonesta 

Cap de servei de Bombers de Mallorca 
Tel: 971 173 926 
Mòbil: 682 828 779 
Email: srovira@conselldemallorca.net 
 

Suplent 2 

Juan Cifuentes Gómez 
Suboficial del Servei de Bombers del Consell de Mallorca 
Tel: 971 219 779 
Mòbil: 639 631 755 
Email: jcifu@conselldemallorca.net 
 
 

El Sr. COLL MARTORELL (conseller executiu de Cooperació Local) explica que, amb la 
incorporació del nou cap dels bombers, s’ha cregut oportú procedir a modificar el representant del 
Consell de Mallorca a totes les institucions relacionades amb emergències per tal que el representat 
titular del Consell de Mallorca sigui el cap dels bombers. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-quatre vots a favor (PP i PSOE), 
cap vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
 
PUNT 27. PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER EXECUTIU DEL 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL PER APROVAR UN CONVENI 
TIPUS DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I ELS 
AJUNTAMENTS QUE EL VULGUIN SUBSCRIURE PER IMPLANTAR UN 
REGISTRE ÚNIC D’ENTRADA DE DOCUMENTS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cooperació Local que diu: 
Antecedents 
 
El Consell de Mallorca vol fer ús de la possibilitat legal de firma de convenis amb els 
ajuntaments de l’illa, excepte Palma, perquè els documents adreçats a aquesta 
institució es puguin presentar en els registres dels ajuntaments de l’illa que firmin 
aquest conveni, per així aconseguir acostar més el Consell de Mallorca als ciutadans 
de l’illa i facilitar-los els tràmits administratius davant d’aquesta institució. 
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Justificació tècnica 
 
L’article 38.4, lletra b), de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú disposa: 
 
«4. Les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que els ciutadans dirigeixin als 
òrgans de les administracions públiques es poden presentar: [...] 
 
»b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració 
General de l’Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la 
de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, 
als ajuntaments dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que 
integren l’Administració local si, en aquest darrer cas, s’ha subscrit el conveni 
corresponent.»  
 
Proposta d’acord 
 
Per tot això, propòs al Ple del Consell de Mallorca, amb l’informe previ preceptiu de 
la Comissió Informativa General i de Comptes, que adopti aquest:  
 
ACORD 
 
1. Aprovar el conveni tipus de col·laboració que s’adjunta entre el Consell de 
Mallorca i els ajuntaments que el vulguin subscriure per implantar un registre únic 
d’entrada de documents. 
  
2. Establir que els ajuntaments que vulguin subscriure aquest conveni amb el Consell 
de Mallorca han de presentar en el registre d’entrada de documents del Consell un 
acord de ple pel qual aproven el conveni i manifesten la voluntat de firmar-lo. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I 
L’AJUNTAMENT DE .................................................. PER IMPLANTAR UN 
REGISTRE ÚNIC D’ENTRADA DE DOCUMENTS. 
 
Palma, dia...........de ........................ de 2014 
 
REUNITS 
 
D’una part, la senyora Maria Salom Coll, presidenta del Consell de Mallorca, que 
actua en nom i representació d’aquesta institució, d’acord amb el que preveu l’article 
20.1 del vigent Reglament orgànic del Consell de Mallorca i l’article 9.2, lletra q) de 
la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars. 
 
 
I, de l’altra, el senyor/la senyora...................................., batle president/batlessa 
presidenta de l’Ajuntament de ........................................................., que actua en nom i 
representació de l’esmentat Ajuntament de .............................................. d’acord amb 
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el que preveu l’article 21.1, lletra b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local.   
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica i d’obrar plena, i 
 
MANIFESTEN 
 
1. Que hi ha un interès comú de facilitar que els ciutadans del municipi de 
..................................... presentin documents davant del Consell de Mallorca.  
 
2. Que, per això, ambdues parts pretenen que, a l’hora de presentar una sol·licitud, 
escrit o comunicació adreçat al Consell de Mallorca es pugui fer en el registre 
d’entrada de documents de l’Ajuntament de ................................................... 
 
3. Que l’article 38. 4, lletra b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú disposa: 
 
«4. Les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que els ciutadans dirigeixin als 
òrgans de les administracions públiques es poden presentar: [...] 
 
»b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració 
General de l’Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la 
de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, 
als ajuntaments dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que 
integren l’Administració local si, en aquest darrer cas, s’ha subscrit el conveni 
corresponent.»  
 
I, per subscriure el conveni establert en aquest precepte entre l’Ajuntament de 
............................... i el Consell de Mallorca, totes dues parts 
 
ACORDEN 
 
1. L’Ajuntament de ........................ es compromet a:  
 
a) Admetre en els seus registres d’entrada de documents qualsevol sol·licitud, escrit o 
comunicació adreçat als òrgans de l’administració del Consell de Mallorca o a les 
entitats vinculades o dependents d’aquest, amb independència de la seva localització 
territorial. 
 
b) Deixar constància en els seus registres de l’entrada de les sol·licituds, els escrits i 
les comunicacions, amb la indicació en els assentaments del seu número, l’epígraf 
expressiu de la seva naturalesa, la data d’entrada, la data i l’hora de presentació, la 
persona interessada o l’òrgan administratiu remitent, la persona o l’òrgan 
administratiu al qual s’adreça, així com una referència al contingut de la sol·licitud, de 
l’escrit o de la comunicació que es registra. En aquests documents, s’hi ha de fer 
constar un segell que digui «D’acord amb l’article 38.4.b de la Llei 30/1992, de 26 de 
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novembre» amb la impressió en color negre. Així mateix, ha de fer les tasques 
d’expedició de rebuts de presentació de documents, i segellat i acarament de còpies. 
 
c) Remetre immediatament els documents, una vegada registrats i, en qualsevol cas, 
dintre dels tres dies següents als de la recepció, directament als òrgans o les entitats 
destinatàries. L’esmentada remissió s’ha d’efectuar pels mitjans més adequats perquè 
la recepció es faci al més aviat possible.  
 
2. El Consell de Mallorca es compromet a: 
 
a) Proporcionar informació a l’Ajuntament de .................................... sobre els òrgans 
que integren l’administració del Consell de Mallorca, així com de les seves entitats 
vinculades o dependents, i també d’actualitzar aquesta informació periòdicament. 
 
b) Facilitar a la ciutadania la informació adient sobre l’existència dels registres 
d’entrada de l’Ajuntament de ........................ per presentar documents al Consell de 
Mallorca i a les seves entitats vinculades o dependents. 
 
c) Prestar assistència tècnica i col·laboració sobre l’organització i la informatització 
dels registres de l’Ajuntament de ..................................   

 

3. La data d’entrada en els registres de l’Ajuntament de ................................... de les 
sol·licituds, els escrits o les comunicacions adreçats als òrgans de l’administració del 
Consell de Mallorca o a les entitats vinculades o dependents d’aquest és vàlida a 
l’efecte del compliment de terminis de les persones o les administracions interessades, 
i té els mateixos efectes que si s’ha presentat en els registres d’entrada de documents 
del Consell de Mallorca.  

 
4. Aquest conveni té naturalesa administrativa i les qüestions litigioses que poden 
sorgir de la seva interpretació i aplicació queden subjectes als jutjats i els tribunals 
contenciosos administratius de Palma. 
 
5. Aquest conveni té una durada de dos anys des de la data de la firma, termini que és 
automàticament prorrogable per altres dos anys, excepte si alguna de les parts el 
denuncia expressament amb una antelació mínima d’un mes a la data de l’extinció. 
 
També es pot extingir per l’acord mutu entre les parts, així com per la decisió 
unilateral d’una d’aquestes si l’altra part incompleix greument les obligacions que ha 
assumit.  
 
5. Tant la formalització del conveni com qualsevol dels supòsits de l’extinció 
s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
 

El Sr. COLL MARTORELL (conseller executiu de Cooperació Local) informa que la finalitat d’aquest 
acord amb els ajuntaments és facilitar als ciutadans que tots els escrits que hagin de presentar al 
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Consell de Mallorca els puguin presentar als seus ajuntaments i així evitar que aquests administrats 
s’hagi de desplaçar fins a Palma per fer aquesta gestió. 

Finalment explica que se’n donarà puntual informació als secretaris municipals per tal d’intentar 
coordinar la posada en marxa i funcionament d’aquests acords. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 

PUNT 28. PROPOSTA D’ACORD D’ESTIMACIÓ D’UN REQUERIMENT 
INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT DE BUNYOLA CONTRA L’ACORD 
DEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA DE DATA 13 DE JUNY DE 2013 
D’APROVACIÓ DEL PLA ESPECIAL PER AJUDAR A SUFRAGAR LES 
DESPESES CORRENTS DELS AJUNTAMENTS DE MALLORCA 
CONTRETES DURANT L’ANY 2013 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cooperació Local que diu: 

 
PROPOSTA D'ACORD 
 
L’Ajuntament de Bunyola ha interposat un requeriment a l’empara de l’article 44 en 
relació amb l’article 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció contenciosa administrativa contra l’acord del Ple del Consell de Mallorca 
de data 13 de juny de 2013 d’aprovació del Pla Especial per ajudar a sufragar les 
despeses corrents dels ajuntaments de Mallorca durant l’any 2013. 
 
El requeriment s’ha interposat dins el termini de dos mesos de què disposava 
l’ajuntament. Va rebre la notificació de l’acord del Ple del Consell el dia 17 de juny 
de 2013 i el requeriment ha tengut entrada oficial en el registre del Consell de 
Mallorca el dia 14 d’agost de 2013. 
 
L’òrgan competent per resoldre el requeriment és el Ple del Consell de Mallorca, ja 
que va ser aquest òrgan el que va aprovar el Pla Especial. 
 
L’Ajuntament de Bunyola demana al Consell que modifiqui l’assignació de 73.470,00 
€ de subvenció del Pla Especial abans esmentat, que correspon als municipis entre 
1.001 i 5.999 habitants. Al·lega que compta amb 6.406 habitants (adjunta escrit de 20 
de març de 2013 de l’Institut Nacional d’Estadística) i que les assignacions de 
subvenció previstes a l’article 4 de l’Annex I del Pla Especial que va aprovar el 
Consell es determinen segons els trams de població, per la qual cosa li correspon una 
subvenció de 75.527,00 € (i no 73.470,00 €) al ser un municipi que té una població 
compresa entre els 6.000 i els 10.000 habitants, i no entre els 1.001 i els 5.999 
habitants. 
 
El cap dels Serveis Administratius de Cooperació Local, amb data 6 de març de 2014, 
ha emès un informe jurídic sobre el requeriment interposat per l’Ajuntament de 
Bunyola que serveix de motivació del present acord.   
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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.- En base als motius que es fan constar a l'informe jurídic de data 6 de març de 2014 
esmentat als antecedents del present acord, estimar el requeriment interposat per 
l’Ajuntament de Bunyola a l’empara de l’article 44 en relació amb l’article 46.6 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa 
contra l’acord del Ple del Consell de Mallorca de data 13 de juny de 2013 d’aprovació 
del Pla Especial per ajudar a sufragar les despeses corrents dels ajuntaments de 
Mallorca durant l’any 2013. 
 
 2.- Concedir a l’Ajuntament de Bunyola, en virtut del requeriment interposat, una 
subvenció complementària per un import de 2.057,00 euros a la inclosa en el Pla 
Especial per ajudar a sufragar les despeses corrents dels ajuntaments de Mallorca 
durant l’any 2013, ja que les assignacions de subvenció previstes a l’article 4 de 
l’Annex I del Pla Especial que va aprovar el Consell es determinen segons els trams 
de població, per la qual cosa li correspon una subvenció de 75.527,00 € (i no 
73.470,00 €) al ser un municipi que té una població compresa entre els 6.000 i els 
10.000 habitants, i no entre els 1.001 i els 5.999 habitants. 
 
3.- Autoritzar i disposar una despesa per un import de 2.057,00 euros a favor de  
l’Ajuntament de Bunyola, NIF P-0701000 B, partida pressupostaria  65 16930 46200, 
RC 22014002254.  
 
4.- El dia 15 de maig de 2014 serà el darrer dia per acceptar l’ajuda de 2.057,00 euros 
d’increment de subvenció per part de l’Ajuntament de Bunyola i el dia 22 de maig de 
2014 el darrer dia per remetre al Consell de Mallorca la justificació de les actuacions 
objecte de l’ajuda. Per a la resta d’aspectes de l’increment de la subvenció regiran les 
normes del Pla Especial abans esmentat.  
 
5.- Publicar aquest acord al BOIB. 
 
6.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Bunyola i a la Intervenció General del 
Consell. 
 
7.- Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar 
directament el recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors 
a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació. 
 
No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i amb la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
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El Sr. COLL MARTORELL (conseller executiu de Cooperació Local) explica que existia una 
diferència entre el nombre d’habitants que proposava l’Ajuntament de Bunyola i el que proposava el 
Consell de Mallorca.  

Al final se li ha donat la raó a l’Ajuntament de Bunyola i, per tant, se li atorga una subvenció de més de 
2.000 euros per cobrir la diferència amb la subvenció que li tocava. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) observa que aquest punt és conseqüència d’una omissió o d’un error 
en la convocatòria pública que ha provocat una injustícia i que és que Bunyola cobri aquests doblers 
dues vegades ja que per una banda els cobra Palmanyola, com a entitat local menor, i per una altra els 
cobra Bunyola, que engloba el total de la població del municipi. 

El seu Grup entén que no es pugui dur a Ple un altre acord més que aquest que duen però vol fer 
constar que és conseqüència que en la passada convocatòria no s’hagués tengut en compte la 
possibilitat de l’entitat local menor i això haurà de servir per aprendre, amb vista a futures 
convocatòries de tots els departaments del Consell de Mallorca, que a Mallorca hi ha una entitat local 
menor que és Palmanyola. 

Per concloure, anuncia que des del seu Grup s’abstendran en la votació d’aquest punt perquè 
consideren que és una injustícia.   

El Sr. COLL MARTORELL fa notar que el Sr. Font té raó atès que tot prové d’una errada en la 
convocatòria la qual s’ha esmenat d’aquesta manera. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en contra 
i dotze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 
 

II) PART DE CONTROL 

PUNT 29. DECRETS I RESOLUCIONS PER 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. 
 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS COM A 
CONSEQÜÈNCIA DEL DEBAT DE POLÍTICA GENERAL 

PUNT 30. PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES. 

Es dóna compte de les següents propostes : 

El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA, una vegada conclosa la 
sessió plenària del Debat sobre Política General del Consell de Mallorca del 2014, 
presenta per a la seva aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca les següents 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ: 
 
1.- AVANÇAR AMB LA GESTIÓ DE LES COMPETÈNCIES PRÒPIES DEL 
CONSELL DE MALLORCA 
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1. Fer un calendari per assumir la gestió de les competències, mitjançant la 

transferència dels recursos que ara té el Govern, començant per les 
competències que ja tenen els altres Consells Insulars. 

 
2. Exigir al Govern Balear l’eliminació de la Conselleria de Benestar Social ja 

que representa una duplicitat amb la Conselleria de Benestar Social del 
Consell.  

 
3. Recuperar el poder institucional del Consell de Mallorca, sostret per les lleis 

autonòmiques de la darrera legislatura : la llei turística, la llei del sòl i la futura 
llei agrària, i declarar que el Consell no aplicarà l’amnistia urbanística que 
permet  la llei del sòl. 

 
4. Fer un protocol de laïcisme per tal de diferenciar clarament el que són accions 

institucionals del Consell de Mallorca de les activitats religioses, i definir les 
activitats  i protocols institucionals en clau laica. 

 
 
2.- MILLORAR EL FINANÇAMENT 
 

5. Llei de finançament. Dur a debat del Consell de Mallorca en el proper Ple de 
maig la proposta de llei de finançament dels Consells Insulars, i debatre les 
esmenes de l’oposició per incrementar l'import de la massa homogènia de 
finançament. 

 
6. Deute. Cobrar el deute del  Govern abans de que acabi la legislatura per així 

poder reduir l’endeutament i poder fer inversions. 
 
7. Pla de tresoreria. El Consell de Mallorca publicarà, en el període d'un mes i a 

la seva pàgina web, el seu període mitjà de pagament a proveïdors i el seu pla 
de tresoreria, que inclourà informació relativa a la previsió de pagament a 
proveïdors, d'acord amb la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de 
control del deute comercial en el sector públic. 

 
8. Disposició de fons. El Consell de Mallorca aprovarà i farà públic, en el 

termini de dos mesos, un pla de disposició de fons, tal i com preveuen el 
articles 187 del RDL 2/2004 i 65 del RD 500/1990, així com la base 27 de les 
d’execució del pressupost 2013, per tal d'establir les prioritats en els 
pagaments a realitzar. 

 
 
3.- MILLORAR  LA GESTIÓ 
 

9. Més transparència. Mitjançant la publicació a la pàgina web del Consell de 
Mallorca els usos dels  cotxes oficials i els usos dels  espais institucionals pels 
vehicles privats dels càrrecs públics, així com la utilització per part dels 
càrrecs públics de les instal·lacions del Consell, com ara el Teatre Principal.  
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10. Publicació de  contractes. El Consell de Mallorca, així com els seus 

organismes autònoms i fundacions, publicaran a la web tots els contractes que 
realitzin d’import superior a 3.000 €, sense suprimir-los després de la web una 
vegada acabat el termini de licitació i adjudicació. 

 
11. Compatibilitats d’alts càrrecs i assimilats. El Ple del Consell de Mallorca 

atorgarà la compatibilitat necessària per exercir el seu càrrec al Director del 
Teatre Principal en el termini improrrogable d’un mes. 

 
12. Supressió dels privilegis retributius que se contenen a l’article 87.3 de 

l’EBEP. El ple del Consell de Mallorca insta el govern de l’Estat perquè dugui 
a terme una modificació legislativa per derogar els privilegis retributius que se 
contenen a l’esmentat article envers els empleats públics que hagin ocupat un 
càrrec públic. Mentre es duen a terme les modificacions legislatives 
proposades i, molt especialment, mentre es mantenguin les restriccions 
retributives i de drets que s’apliquen a tots els empleats públics en general, i al 
personal funcionari en particular, instam el Govern i al Consell a suspendre el 
pagament del complement retributiu. 

 
13. Més democràcia: El Consell de Mallorca acorda adoptar els canvis 

reglamentaris i estatutaris pertinents per tal de que els Grups de l’Oposició, en 
compliment del Codi Ètic, puguin estar representats en els orgues directius de 
totes les entitats i organismes autònoms, adscrits als Consell. 

 
14. Modificació del ROC. Modificar el Reglament Orgànic del Consell de 

Mallorca, per tal d’introduir modificacions essencials per fer més àgil i 
democràtica la institució, tal com seria el fet de que el grup proposant d’una 
moció la pugui tancar, o introduir  torn de rèplica  a les preguntes que fan els 
grups polítics en el plenari, així com la introducció a l’articulat del ROC de les 
especificacions aprovades per tots els grups polítics en el Codi ètic. 

 
15. Més eficàcia. Fer un pla de millora de la gestió per augmentar la rapidesa en 

els tràmits i processos administratius, així com per reduir  les declaracions 
extrajudicials de deute. 

 
16. RLLT. El Consell de Mallorca adaptarà la RLLT a la Sentència recaiguda en 

quan a la jornada laboral dels bombers de Mallorca, que ha declarat irregular 
la prolongació de jornada imposada per l’equip de govern del Consell.  

 
17. Abonament de prolongació de jornada als bombers de Mallorca. 

S’abonarà als bombers de Mallorca les quanties indegudament no percebudes 
per mor de la prolongació irregular de jornada amb la nòmina corresponent al 
mes de maig de 2014. 

 
18. Concurs de trasllats. S’aprovarà el concurs de trasllats del Consell de 

Mallorca en el termini de dos mesos. 
 



 246

 
4.-REFORÇAR  ELS AJUNTAMENTS 
 

19. Defensar les competències actuals. Convocar una reunió extraordinària de 
l’Assemblea de Batlles per debatre l'impacte de la Llei de Reforma Local, i 
donar suport a  tots els ajuntaments de Mallorca que hagin iniciat la tramitació 
per a la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra els 
articles primer i segon i altres disposicions afectades de la Llei 27 /2013, de 27 
de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració 
Local. 

 
20. Clarificar la situació econòmica. Fer una avaluació detallada del deute 

pendent amb els ajuntaments a dia d’avui i presentar-la en el proper Ple. 
 
5.-IMPULSAR  L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE MALLORCA PER REDUIR 
L’ATUR   
 

21. Recuperar els llocs de feina perduts. El Consell de Mallorca farà un conjunt 
d’actuacions i programes especials per tal de crear  500 llocs de treball, que es 
finançaran amb el retorn de l’IVA corresponent a les obres del Teatre 
Principal per part de l’AEAT. 

 
22. Més inversió. Pactar amb el Govern i l’Estat un concert plurianual per fer 

inversions en les residències publiques de majors de Mallorca per tal de  crear 
més places publiques de dependència i llocs de treball. 

 
23. Reclamació de fons estatutaris. Exigir al Govern de les Illes Balears la 

reclamació al Govern de l’Estat, utilitzant totes les accions necessàries, tant 
administratives com judicials, de les inversions estatutàries deixades de 
percebre i corresponents als exercicis 2011, 2012 i 2013. 

 
 
6.-PROPOSTES DE MÉS SERVEIS SOCIALS PER ATENDRE A LES 
PERSONES MÉS AFECTADES PER LA CRISI 
 
 

24. Lluitar contra la pobresa. Impulsar un Pla contra la pobresa infantil, 
juntament amb els Ajuntaments i el Govern, i dedicar 2 milions d’euros 
derivats de les indemnitzacions pels casos de corrupció, així com  rescatar a 
les persones de més de 50 anys  amb situació d’atur de llarga durada, 
mitjançant l’aplicació de les clàusules socials a tots els contractes superiors a  
20.000 euros que faci el Consell i organismes dependents,  per tal d’insertar 
laboralment  aquestes  persones . 

 
25. Impulsar els serveis socials. Dur a aprovació en el proper Ple del mes de 

maig el Pla Estratègic de Serveis Socials, així com s’ha compromès  en 
diferents ocasions i com obliga la Llei de Serveis Socials, a més de tornar a 
impulsar els Plans locals d'igualtat a tots els municipis de Mallorca. 
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26. Millorar la situació dels treballadors de l’IMAS. Aprovar al Ple la RLLT 

corresponent a la plantilla actual, així com realitzar un informe per part de 
salut laboral que investigui les causes de l’augment de la sinistralitat a l’IMAS  

 
27. Ajudes urgents en matèria de pobresa energètica. S’habilitarà  un pla 

d’ajuts de tramitació urgent, per tal de fer front a la pobresa energètica i de 
subministraments que afecta a les famílies mallorquines, que es finançarà amb 
les quanties que provenen de les indemnitzacions pels casos de corrupció en el 
Consell de Mallorca.  

 
28. Protecció de les dones. Impulsar accions per prevenir la violència de gènere 

als instituts i millorar els recursos assistencials cap a les dones víctimes de 
violència de gènere, sense recursos i amb infants al seu càrrec. 

 
 
7.-PROPOSTES PER DONAR SUPORT A LA NOSTRA CULTURA  
 

29. Impulsar la creació cultural de Mallorca. Mitjançant  la creació d’un 
organisme públic que integri tota la Xarxa de Teatres i Auditoris Públics de 
l'illa, liderat pel Consell de Mallorca, així com crear una línia de subvenció 
que  permeti a les companyies teatrals llançar aquí i fora de l’illa  les seves 
produccions. 

 
30. Reforçar l’ús de la nostra llengua. Crear uns incentius a les empreses i les 

institucions que més afavoreixen a la nostra llengua, establint uns premis 
especials per tal motiu. 

 
 
8.-PROPOSTES PER PROTEGIR EL NOSTRE MEDIAMBIENT I 
TERRITORI. 
 

31. Amnistia urbanística. El Consell de Mallorca rebutja l’amnistia urbanística 
establerta a la disposició transitòria desena de la llei 2/2014, de 25 de març, 
d’ordenació i ús del sòl, publicada al BOIB el passat 29 de març. 

 
32. Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística. El Consell de Mallorca 

acorda encomanar al Director Gerent de l’Agència de Disciplina Urbanística 
l’elaboració d’un Pla Estratègic, en el termini de 6 mesos, per la potenciació 
de dit organisme, amb la finalitat d’aconseguir el seu “autofinançament”, la 
vigilància del compliment efectiu de la legalitat urbanística dins el sòl rústic 
de tota l’illa de Mallorca, i l’adhesió de més Ajuntaments. 

 
33. Constitució de grups de treball en matèria d’urbanisme i territori. El 

Consell de Mallorca constituirà en el termini de 10 dies dos grups de treball 
distints, un en relació a la redacció del Reglament de desenvolupament de la 
llei 2/2014, d’ordenació i ús del sòl, i l’altre en relació a la redacció del PIAT 
de l’Illa de Mallorca, ambdós integrats pel tècnics competents del 
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Departament de Territori del Consell de Mallorca, un representant de cada un 
dels grups polítics amb representació al Ple del Consell, així com d’una 
persona designada per cada un dels grups polítics en qualitat d’expert. 

 
34. Prospeccions petrolíferes. El Consell de Mallorca exercirà totes i cada una de 

les accions necessàries, administratives i també judicials, per impedir les 
prospeccions petrolíferes a les aigües de les Illes Balears.  

 
35. Importació de fems. Cercar una alternativa a la importació de fems, 

mitjançant  la millora de la gestió actual per l’empresa concessionària i altres 
mesures. 

 
36. Renúncia d’accions judicials. El Consell de Mallorca renunciarà al recurs de 

cassació interposat contra la sentència que estimava el recurs contenciós 
administratiu interposat contra la correcció d’errades del Pla Territorial, així 
com es compromet a no interposar cap recurs de cassació contra la sentència 
que recaigui en els recursos interposats contra l’esmentada modificació del 
PTM per part del PSIB-PSOE. 

 
 
Respecte de la gestió de la Serra de Tramuntana com a patrimoni de la  
Humanitat presentem tres propostes:  
 

37. Raixa. El Consell de Mallorca acorda mantenir la Finca de Raixa com a seu 
representativa principal del Consorci Serra de Tramuntana, sense perjudici 
d’altres subseus i/o dependències, en funció de les finalitats i funcions 
assignades pel Pla de gestió.  

 
38. Consorci Serra de Tramuntana. El Consell de Mallorca acorda seguir les 

actuacions marcades en el cronograma del Pla de gestió del Consorci Serra de 
Tramuntana Patrimoni Mundial, d’acord amb les directrius i adaptacions 
marcades per la Junta Rectora del Consorci. 

 
39. Senyalització Serra de Tramuntana. El Consell de Mallorca tendrà especial 

cura en la instal·lació dels seus elements senyalitzadors i de les entitats 
dependents, en l’àmbit de tota l’Illa i, en especial en el disseny i col·locació de  
la cartelleria identificativa de la Serra de Tramuntana com a “Patrimoni 
Mundial” i, a tal efecte, per part dels tècnics de la Comissió Insular de 
Patrimoni s’elaborarà un informe respecte de les característiques i idoneïtat 
dels cartells i el seu emplaçament dins l’àmbit de la Serra. 

 
 

El Sr. GARAU (PSOE) comença la intervenció recordant que en el Debat de Política General, celebrat 
fa un parell de setmanes abans, va quedar clar que la submissió del Consell de Mallorca a les polítiques 
antisocials i antimallorquines del Sr. Bauzá ha convertit el Consell de Mallorca en una institució 
marginal. 
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També hi va quedar clar que en els 3 anys que el Partit Popular duu gestionant el Consell de Mallorca 
no s’hi ha fet cap iniciativa pròpia per fer avançar aquesta institució o per impulsar l’economia 
mallorquina. Ni ho fan ara ni tampoc no tenen cap pla de futur. 

L’única cosa que els dóna un poc de joc són les inversions en carreteres, les inversions estatutàries i els 
serveis socials. Justament tres aspectes claus de l’herència de la gestió del Grup Socialista durant la 
passada legislatura. 

Adverteix que, després d’haver-se menyspreat tota la gestió del Grup Socialista, ara resulta que el Partit 
Popular viu d’ella i demana què farien si no tenguessin aquesta herència, què farien si no poguessin 
invertir en carreteres o dur endavant les inversions estatutàries perquè l’única cosa rellevant de la gestió 
del Partit Popular al Consell de Mallorca és importar fems. 

La rebaixada del pressupost en un 30%, la destrucció de 495 contractes i la davallada radical de les 
inversions han fet del Consell de Mallorca una institució que no ha ajudat gens a sortir de la crisi sinó 
més aviat tot el contrari: ha anat en contra dels interessos dels mallorquins. 

Han pogut constatar, any rere any, que el creixement de la pobresa va a un ritme constant i ara està a un 
nivell fins ara desconegut, a la cua d’Europa. Està a un nivell similar al de Romania segons diu 
l’informe de Càritas de fa unes setmanes. Aquesta situació d’emergència social precisa de polítiques 
socials extraordinàries però el PP sempre ho nega i avui ho tornaran a fer. 

La satisfacció eufòrica que va mostrar la presidenta en el Debat de Política General del passat 27 de 
març demostra que el Grup Popular viu d’esquena a la realitat, tot negant l’existència d’una part de 
Mallorca molt enfonsada a la qual no fan ni cas. 

El Grup Socialista vol un Consell de Mallorca fort que reivindiqui davant el Govern de les Illes Balears 
i el de Madrid un finançament just. Un Consell de Mallorca fort que pugui invertir en millorar 
l’economia dels mallorquins i atendre les necessitats socials d’una quarta part de la societat que viu en 
una situació de pobresa. 

Per totes aquestes raons i perquè quedi clara quina seria la forma del Grup Socialista de governar 
aquesta institució, presenten les propostes de resolució que explica seguidament. 

Volen un Consell de Mallorca més fort i, per això, volen avançar en la gestió de competències i 
presenten 4 propostes en aquest sentit. Assumir la gestió de les competències mitjançant la 
transferència de recursos per igualar el Consell de Mallorca amb altres consells insulars; eliminar la 
Conselleria de Benestar Social per així llevar duplicitats; recuperar el poder institucional que el Consell 
de Mallorca tenia abans de la Llei turística, de la Llei del sòl i de la futura Llei agrària i, finalment, 
introduir un protocol de laïcisme que deixi molt clar que aquesta institució és una institució 
independent de tots tipus d’esglésies i, sobretot, de l’església catòlica mallorquina. 

Per fer un Consell de Mallorca més fort se’n pot millorar el seu finançament i la seva transparència. La 
Llei de finançament s’hauria de dur a debatre al Consell de Mallorca, s’hauria d’establir un calendari 
de cobrament del deute. El pla de tresoreria i la disposició de fons haurien d’estar publicats en la pàgina 
web. 

També es pot millorar la democràcia d’aquesta institució i fer-la més transparent publicant els usos dels 
cotxes oficials; publicant els contractes de més de 3.000 euros; duent a aprovació del Ple la 
compatibilitat dels alts càrrecs com, per exemple, el director del Teatre Principal; suprimint o fent 
propostes perquè s’arribin a suprimir els privilegis retribucions prevists en l’article 87.3 de l’EBEP i 
instar el Govern i el Consell per suspendre el pagament d’aquest complement retributiu; fer més 
democràcia en el sentit d’aportar els canvis estatutaris pertinents per tal que els grups de l’oposició, en 
compliment del Codi ètic, estiguin representants en tots els organismes que els pertoqui; fer una 
modificació del ROC perquè les persones que plantegen propostes o preguntes puguin tancar les 
mocions i contestar les preguntes; fer una gestió més eficaç per agilitar els tràmits ja que el Grup 
Popular fa 3 anys que gestiona aquesta institució i la lentitud i la burocràcia segueixen essent 
pràcticament les mateixes de fa 3 anys. 

Igualment poden acatar la sentència i canviar l’RLLT dels bombers; abonar la prolongació de jornada, 
com així toca fer-se per llei, i treure el concurs de trasllats que haurien d’haver tret ja fa temps. 

Per últim, i en la línia de reforçar el Consell de Mallorca, el seu Grup considera que s’ha de donar més 
suport als ajuntaments. La Llei de reforma local del Sr. Rajoy debilita extraordinàriament els 
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ajuntaments i, per això, sol·licita que es convoqui una assemblea extraordinària per debatre l’impacte 
d’aquesta llei, mirar de trobar entre tots solucions millors i, sobretot, clarificar la situació econòmica 
dels ajuntaments atès que el Consell de Mallorca va anunciar fa poc que havia saldat el seu deute amb 
els ajuntaments però sembla ser que no és així i, per tant, cal que aquest extrem s’aclareixi. 

Per una altra banda el Grup Socialista vol un Consell de Mallorca que sigui més actiu contra la crisi 
econòmica. En aquest sentit li retreu al PP que cap de les propostes que presentarà després no està 
encaminada a combatre la crisi econòmica i potser és perquè pensen que a Mallorca ja no hi ha crisi. 

Impulsar l’activitat econòmica a Mallorca es pot seguir fent des del Consell de Mallorca. Per exemple, 
la institució té més de 5 milions d’euros que s’han cobrat de l’IVA del Teatre Principal i són uns 
doblers que podrien utilitzar per fer un pla de feina que permetés anar recuperant els llocs de feina que 
s’han perdut al Consell de Mallorca, llocs de feina que el Partit Popular ha destruït.  

També se podria fer més inversió i, atès que l’equip de govern té tan bones relacions amb Madrid, 
podrien intentar fer un concert pluriennal per rehabilitar les residències públiques. Si el Sr. Rotger 
comentava abans que estava tan preocupat perquè havia d’invertir 5 milions d’euros a Sant Ferran, se 
poden imaginar el que cal invertir a la residència de La Bonanova o a la Llar dels Ancians. 

Insisteix que, donat que l’equip de govern assegura que vol fer coses per Mallorca, podria mirar 
d’aconseguir un concert pluriennal d’inversions. 

Una altra cosa que poden fer és reclamar els fons estatutaris de 2011, 2012 i 2013 al govern del Sr. 
Bauzá i que aquest els reclami a Madrid ja que els doblers d’aquests fons servirien per fer inversions 
que generarien feina. 

Tot seguit indica que és evident que l’equip de govern s’ha enrocat amb el tema dels serveis socials 
perquè just hi fa algunes petites coses i la inversió que hi fa és equiparable a la que se feia en 2011 
malgrat que ha crescut el nombre de ciutadans que estan en una situació més precària però l’equip de 
govern mira cap a un altre costat. 

En aquest sentit, el Grup Socialista proposa que es dediquin 2 milions d’euros a fer un pla de pobresa 
infantil i puntualitza que fa pocs dies que s’ha aprovat al Parlament de les Illes Balears una estratègia 
contra la pobresa infantil. 

Així mateix recorda que el pla estratègic de serveis socials és un compromís d’aquesta casa i que la 
Sra. Cirer l’ha promès, en reiterades ocasions, al Ple i al Consell Assessor però, tot i això, encara no 
l’ha fet. 

També cal posar ordre en la plantilla actual de l’IMAS perquè, com ja ha dit moltes vegades, la 
plantilla s’està manipulant completament i s’està funcionant amb una RLLT aprovada l’any 2011. Per 
això, el seu Grup demana que s’aprovi una RLLT amb la plantilla que actualment té l’IMAS. 

Igualment fan falta iniciatives econòmiques d’urgència per pal·liar la pobresa energètica que pateix 
tantíssima gent i també s’han de millorar els recursos assistencials per protegir les dones. 

El Consell de Mallorca pot fer molt més del que fa l’equip de govern per tal de defensar la cultura i el 
medi ambient. Per exemple, se li pot donar més suport a la xarxa de teatres tot creant un organisme que 
els integri. Se pot fer també un reforç social de la nostra llengua, que cada vegada està més amagada i 
més marginada. 

En matèria de protecció del medi ambient i del territori assegura que es poden fer moltes propostes com 
evitar l’amnistia urbanística que ha aprovat el Govern de les Illes Balears amb la Llei de sòl; augmentar 
la potencialitat de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca que ara 
està estancada o va cap enrere; impulsar grups de treball en matèria urbanística per crear els reglaments 
necessaris per intervenir en el territori; deixar clar, una altra vegada, que estan en contra de les 
prospeccions petrolíferes i que hi iniciaran accions judicials en contra; decidir, d’una manera clara, que 
no importaran fems de l’estranger i renunciar a les accions judicials que encara tenen en marxa en 
relació amb la modificació del Pla Territorial de Mallorca. 

Respecte a la gestió de la serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat, el seu Grup presenta 
tres propostes concretes: deixar que la finca de Raixa sigui la seu representativa del Consorci; fer un 
pla de gestió del Consorci Serra de Tramuntana, amb la col·laboració del Grup Socialista, adaptat a les 
directrius marcades per la Junta Rectora i, pel que fa a la senyalització que estan fent a la serra de 
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Tramuntana, tenir una especial cura per aquells elements assenyaladors que estiguin en contra de les 
mateixes regles del patrimoni. 

Fins aquí ha parlat d’un conjunt de mesures que, evidentment, no són totes les que haurien pogut 
presentar però sí que creuen que, si les adoptassin, farien que el Consell de Mallorca fos més fort, 
estigués més adaptat a les necessitats dels mallorquins que ho estan passant més malament, tendria més 
dinamisme per la creació de llocs de treball i, al mateix temps, defensaria un poc més la cultura de la 
nostra societat mallorquina. 

Per contra, l’equip de govern del Partit Popular duu una política diferent basada en reduir el Consell de 
Mallorca, en no exigir al Govern de les Illes Balears allò que li correspon i en no fer ni preparar cap 
tipus de reforma de la institució per fer-la capaç d’admetre més competències. 

En definitiva, el que està clar és que hi ha dues formes, dos projectes o dues opcions diferents. El Partit 
Popular que enfonsa el Consell de Mallorca i el Grup Socialista que el vol treure del forat. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) manifesta que des de MÉS per Mallorca comparteixen la majoria de 
propostes que ha presentat el Grup Socialista davant el Ple com a conseqüència del Debat de Política 
General proppassat i, per això, anuncia que votaran a favor de la majoria d’aquestes propostes però, no 
obstant això, hi voldria proposar algunes transaccions. 

Referent a l’apartat 3, punt 3r sobre la compatibilitat d’alts càrrecs i assimilats, proposa que la redacció 
final sigui: “El Ple del Consell de Mallorca atorga la compatibilitat necessària per exercir els seus 
càrrecs a tots els alts càrrecs que tenguin segona activitat i, especialment, al director del Teatre 
Principal.” 

En quant a l’apartat 5, punt 1r que parla de recuperar els llocs de feina perduts, proposa que se 
n’elimini un tros i que la redacció definitiva sigui: “El Consell de Mallorca farà un conjunt 
d’actuacions i programes especials per tal de crear 500 llocs de treball.” 

Puntualitza que la proposta consisteix en eliminar la referència al fet que els llocs de treball s’haguessin 
de finançar amb l’IVA del Teatre Principal perquè entenen que són uns doblers que s’han rebut 
enguany però no es tornaran a rebre i, per tant, s’haurien d’utilitzar per a altres finalitats que no 
impliquin un compromís anual de despesa com sí impliquen els 500 llocs de feina. 

Pel que fa a l’apartat 8, punt 1r, sobre amnistia urbanística, diu que els va bé el text així com està però 
afegint-hi: “...pel greuge comparatiu que suposa entre els diferents municipis de Mallorca.” 

També en l’apartat 8, punt 2n, sobre l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de 
Mallorca proposa la supressió, en la quarta línia, del text “...amb la finalitat d’aconseguir 
l’autofinançament” perquè MÉS per Mallorca no creu que l’objectiu de l’Agència sigui 
l’autofinançament ja que el Consell de Mallorca pot destinar uns recursos a la disciplina urbanística. 

En el mateix punt proposa que, al final, s’afegeixi: “...i el repartiment just del superàvit de l’Agència 
així com marquen els Estatuts”. 

Per concloure, assenyala que el seu Grup votarà a favor de la resta de proposta a excepció de la 
proposta 2a de l’apartat 7, sobre reforç de l’ús de la nostra llengua, proposta que fa referència a la 
creació d’un premi especial amb motiu de la promoció de la llengua per a les empreses i les institucions 
ja que MÉS per Mallorca entén que hi ha moltes maneres millors de promocionar la cultura i la llengua 
que no sigui creant premis i, per tant, en aquesta proposta s’abstendran. 

El Sr. VIDAL (PP) indica que, abans d’intervenir, manifestarà la intenció de vot del Partit Popular en 
relació a les propostes presentades pel Grup Socialista. 

En aquest sentit assenyala que votaran a favor de les propostes núm. 8, 16 i 20, partint de la numeració 
correlativa de les propostes que anirien de la núm. 1 fins a la núm. 39. 

També fa notar que han proposat transaccions a les propostes núm. 6, 7, 15, 17, 18 i 22 i sembla que les 
transaccions dels punts 7, 17 i 18 s’accepten i, per tant, també les votaran a favor mentre que votaran en 
contra de les propostes núm. 6, 15 i 22 perquè les transaccions no han estat acceptades. Igualment 
manifesta que el Grup Popular votarà en contra de la resta de propostes del Grup Socialista. 

En quant a les transaccions propostes per MÉS per Mallorca que, segons la numeració correlativa, 
corresponen a les propostes núm. 11, 21, 31 i 32, comenta que no afecten al parer del Partit Popular i 
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mantenen el sentit de vot negatiu, com tampoc no els afecta l’abstenció de MÉS per Mallorca al punt 
núm. 30 ja que el sentit de vot de PP en aquest punt també és negatiu. 

Una vegada manifestada la intenció de vot a les propostes de resolució i a les transaccions formulades, 
li diu al Sr. Garau que vol intervenir per respondre la seva intervenció. 

En aquest sentit li comenta que és molt difícil entendre’l i entendre les intervencions que fa al Consell 
de Mallorca. En una intervenció curta s’ha tornat a referir en 3 o 4 ocasions al Govern de les Illes 
Balears i 3 o 4 vegades al Sr. Bauzá, amb nom i llinatges. 

El Sr. Bauzá no és aquí per defensar-se, cosa que ja li varen dir al Sr. Garau, i, a més a més, aquest no 
és tema de debat al Ple del Consell de Mallorca. Aquí se debaten iniciatives pròpies del Consell de 
Mallorca. 

A part d’això, el Sr. Garau ha fet referència a l’herència i assenyala que no sap com el Sr. Garau pot 
tenir aquest sentit de l’humor perquè, si no fos qüestió d’humor, ben segur que no podria fer aquestes 
intervencions al Consell de Mallorca. 

Considera que en aquests moments el Grup Socialista està preocupat i, en lloc de pensar en les 
propostes de resolució que està plantejant, està pensant en altres coses. No sap si pensa que, de cada 
dos militants del PSOE que troba pel carrer, un està amb el Sr. Garau i un altre amb un altre sector del 
PSOE. El cas és que no se centren en el debat que toca fer-se. 

Per altra banda, fa constar que opina que el Consell de Mallorca és fort i que precisament ha estat el PP 
el que ha demostrat, sempre, que defensa el Consell de Mallorca. De fet, el PP no ha fet mai propostes 
com sí feia el Sr. Pérez Rubalcaba amb definició del que volien que fos el Consell de Mallorca. 

Amb el que sí que estan d’acord és amb l’argument que són dues maneres de ser i dues maneres de fer 
política. El Sr. Garau destinaria 5 milions d’euros del Teatre Principal a unes coses i l’equip de govern 
els destinarà a unes altres amb les quals el PP combrega més perquè confien i creuen en la manera de 
gestionar de l’equip de govern. 

També pensa que fa demagògia a l’hora de parlar del ROC ja que s’ha explicat vint vegades que si no 
s’hi arriba a un acord no és per culpa del PP. Si s’ha de cercar una paraula per definir quin pot ser el 
sentiment del Sr. Garau envers l’equip de govern, s’arriba a la conclusió que aquesta paraula és 
“enveja” perquè el Grup Socialista sent enveja de la gestió de la presidenta, Sra. Salom, i de la gestió 
de l’equip de govern. Tenen enveja de les circumstàncies polítiques i els assoliments que s’estan 
aconseguint i tenen enveja de les moltes coses que fa aquest Consell de Mallorca. 

Fa notar que no hi ha altra paraula per definir-ho ja que critiquen les coses que no són criticables i 
imagina que és perquè tenen enveja de veure que el Consell de Mallorca es reuneix amb el Govern de 
les Illes Balears i ambdues institucions són capaces d’arribar a un acord tan important com la Llei de 
finançament, cosa que no volen entendre o, si l’entenen, no la volen reconèixer perquè saben que no 
haguessin estat capaços de fer-la. 

Així doncs, el Grup Socialista no arriba al nivell de capacitat de gestió de govern que té l’actual equip 
de govern i, per això, fan tantes floritures i perden tant el temps i precisament en aquest punt sí que 
entén que el Sr. Garau retregui que el PP no fa plans i que el Grup Socialista si que en feia perquè són 
dues maneres de fer política: el Grup Socialista fa plans i el Partit Popular fa feina per solucionar els 
problemes dels ciutadans. 

Observa que la política que està fent l’equip de govern del Consell de Mallorca és la bona i, per això, 
ha de rebatre les propostes del Sr. Garau, que no toquen de peus a terra, i ha de defensar les coses que 
són bones i miren pels interessos dels mallorquins i, per això, votaran a favor de les propostes que 
afavoreixen els ciutadans i en contra de les que hi aporten res. 

Per concloure, comenta que ben segur, d’aquí a un temps, s’ho aniran rumiant un parell de vegades i 
arribaran a les conclusions que està exposant ara aquí. 

El Sr. GARAU comenta que avui queda clar que acaba una etapa en la qual el Grup Socialista ha 
intentat fer propostes en positiu per tal que l’equip de govern aixecàs una mica el punt d’immersió del 
Consell de Mallorca però, en canvi, no n’han fet cas.  

Durant els tres darrers anys, l’equip de govern no ha acceptat la predisposició que el Grup Socialista ha 
posat de manifest per tal de fer feina conjuntament amb vista que el Consell de Mallorca no s’enfonsi i, 
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per contra, l’equip de govern, amb l’obsessió de l’austeritat, el deute i el finançament, ha anat per un 
altre costat i ha aconseguit un Consell de Mallorca més petit i més fàcil de gestionar però, això sí, sense 
atendre les demandes de la majoria dels ciutadans de Mallorca i d’una part important de la societat que 
viu en una situació de pobresa molt greu. 

Considera que els ha fet mandra barallar-se amb el Sr. Bauzá i amb el Sr. Rajoy, dels quals depenen 
econòmicament, i no han aconseguit més inversions ni més projectes per Mallorca sinó més aviat tot el 
contrari perquè mai a Mallorca no s’havien perdut tants de doblers del Govern balear i del Govern 
d’Espanya i tot això és responsabilitat de l’actual equip de govern. 

A més a més i irònicament, tot el que mostren com assoliments propis són coses que el Grup Socialista 
va aconseguir i, per això, assegura que no tenen cap sentiment d’enveja sinó més aviat un sentiment de 
vergonya. Els fa vergonya veure com l’equip de govern no fa feina per aquest Consell de Mallorca, no 
fa feina pels mallorquins així com l’hauria de fer sinó que fa un seguiment vergonyós de les directrius 
del Govern de les Illes Balears del Sr. Bauzá. 

Per altra banda, refusa que li retregui haver fet esment al Sr. Bauzá perquè la presidenta del Consell de 
Mallorca, Sra. Salom, també ha fet referència en un parell d’ocasions a la Sra. Armengol. 

En aquest sentit, adverteix que el Consell de Mallorca forma part d’un conjunt institucional del qual 
depenen: el Consell de Mallorca depèn del finançament del Govern de les Illes Balears que a la vegada 
depèn del finançament del Govern d’Espanya. 

El Sr. Bauzá s’ha preocupat ben bé de reclamar un finançament just per al Govern de les Illes Balears 
però l’equip de govern del Consell de Mallorca ha acotat el cap i ha acceptat un finançament que és 
injust per a aquesta institució. 

De fet, aquest Consell de Mallorca no té els 5 M€ que necessita per rehabilitar el poliesportiu de Sant 
Ferran ni té els 5 M€ que fan falta per rehabilitat la residència de la Llar dels Ancians ni té 7 o 8 M€ 
per rehabilitar la residència de la Bonanova i, per això, demana si la solució serà privatitzar-ho tot ja 
que no compten amb els doblers per gastar en les coses que són indispensables i són competència del 
Consell de Mallorca. 

Aleshores, què s’ha de fer? Doncs barallar-se amb el Govern de les Illes Balears tal i com feia 
l’anterior equip de govern durant la passada legislatura quan varen aconseguir les bestretes que eren 
una solució per no claudicar a signar un finançament injust i així varen poder aguantar 4 anys. 

Per tant, rebutja que pretenguin donar lliçons al Grup Socialista i que el PP digui que ha reforçat el 
Consell de Mallorca perquè la veritat és que l’ha enfonsat i el mantenen a un nivell mínim. 

En quant a les propostes de resolució, li agraeix al PP la votació a favor de les propostes que ha indicat 
el Sr. Vidal així com a aquelles que el Grup Socialista ha acceptat la transacció proposada pel PP i tot 
seguit li agraeix a MÉS per Mallorca el seu suport a la majoria de les seves propostes de resolució. 

Pel que fa a les transaccions proposades per MÉS per Mallorca, assenyala que accepten la modificació 
referent a l’apartat 3, punt 3r. En canvi, no accepten la transacció proposada en l’apartat 5, punt 1r, atès 
que pensen que ara tenen a davant un oportunitat amb aquest doblers que s’han cobrat de l’IVA i creu 
no s’ha de perdre aquesta oportunitat per tal de fomentar un pla d’ocupació amb aquests 5 M€ que no 
estan adjudicats encara. 

Respecte a la transacció a l’apartat 8, punt 1r, sobre l’amnistia urbanística, diu que sí que l’accepten i, 
en quant al reforç de la nostra llengua, diu que potser és un tema més simbòlic però, de vegades, se 
necessiten gestos com aquest i, malgrat que MÉS per Mallorca s’hi abstengui, el Grup Socialista manté 
la proposta. 

En relació a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca (apartat 8, punt 
2n), diu que està d’acord amb l’afegitó que proposa el Sr. Font sobre el repartiment dels romanents de 
superàvit però, per altra banda, també pensen que s’ha de conduir l’Agència cap a l’autofinançament i, 
per això, mantenen la paraula “autofinançament” en la proposta perquè és una manera de no crear 
dèficit en els organismes que se vagin creant. 

1. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 
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2. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

3. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

4. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

5. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

6. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

7. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

8. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

9. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

10. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

11. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

12. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

13. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

14. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

15. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

16. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

17. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat amb transacció. 

18. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat amb transacció. 

19. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

20. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

21. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per deu vots a favor (PSOE), denou vots 
en contra (PP) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

22. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

23. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 
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24. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

25. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

26. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

27. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

28. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

29. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

30. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per deu vots a favor (PSOE), denou vots 
en contra (PP) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

31. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

32. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per deu vots a favor (PSOE), denou vots 
en contra (PP) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

33. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

34. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

35. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

36. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

37. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

38. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

39. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

 

PUNT 31. PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS MÉS PER 
MALLORCA. 

Es dóna compte de les següents propostes : 

PRESIDÈNCIA 
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1.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a la creació d’una 
comissió per revisar el reglament dels debats de política general per tal que aquests 
siguin una eina efectiva i participativa en el funcionament de la institució. 

2.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a no destruir més llocs 
de feina a la institució i a prendre mesures de suport a les petites i mitjanes empreses 
juntament amb els autònoms per tal de poder generar ocupació. 

3.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a prendre mesures 
immediates que ajudin a la reactivació de l’economia local i a la creació d’ocupació. 

4.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a enfortir, davant el 
govern de 

l’Estat i del govern autonòmic, el Consell de Mallorca d’acord amb les competències 
que li atorga l’estatut d’autonomia, amb la finalitat de servir als ciutadans amb 
transparència i efectivitat, i també instar a la presidenta d’aquesta institució a fer el 
mateix davant el Parlament de les Illes Balears. 

5.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a treballar durant el 
present any per oferir als ciutadans i ciutadanes de Mallorca un vertader servei 
telemàtic, per tal de donar un servei més àgil i transparent, simplificant tràmits i 
reduint la burocràcia proposant si cal canvis en la legislació, aprofundint en la 
modernització de la institució. 

6.- MÉS per Mallorca insta a la Presidenta i al govern del Consell de Mallorca a 
participar, com s’ha fet des del segle XIII i fins a l’actualitat, a la festa de l’Estendard 
de dia 31 de desembre (declarada Bé d'interès cultural immaterial des del novembre 
de 2007), i a declarar la senyera quadribarrada del rei Jaume I com a símbol d’interès 
local. 

7.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca, en el marc del Codi 
Ètic i de Bon Govern, a publicar a la seva web els trajectes realitzats pels consellers 
executius amb els cotxes oficials, així com també a publicar les factures de les 
despeses de protocol. 

8.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a no modificar els 
estatuts del Consorci Serra de Tramuntana i a publicar a la web del Consell totes les 
seves contractacions i justificacions de despeses. 

MEDI AMBIENT 

9.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a adoptar mesures 
perpotenciar i incrementar la reducció, la reutilització i el reciclatge, especialment als 
municipis de més de 20.000 habitants. 

10.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a aprovar la ruta de 
pedra en sec durant el 2014 per tal de continuar amb tota la feina tècnica que ja s’ha 
desenvolupat així com fer una aposta clara pel desenvolupament del turisme cultural i 
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la reactivació de l’economia a la Serra (Patrimoni de la humanitat), ja que no ha 
complert el seu compromís de fer-ho durant el 2013. 

11.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a complir els 
compromisos d’aquest plenari i a donar el suport tècnic i econòmic necessari per tal 
que les corporacions locals puguin elaborar el catàleg de camins del seu terme 
municipal i el catàleg de patrimoni. 

12.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a renegociar el 
contracte amb l’empresa TIRME, suspendre de forma immediata la importació de 
fems i es compromet a garantir a la ciutadania que la congelació de la taxa 
d’incineració de fems en aquesta legislatura no tindrà repercussions econòmiques 
futures. 

13.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca i a l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca a exigir responsabilitats a TRACSA a causa de la seva 
mala actuació referent a les obres de suposada millora de la pista de Son Pardo. 

HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

14.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a treballar amb 
fermesa i reclamar amb contundència a l’Estat espanyol un tracte fiscal just i 
fonamentat en el concert econòmic que ens permeti mantenir els serveis públics i la 
reactivació econòmica aMallorca. 

15.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a exigir a tots els seus 
treballadors els coneixement de la nostra llengua catalana, llengua cooficial de la 
nostra comunitat autònoma, tal i com sí ho fa amb la castellana. 

16.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a exigir al Govern de 
les Illes Balears el pagament immediat del deute pendent per tal d’evitar més 
endeutament i poder generar recursos propis per la institució. 

17.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a treballar per tal de 
millorar la proposta de llei de finançament dels Consells per tal d’aconseguir una llei 
justa i adequada a les competències i serveis que gestionen i que subsanin els reiterats 
incompliments del Govern de les Illes Balears. 

18.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a treballar per 
reclamar a l’estat espanyol un tracte fiscal just i fonamentat en el concert econòmic 
per tal que els ciutadans i ciutadanes disposin dels serveis públics que els pertoca 
d’acord amb la seva contribució fiscal i que ens conduirà a la reactivació econòmica. 

19.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a reivindicar un nou 
sistema de finançament de les corporacions locals més just i instar al govern de l’estat 
espanyol a impulsar la reforma del sistema de finançament de les corporacions locals 
de manera urgent. 

COOPERACIÓ LOCAL 
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20.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a fer públic el 
calendari de cobrament amb els ajuntaments deutors del SEPREISAL fins a 31 de 
desembre de 2014. 

21.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a que defensi 
l’autonomia municipal i concreti en un termini màxim de 2 mesos com aplicarà la 
nova Llei de Reforma del Règim Local en relació a les competències que li atorga 
com a institució de coordinació i es compromet a no privatitzar la gestió de cap 
d’aquestes competències. 

22.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a fer les modificacions 
pressupostàries adients per a una convocatòria de subvencions per a despesa corrent 
reforçant així la capacitat econòmica dels ajuntaments de Mallorca, promovent així la 
seva economia local. 

23.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a promoure el consens 
amb els ajuntaments de Mallorca en el marc de l’Assemblea de Batles i Batlesses i a 
convocarla en un termini màxim de 2 mesos per explicar quines actuacions durà a 
terme el Consell en relació a l’aplicació de la nova Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local. 

CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

24.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a continuar i 
incrementar la protecció del patrimoni natural, cultural, històric i etnològic per fer 
possible la preservació i projecció de la identitat pròpia del país, bàsica pel 
desenvolupament social i econòmic. 

25.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a reconèixer que la 
cultura és estratègica pel desenvolupament social i econòmic i constata la necessitat 
que durant la present legislatura el patrimoni, la indústria cultural, els equipaments i 
els serveis culturals, haurien de ser una prioritat de primer ordre. 

26.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a donar el suport 
tècnic i econòmic necessari a totes les entitats socials i culturals que han treballat 
històricament en la promoció, suport i defensa de la nostra llengua i cultura, un dels 
principals instruments per a construir una societat cohesionada, solidària i amb 
projecció de futur. 

27.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a que s’adhereixi a la 
Xarxa de municipis i entitats locals de les Illes Balears pel Ramon Llull. 

28.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a no privatitzar la 
gestió del Poliesportiu Sant Ferran, així com també a destinar els 280.000 euros, 
previstos per reformes al Palma Arena, en millores per a les instal·lacions esportives 
propietat del Consell. 
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29.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca i al vice-president i 
conseller de Cultura, Patrimoni i Esports a informar mensualment a aquest plenari de 
les gestions realitzades per a constituir la Fundació Toni Catany. 

30.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a convocar la Junta de 
Patrons de la Fundació Teatre Principal per explicar quan s’arreglaran les deficiències 
de les obres de reforma del teatre i les darreres actuacions en relació a les 
indemnitzacions als treballadors acomiadats, així com també a reconèixer 
públicament els mèrits de la recuperació de més de 5 milions d’euros de l’IVA de les 
obres de reforma. 

CARRETERES I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

31.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a que renegociar el 
conveni de carreteres i que les seves prioritats siguin el rescat de la concessió del túnel 
de Sóller, el rescat de la concessió de la carretera de Manacor i les variants de Sant 
Joan, Lloseta, Artà, Algaida, Sineu i la Nord de Son Ferriol. 

32.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a no modificar el Pla 
Territorial de Mallorca així com també a rebutjat qualsevol llei o decret-llei que minvi 
les competències pròpies. 

33.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a recuperar la seva 
credibilitat i a fer complir, íntegrament i ara ja sense més dilacions, els acords que va 
aprovar el Ple del Consell fa 3 anys respecte a la recuperació d’ofici de la Carretera 
vella de Lluc a Pollença. 

34.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a retirar el projecte 
d’autopista Campos – Llucmajor i substituir-lo per un que solucioni la perillositat i 
sigui compatible amb la protecció del territori i la defensa del medi ambient. 

35.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a donar solucions 
immediates als propietaris que se’ls expropia el seu únic habitatge i complir els 
compromisos adquirits amb els veïns de Son Ferriol en relació a les obres del segon 
cinturó. 

36.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a complir els 
compromisos adquirits de redactar el Pla Director d’Equipaments Comercials i el Pla 
de Seguretat Ciclista. 

SERVEIS SOCIALS 

37.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a impulsar, de manera 
coordinada amb els ajuntaments i les entitats del tercer sector, un pla integral 
d’actuació capaç de donar resposta a les necessitats socials dels mallorquins i 
mallorquines. 

38.- MÉS per Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a millorar la 
coordinació entre el Consell i els ajuntaments en relació a la RMI per tal d’eliminar 



 260

terminis excessius i traves burocràtiques innecessàries a l’hora que s’avaluï la 
possibilitat que siguin els propis ajuntaments que gestionin aquest servei. 

39.- MÉS per Mallorca, davant una situació tant prioritària com son els serveis 
socials,insta al govern del Consell de Mallorca a abandonar el seu silenci i la seva 
inactivitat pergarantir als ajuntaments, sense ni incertesa, el seu suport en aquesta 
matèria. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) comenta que les propostes de resolució de MÉS per Mallorca són la 
concreció, amb mesures, de la seva intervenció en el passat Debat de Política General i van 
encaminades a reflectir els plantejaments del seu Grup de cara a allò que consideren que ha de ser el 
Consell de Mallorca. 

A continuació adverteix d’una qüestió d’ordre i que, concretament, consisteix en què la proposta núm. 
14 està duplicada amb una altra i, per això, la retiren. 

Tot seguit assenyala que la primera cosa que s’han de qüestionar –i en aquest sentit presenten una 
proposta de resolució– és el format del Debat de Política General ja que creu que s’ha convertit en un 
discurs per lloar la gestió de la presidenta per part del portaveu del Partit Popular i sense que presenti 
solucions concretes com es veurà més endavant amb la propostes de resolució del PP que no són més 
que propostes de coses que ja s’estan fent o que saben cert que se faran en un curt termini de temps.  

Per tant, una de les primeres propostes de resolució de MÉS per Mallorca és que se creï una comissió 
perquè se pugui definir, d’una altra manera, aquest Debat de Política General per tal que pugui ser més 
efectiu. 

Entenen que s’ha d’haver acabat ja la destrucció de llocs de feina per part del Consell de Mallorca i 
s’ha d’haver acabat tot el treball precari que està generant el Consell de Mallorca amb els treballadors 
de l’IMAS que s’estan contractant, fins i tot, per dies o setmanes. Tot això creu que no demostra que el 
Consell de Mallorca estigui al costat dels ciutadans i no contribueix, gens ni mica, a treure el cap de la 
crisi econòmica. 

Des de MÉS per Mallorca creu que s’ha de fer una aposta, ferma i contundent, per les petites i mitjanes 
empreses per donar suport al petit comerç i als autònoms en contraposició a les grans superfícies i, per 
això, insisteixen en què és necessari que el Consell de Mallorca acompleixi els seus compromisos en 
quant a la confecció del Pla d’Equipaments Comercials i a l’elaboració del Pla de Seguretat Ciclista. 

El seu Grup, igualment, fa una aposta ferma i contundent pel Consell de Mallorca. Fins ara, el Grup 
Popular al Consell de Mallorca no ha fet més que seguidisme del Sr. Bauzá i les ordres que ha anat 
donant. Les decisions que ha pres aquest Consell de Mallorca, avalades per la majoria absoluta del 
Partit Popular, sempre han estat a remolc de les decisions del Sr. Bauzá i han duit el Consell de 
Mallorca allà on es troba ara. 

Per això, creu que s’ha de reivindicar aquest Consell de Mallorca davant aquelles persones que, dia sí i 
dia també, no fan més que declaracions dient que és una entitat que hauria de desaparèixer. 

Per altra banda, com a institució transparent que tothom vol que sigui aquesta casa, s’ha de ser molt 
conscient que el ciutadans i ciutadanes d’aquesta illa, a davant una institució tan transparent com el 
Consell de Mallorca, tenen tot el dret a saber on van els alts càrrecs amb els cotxes oficials, per a què 
els utilitzen i quin ús en fan. 

La ciutadania també té dret a saber en què se gasten els doblers de protocol a tots els departaments. Sap 
que l’equip de govern li retraurà que la passada legislatura gastaven més doblers en temes de protocol, 
cosa que és certa, però això no vol dir que els malgastassin perquè eren unes altres institucions i les 
factures són a la casa i l’actual equip de govern les pot fer públiques ben tranquil·lament. 

També demanen transparència absoluta al Consorci de la Serra de Tramuntana perquè no pot ser que hi 
hagi 2 milions d’euros que no sàpiguen com i de quina manera els gastaran ni quins controls se 
seguiran. Aquesta és una de les propostes de MÉS per Mallorca: una transparència absoluta en quant a 
la gestió del Consorci de la Serra de Tramuntana. 
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Així mateix també demanen transparència al Teatre Principal. Fa molt de temps que ja haurien d’haver 
reunit la Junta de Patrons però no ho han fet i el temps va passant i estan incomplint els estatuts. 

Puntualitza que s’han publicat notícies referents a acomiadaments de treballadors del Teatre Principal i 
considera que els patrons tenen dret a estar informats al respecte però, en canvi, no en saben res. De fet, 
en la darrera Junta de Patrons, MÉS per Mallorca va demanar còpia dels convenis amb els 
patrocinadors i encara és l’hora que els hi facin arribar. 

Així doncs, no només s’han d’omplir la boca de transparència sinó que també aquesta transparència 
s’ha de traslladar als fets i això és el que demana MÉS per Mallorca. 

S’ha de potenciar al màxim reciclatge. Li ha fet sentir vergonya aliena en sentir la Sra. Soler, consellera 
executiva de Medi Ambient, atribuint-se la baixada de la taxa de fems de molts de municipis de 
Mallorca o de la taxa d’incineració de molts de municipis de Mallorca com un mèrit de la seva gestió. 
Això és vergonyós perquè ha menyspreat tots els ajuntaments que duen anys i anys fent feina envers el 
reciclatge. 

Allà on realment ha de fer feina el Consell de Mallorca és en els municipis de més de 20.000 habitants 
que són els que reciclen poquíssim. Si Palma i els ajuntaments que l’envolten (Marratxí, Calvià, etc.) 
fessin unes polítiques clares de reciclatge, llavors sí que se reduiria i molt el percentatge de fems que es 
duen a cremar. 

Pel que fa als temes de patrimoni i camins públics, diu que està cansat d’insistir –però no deixarà de 
fer-ho– en el tema de la Ruta de Pedra en Sec per veure si, a la fi, s’hi fa qualque passa i arriben a 
aprovar-la atès que durant tota la legislatura no s’hi ha fet res. 

Si l’equip de govern espera arribar a acords consensuats amb els propietaris o a no haver d’expropiar 
res i que tot se compongui per la gràcia de Déu, està ben segur que no l’aprovaran aquesta legislatura 
perquè els camins públics no són la seva prioritat. 

Insta també a deixar de dur fems de fora perquè s’ha comprovat que aquesta iniciativa ha estat una 
política fracassada. Avui s’ha vist clarament, en el debat de la taxa d’incineració, que la importació de 
fems no té la més mínima rellevància a més d’estar incomplint la norma i les previsions i, per això, val 
més que deixin de dur fems de fora perquè aquesta iniciativa ha estat un dels grans fracassos de les 
polítiques de residus del Partit Popular. 

Per altra banda, adverteix que encara estan per veure les conseqüències de la nova congelació de la taxa 
i l’herència que suposarà per als nous gestors d’aquesta casa en la propera legislatura. 

Sol·licita al Partit Popular al Consell de Mallorca que faci una aposta ferma per la nostra llengua i per 
la nostra cultura. Se n’omplen la boca però les accions no van en la línia dels que diuen les paraules 
que surten de les seves boques. 

Des de MÉS per Mallorca entenen que les polítiques de l’equip de govern van totalment en contra de la 
defensa de la nostra cultura i la nostra llengua com es demostra, per exemple, amb la pèrdua de 
l’obligatorietat de conèixer el català per part dels treballadors cosa que, en el cas de la figura del 
secretari, pot produir que un dia hi hagi un secretari del Consell de Mallorca que hagi de fer les actes 
del Ple i que no conegui la nostra llengua. 

Sobre la protecció del patrimoni, també se n’omplen la boca dient que s’ha de protegir, que el 
patrimoni és importantíssim, que és el futur del turisme, etc. però continuen sense aprovar els BICs 
pendents dels ajuntaments de Palma i Pollença i un altre cas, que malgrat que sigui petit no deixa de ser 
una vergonya, és l’existència d’un aparell d’aire condicionat ubicat damunt la teulada d’un edifici 
públic a Sineu. 

Com ja ha dit abans, hi ha entitats històriques com l’Obra Cultural Balear que estan totalment 
marginades. Pel que fa a la Xarxa Ramon Llull diu que aquest Ple també s’han omplert molt la boca 
enaltint la figura de Ramon Llull però a l’hora de parlar de les seves actuacions o entitats que duguin el 
seu nom i defensin l’esperit i les idees de Ramon Llull ja no és igual i ja no hi volen participar ni donar-
los suport. 

També s’ha perdut una oportunitat històrica amb la Fundació Toni Catany de la qual, ben aviat, hi 
haurà novetats però li fa l’efecte que aquesta Fundació no tirarà endavant aquesta legislatura encara que 
voldria equivocar-se. 
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Tot seguit demana al Partit Popular i, especialment, a l’equip de govern que deixin de fer autopistes 
inútils i els retreu que s’encaparrotin en fer autopistes com és el cas de la de Llucmajor a Campos que 
implicarà una despesa important, un consum de territori impressionant i un impacte paisatgístic superb 
però sembla que no siguin capaços de valorar la importància del territori i del paisatge per a la nostra 
principal indústria atès que les illes són el són. 

Mallorca és un territori petit i limitat i saben, encara que en facin demagògia, que hi ha moltes altres 
possibles solucions per evitar la perillositat d’aquesta carretera de Llucmajor a Campos sense que 
necessàriament s’hi hagi de fer una autopista. Això ho sap l’equip de govern però la volen fer. 

El que si que haurien de fer és fer costat a les persones i rescatar la concessió del túnel de Sóller que és 
un tema que sí que afecta directament les persones. 

De la carretera vella de Lluc a Pollença també fa molt de temps que en parlen però no s’arriba a 
solucionar. Actualment torna a haver-hi arbres per enmig, barreres i obstacles i la gent no pot circular 
per tot el traçat del camí vell de Lluc a Pollença i això significa que no està recuperat però el Consell de 
Mallorca no hi fa res. Avui en dia aquest camí és intransitable i se tem que el Consell de Mallorca, 
aquesta legislatura, no farà la seva feina. 

Sincerament es demana quin és el motiu pel qual el Partit Popular té tantes ganes de fer aquestes 
autopistes (la de Llucmajor a Campos i el segon cinturó de Palma). Els doblers per fer aquestes 
infraestructures provenen, en part, del conveni de carreteres, és a dir, que són doblers que vénen del 
govern central i aquests s’han d’aprofitar però, tot i que és un argument que té una certa validesa, 
també existeix la possibilitat de canviar els conceptes del conveni de carreteres si hi ha bons 
negociadors o si hi ha voluntat però sembla no hi ha ni una cosa ni l’altra. 

Així doncs, aquest govern continua amb la seva política de destrucció de territori i de fer autopistes 
però des de MÉS per Mallorca pensen que és més important tenir en compte les persones, tenir en 
compte els veïns de Son Ferriol que fa anys que reivindiquen una ronda però, mentrestant, els fan una 
autopista que passa per davant el poble i sense cap garantia, a dia d’avui i per escrit, que el Consell de 
Mallorca respecti els compromisos que va adquirir amb ells. 

Per altra banda hi ha els expropiats i recorda que en el Debat de Política General va parlar de famílies 
concretes, amb noms concrets, que necessitaven una solució emperò, a dia d’avui, continuen sense 
rebre cap tipus de resposta ni solució. Per això, refusa l’argument de l’equip de govern quan diu que 
estan al costat de les persones o que defensen les persones perquè realment no és així. 

En quant als ajuntaments, remarca que tots han de reivindicar una llei de finançament justa per als 
ajuntaments de Mallorca perquè és imprescindible i és la gran assignatura pendent de tota l’etapa 
democràtica. En tants d’anys no s’ha elaborat una llei de finançament dels ajuntaments la qual cosa, 
evidentment, repercuteix en les arques municipals. 

Ara hi ha una nova llei de reforma de l’Administració local o Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, feta pel Sr. Montoro, que afecta –i molt– les administracions locals i encara és 
l’hora que la presidenta hagi complert el seu compromís de convocar l’Assemblea de Batles i Batlesses 
de Mallorca o bé convocar unes jornades adreçades a tots els ajuntaments de Mallorca per explicar-los 
què fa comptes fer el Consell de Mallorca i com fan comptes aplicar la Llei Montoro. 

Recalca que fa estona que esperen aquestes jornades o reunions malgrat que fa temps que la llei està 
aprovada i que la presidenta va adquirir aquest compromís. Tampoc no entenen per què el Consell de 
Mallorca no és capaç de definir-se i dir com farà les coses perquè, mentrestant, els ajuntaments estan 
badant la boca i estan molt preocupats per saber què passarà amb totes les competències que se 
suposava que, segons la Llei Montoro, podrà coordinar el Consell de Mallorca. 

Referent al finançament d’aquesta casa assenyala que reconeix, sense cap problema, que és un avanç 
important la Llei de finançament dels consells insulars però també veuen que estan perdent una 
oportunitat històrica perquè la Sra. Salom i el govern d’aquesta casa s’han aplegat a les exigències del 
govern autonòmic perquè aquesta llei hauria d’haver estat molt més ben dotada i perden l’oportunitat 
història de resoldre definitivament el tema del finançament dels consells insulars. 

L’actual Llei de finançament de consells insulars és una passa significativa però segur que més tard o 
més hora s’adonaran que, allò que ara creuen que és una gran fita, aviat esdevindrà una oportunitat 
perduda. 
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Un altre aspecte important del finançament d’aquesta casa o del de tota la comunitat autònoma, inclòs 
el Consell de Mallorca, és el tracte fiscal del govern central. Milions i milions d’euros se’n van 
d’aquesta terra i no hi tornen. 

Des de sempre MÉS per Mallorca ha reivindicat i reivindica el concert econòmic perquè entenen que és 
la manera més justa de finançament del govern central envers les Illes Balears. 

Si tots els recursos, que legalment i justament tocarien haver-se quedat aquí, no se n’haguessin anat, 
avui no estarien vivint aquesta crisi econòmica ni de lluny ni tampoc el Partit Popular no tendria 
arguments per privatitzar serveis dient que així surten més barats. 

La política de serveis socials és bàsica i MÉS per Mallorca planteja un pacte, una coordinació o una 
entesa entre tots els ajuntaments de Mallorca i el Consell de Mallorca atès que, en matèria de serveis 
socials, la primera administració que s’assabenta de la problemàtica són precisament els ajuntaments. 

Els ajuntaments pateixen, ara més que mai, la crisi econòmica i les seves conseqüències dins la nostra 
societat i, per tant, és molt urgent fer una pla d’actuació consensuat amb els ajuntaments com també és 
urgent plantejar-se, per evitar traves burocràtiques, la possibilitat que la tramitació de la renda mínima 
d’inserció la facin des dels mateixos ajuntaments. 

En conclusió assenyala que totes aquestes són les propostes de resolució de MÉS per Mallorca, unes 
propostes que no fan més que reflectir les seves idees per tal de millorar i canviar la situació d’aquest 
Consell de Mallorca. 

El Sr. COLL CANYELLES (PSOE) comenta que, en general, les propostes de MÉS per Mallorca van 
en la mateixa línia de les presentades pel Grup Socialista en el sentit d’enfortir la institució i no 
debilitar-la ni convertir-la en irrellevant. 

Concretament les propostes fan referència a aspectes com la revisió del sistema de debat del Consell de 
Mallorca, la reivindicació de les competències pròpies del Consell de Mallorca atorgades per l’Estatut 
d’Autonomia amb la finalitat d’acostar la decisió política a la gent, la reclamació del pagament del 
deute pendent del Govern de les Illes Balears amb aquesta institució o la millora de la Llei de 
finançament dels consells insulars per tal d’adequar els recursos a les necessitats. 

També, amb l’objectiu dinamitzar l’economia productiva, s’inclouen propostes com la de donar suport 
a les petites i mitjanes empreses per tal de començar a generar ocupació, la reducció de la burocràcia, el 
desenvolupament del turisme cultural i de la serra de Tramuntana fent referència concreta a la Ruta de 
Pedra en Sec així com la promoció del patrimoni, la indústria i els serveis culturals com a mitjans per 
activar l’economia. 

Destaca igualment les propostes encaminades a reforçar la democràcia local, que és un paper cabdal 
d’aquest Consell de Mallorca, fent que la institució defensi l’autonomia local i que compti amb 
l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca en qüestions com programar l’aplicació de Llei de règim 
local, la reclamació a l’Estat d’un finançament d’entitats locals que permeti als ajuntaments exercir les 
seves competències amb més llibertat i sense que siguin una mordassa com pretén la reforma de règim 
local sota el punt de vista del Grup Socialista i que se posi en marxa una convocatòria de subvencions 
per despesa corrent. 

El seu Grup també donarà suport a les propostes relacionades amb la protecció del medi ambient i el 
territori amb iniciatives com suspendre la importació de fems i garantir que la congelació de la taxa 
d’incineració no tendrà repercussions futures o el rebuig a qualsevol decret o llei que minvi les 
competències pròpies d’aquesta institució i, com no pot ser d’altra manera, també votaran a favor a les 
propostes referides a identitat i cultura així com a les de benestar social. 

Finalment explica que, en resum, el seu Grup donarà suport a totes les propostes de resolució amb 
excepció de tres.  

Una és la núm. 18 perquè el model de finançament del Grup Socialista no passa pel concert econòmic i 
sí per una reforma que garanteixi el principi d’ordinalitat, és a dir, que les Illes Balears quedin en el 
mateix rànquing d’ingressos que en el d’aportacions una vegada que s’hagi aplicat el criteri de 
solidaritat. 
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La proposta núm. 31 en part perquè el Grup Socialista pensa que l’aplicació del conveni de carreteres 
ha de permetre generar llocs de feina i, per tant, moure economia i estarien d’acord amb el tema de les 
variants. 

La darrera és la proposta núm. 34, relativa a la carretera de Llucmajor a Campos, sobre la qual fa notar 
que ara estan en període d’al·legacions i anuncia que el PSOE hi presentarà propostes de millora perquè 
en cap cas no acceptarien que reunís les condicions d’una autopista sinó les d’un desdoblament. 

La Sra. GARCIA (PP) manifesta que, en primer lloc, enumerarà les propostes que el Grup Popular 
votarà a favor les quals, concretament, són les núm. 5, 9, 24 i 35. 

Per altra banda, comenta que el seu Grup ha proposat transaccions a les propostes núm. 6, 16 i 25 però 
no han estat acceptades pel Grup MÉS per Mallorca i, per tant, hi votaran en contra. 

A continuació indica que se referirà a la resta de propostes agrupades per àrees i, assenyala que, pel que 
fa al primer grup relatiu a l’àrea de Presidència, votaran en contra de totes les propostes perquè no 
entenen molt bé quines queixes poden tenir del Debat de Política General atès que les regles que el 
regeixen són les mateixes que sempre havien existit. 

Igualment votaran en contra de la proposta núm. 3 perquè el Grup Popular entén que s’han pres les 
mesures que s’havien de prendre i puntualitza que el PP no té cap problema a l’hora de participar en la 
festa de l’Estendard i, de fet, hi participen des de fa molts d’anys i li recorda al Sr. Font que ha estat 
MÉS per Mallorca que no ha volgut acceptar la transacció proposada pel PP per tal de votar per separat 
aquest punt.  

Tot i això, no han de dubtar que el PP continuarà participant de la festa de l’Estendard com fa des 
d’anys enrere així com que també continuarà defensant la nostra bandera mallorquina. 

Sobre transparència i Codi ètic, creu que seria millor per a MÉS per Mallorca no parlar-ne perquè 
considera que tenen les de perdre atès que demanen ara tota aquella transparència que no varen oferir 
durant la passada legislatura. 

En quant al Departament de Medi Ambient, diu que votaran a favor la proposta núm. 9, la núm. 10 la 
votaran en contra perquè el PP en presenta una d’alternativa que consideren que és més completa, a la 
núm. 11 tampoc no li donaran suport perquè ja la varen presentar l’any passat i aleshores la votaren a 
favor i és un tema sobre el qual ja s’està fent feina. Per acabar aquest apartat assenyala que, en relació 
al tema de l’arena de l’hipòdrom, el Ple no és qui per decidir aquesta qüestió sinó que l’hauran de 
decidir els serveis jurídics de la casa. 

Pel que fa al bloc d’Hisenda i Funció Pública, diu que el PP creu que ha quedat molt clar, durant els 
gairebé tres anys de govern, que han defensat un tracte digne i just per a aquesta casa i així s’ha fet 
palès votant a favor diferents mocions presentades per MÉS per Mallorca o el Grup Socialista per tal de 
reclamar allò que li correspon al Consell de Mallorca. 

Remarca que tant la presidenta de la institució com la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública 
han defensat de valent tot el que li toca al Consell de Mallorca, tot el que és de justícia. Ho han 
defensat i ho han demostrat. El Grup Popular opina que s’està seguint la línia correcta en aquest sentit i 
que, a més a més, ja se’n veuen els fruits malgrat que el Sr. Font no ho vulgui reconèixer. 

La Llei de finançament dels consells insulars no és que no li agradi a MÉS per Mallorca sinó que allò 
que no li agrada és que no la varen aconseguir fer cap dels governs on participava MÉS per Mallorca. 
No obstant això, cal tenir en compte que la corda s’ha de tensar quan es pot i no quan es vol i ara no era 
el moment de tensar-la. 

Observa que un aspecte molt important consistia en anar rebaixant el deute, cosa que el govern del PP 
ha aconseguit ja que el deute s’ha rebaixat durant aquests 3 anys de govern fins als 190 milions d’euros 
i aquest és el motiu pel qual votaran en contra de tot el bloc de propostes relatives a Hisenda i Funció 
Pública. 

Tot seguit comenta que el mateix sentit de vot seguiran en relació al bloc de propostes sobre 
Cooperació Local i, pel que fa al bloc de Cultura, també hi votaran en contra i observa que MÉS per 
Mallorca no els ha acceptat la transacció proposada en el sentit que allà on diu “hauria de ser” digués 
“són” i, per tant, es remeten a les seves pròpies propostes que les comentaran més endavant. 
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En quant a Carreteres, adverteix que el tema de les carreteres d’Artà i d’Algaida ja s’estan negociant i 
que no renunciaran al projecte de desdoblament de la carretera de Llucmajor a Campos i aprofita per 
recordar-li al Sr. Font que MÉS per Mallorca va votar a favor del Pla Director Sectorial on estava 
inclosa aquesta carretera. 

A continuació posa de manifest la seva satisfacció pel fet que MÉS per Mallorca enguany sí que hagi 
considerat bàsiques les polítiques de serveis socials, cosa que no va fer l’any passat ja no en varen 
presentar cap proposta. Enguany en presenten tres, cosa que els alegra, però no les acaben de veure 
massa clares, sobretot la núm. 39 de la qual no comparteixen ni el fons ni la forma. 

Per concloure, li diu al Sr. Font que, tal i com diu el refrany, de mica en mica s’omple la pica i que, en 
haver acabat, comptaran. 

El Sr. FONT li agraeix al Grup Socialista el seu suport a la majoria de les propostes de MÉS per 
Mallorca i lamenta que continuïn en contra del concert econòmic com a eina per finançar aquesta 
comunitat autònoma atès que el seu Grup entén que és la millor eina i la més justa i, mentre el PSOE no 
canviï de parer, sempre discreparan i recalca que MÉS per Mallorca hi fa una aposta ferma i continuarà 
apostant pel concert econòmic. 

També lamenten que, per moltes al·legacions que el PSOE pugui presentar –MÉS per Mallorca també 
en presentarà–, no vulguin condemnar l’autopista de Llucmajor a Campos que és una infraestructura 
totalment innecessària, que avui en dia no té cap sentit i que costarà molts de doblers. Reitera que ho 
lamenten perquè el seu Grup creu que les coses se poden fer d’una altra manera sempre que s’elimini el 
perill que té l’actual carretera ja que vertaderament té una sinistralitat que no és acceptable. 

Pel que fa a la intervenció del Partit Popular, diu que ja sap que van de sobrats perquè diuen que creuen 
en l’Estendard i que és important però llavors no donen suport a la proposta. Volen participar a la festa 
de l’Estendard, volen que l’Estendard tengui la seva rellevància però després no l’accepten com a 
símbol tot i que està present per tot en aquesta sala. 

A continuació assenyala textualment que “aquí és allà on el Partit Popular mostra les seves 
incoherències amb aquest servilisme de cap al Sr. Matas”. 

Malgrat això, li agraeix també al Partit Popular les poques propostes que votaran a favor. 

En quant a la transparència, remarca que tot allò relacionat amb la gestió de l’equip de govern de la 
passada legislatura ho poden publicar en la pàgina web quan vulguin i, de fet, sol·licita que s’hi 
publiquin també totes les factures de la gestió de la passada legislatura. 

Assevera que no és qüestió de fer una bona o una mala gestió sinó que és qüestió de ser transparent i 
voler-ho mostrar o no voler-ho fer i el Partit Popular continua sense voler mostrar els trajectes dels 
cotxes oficials i no entén per què no ho volen fer. 

Per altra banda assegura que MÉS per Mallorca no vol tensar cap corda i creu que el PP s’ho ha de fer 
mirar ja que qui està tensant –i molt– la corda, en temes tan importants com l’educació, és l’actual 
govern. Per tant no sap si és el moment o no de tensar cordes. En qualsevol cas, si no és el moment de 
tensar cordes, no entenen per què el Govern de les Illes Balears està tensant la corda d’aquesta manera. 

Li reitera al PP l’agraïment per les poques propostes a les quals donaran suport i assenyala que, 
evidentment, no estan contents amb l’actitud de prepotència i d’anar de sobrats del govern així com la 
seva argumentació dient que tal cosa ja l’han feta, l’estan fent o l’havien pensada. 

Considera que els ciutadans, a davant les propostes de resolució que avui es presenten al Ple, sabran 
destriar quines són les propostes que més defensen els ciutadans, que més defensen les persones que 
avui ho passen malament i llavors ja jutjaran qui ho fa millor i qui ho fa pitjor. 

1. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

2. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

3. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 
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4. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

5. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

6. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

7. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

8. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

9. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

10. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

11. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

12. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

13. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

14. Es retira. 

15. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

16. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

17. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

18. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per quatre vots a favor (MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i vint-i-nou vots en contra (PP i PSOE). 

19. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

20. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

21. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

22. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

23. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

24. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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25. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

26. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

27. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

28. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

29. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

30. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

31. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per quatre vots a favor (MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i vint-i-nou vots en contra (PP i PSOE). 

32. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

33. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

34. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per quatre vots a favor (MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i vint-i-nou vots en contra (PP i PSOE). 

35. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.  

36. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

37. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

38. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

39. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS 
per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

 

PUNT 32 . PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT 
POPULAR. 

Es dóna compte de les següents propostes : 

Miquel Vidal Vidal, com a portaveu del Grup de Consellers del Partit Popular, 
d'acord amb el que disposa l'article 71 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, 
presenta, per a la seva consideració al pròxim Ple, les propostes de resolució següents: 
 
1. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a col·laborar econòmicament 
amb els ajuntaments de Mallorca tant per fer front a despeses corrents com en la 
realització d’obres d’inversió municipal. 
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2. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a dotar-se dels recursos humans i 
materials necessaris per fer front als reptes de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.  

 
3. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a ajudar els ajuntaments de 
Mallorca en la redacció de projectes i la direcció d’obres; i també a assessorar-los en 
les matèries jurídiques, econòmiques i financeres; i a prestar-los els serveis de defensa 
judicial.  

 

4. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a cooperar amb els ajuntaments de 
Mallorca en la formació del personal municipal, principalment els secretaris, 
interventors i tresorers. 
 
5. El grup de consellers del Partit Popular insta a la presidenta del Consell de 
Mallorca i al seu equip de Govern a continuar amb la consolidació del nou Consell, 
més transparent i útil, i a millorar l’índex d’avaluació de Transparència Internacional. 
 
6. El grup de consellers del Partit Popular insta a la presidenta del Consell de 
Mallorca i al seu equip de Govern a potenciar la seva participació en els serveis 
d’interoperabilitat en el marc del conveni signat amb la CAIB. 
 
7. El grup de consellers del Partit Popular insta a la presidenta del Consell de 
Mallorca i al seu equip de Govern a seguir treballant en el desenvolupament de la seu 
electrònica. 
 
8. El grup de consellers del Partit Popular insta a la presidenta del Consell de 
Mallorca i al seu equip de Govern a promoure l’economia de la Serra de Tramuntana, 
com a eix clau pel manteniment i la millora del territori declarat patrimoni mundial, 
mitjançant la promoció dels productes agroalimentaris de la Serra i del comerç local. 
 
9. El grup de consellers del Partit Popular insta a la presidenta del Consell de 
Mallorca i al seu equip de Govern a realitzar accions adreçades als escolars de l’illa 
per crear consciència del que suposa que un territori sigui declarat patrimoni mundial. 
 
10. El grup de consellers del Partit Popular insta a la presidenta del Consell de 
Mallorca i al seu equip de Govern a promocionar els valors turístics de la Serra com a 
patrimoni mundial i aconseguir la implicació del sector turístic per a que els agents 
locals també es beneficiïn del nomenament. 
 
11. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a l'aprovació del Pla Especial de la 
Ruta de Pedra en Sec, amb consens dels propietaris, sense imposicions ni 
expropiacions. 
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12. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a seguir gestionant les instal·lacions 
de residus de Mallorca per tal de que siguin eficients i a iniciar, la re negociació del 
contracte amb l'empresa concessionària TIRME. 
 
13. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a la creació d'un vedat social per 
cobrir la demanda dels caçadors de l'illa, i aplicar un model de bones pràctiques i bona 
gestió cinegètica. 
 
14. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a seguir fent feina per instaurar les 
apostes on-line, dins el marc legal. 
 
15. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a l’elaboració del Reglament 
d'Adopcions i Acolliments Familiars. 
 
16. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a impulsar una campanya de 
captació de famílies acollidores per a Menors de més de 6 anys i/o amb necessitats 
especials. 
 
17. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a establir un conjunt de mesures de 
recolzament als joves ex-tutelats (per majoria d'edat) per facilitar el seu procés 
d'emancipació. 
 
18. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a promoure i signar un conveni de 
col·laboració amb l'Ajuntament de Palma per a la concertació de places residencials 
temporals d'urgència social amb l'objecte de donar una resposta immediata a les 
persones majors amb situacions sobrevingudes de desprotecció greu per 
abandonament, maltractament, pèrdua del cuidador per èxitus o malaltia i 
desnonament o condicions estructurals de l'habitatge que l'obliguin a l'abandonament 
imminent de la mateixa. 
 
19. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a incorporar, dins la convocatòria 
anual de subvencions adreçades a l'adquisició d'ajudes tècniques i productes sanitaris, 
els tractaments terapèutics, preventius i rehabilitadors, per pal·liar el deteriorament 
cognitiu de les persones majors que pateixen Alzheimer i altres demències.  
 
20. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a  impulsar la incorporació del 
Consell de Mallorca a la xarxa europea CORAL (Comunitat de les Regions per la 
Vida Assistida). 
 
21. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a  establir un nou emplaçament per 
la Unitat d'Emergència Social per tal de fer possible una millora del servei (ubicació 
vehicles, atenció a l'usuari, servei d'higiene, serveis administratius...) 
 
22. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca per tal de millorar la xarxa 
d'inclusió i potenciar la descentralització assistencial,  obrir un nou recurs residencial 
d'acollida a la part forana (Comarca del Raiguer)  destinat a nous perfils d'usuaris de 
difícil cobertura amb els recursos actuals.  
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23. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a fer un nou programa d’atenció a 
les persones amb discapacitat que necessitin el  recurs de centre ocupacional. 
S’ampliarà el perfil d’atenció i, en conseqüència, el nombre de persones ateses. Creant 
aproximadament 180 places.  
 
24. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a realitzar la redacció del reglament 
del recursos de l’Àrea de Persones amb Discapacitat . 
 
25. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a concertar noves places per a 
persones amb discapacitat amb el recursos econòmics que ens ha donat el Govern 
Balear, 2.700.00€. Seran 200 places més.  
 
26. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a iniciar les obres dels projectes:  
 
a. Tram I. Desdoblament de la Ma-30. Nous accessos des de l’autopista de 
Llevant Ma-19 a Mercapalma, Carrefour, Coll den Rabassa, Camí Fondo i Ma-30. 

b. Tram II. Desdoblament de la Ma-30. Nous accessos a Son Ferriol i Son Llàtzer 
i enllaços entre les Ma-15, Ma-15D, Ma-3011 i la Ma-30 

 
27. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a aprovar i iniciar les licitacions dels 
projectes:  
 
a. Desboblament de la carretera Llucmajor-Campos (Ma-19). 
c. Variant Nord d’Inca. 
 
28.  El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a realitzar un nou pla 
extraordinari de reforços de ferm a les carreteres per garantir la seguretat en els trams 
considerats perillosos prioritzant les carreteres de la zona de la Serra de Tramuntana. 
 
 
29. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a aprovar i executar els projectes 
de les següents obres incloses dins el conveni d’Inversions Estatutàries: 
 
a. Construcció de murs de pedra en sec a les carreteres de la Serra de 
Tramuntana. 
b. Projecte de condicionament del Mirador del Colomer a Pollença. 
c. Substitució barrera metàl·lica per barrera mixta d’acer i fusta del Port de 
Pollença fins el Far de Formentor. 
d. Millora de la seguretat per a senderistes en un tram del Camí Vell de Lluc. 
 
30. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a aprovar i executar un projecte de 
Enllumenat amb energia solar fotovoltaica del Túnel de Monnàber a la Ma-10. 
 
31. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a aprovar i executar un projecte de 
Estabilització de talussos a la Ma-10 entre els municipis d’Andratx i Estellencs. 
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32. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a recolzar, mitjançant la 
convocatòria de subvencions,  els municipis de l’illa per aconseguir la seva adaptació 
al Pla Territorial. 
 
33. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a elaborar i aprovar el reglament de 
la Llei 2/2014 de 25 de març d’Ordenació i ús del sòl. 
 
34. El PP insta al Consell de Mallorca a continuar impulsant el foment de programes 
destinats a la gent gran que potenciïn l’associacionisme i l’autonomia personal, tot 
impulsant l’autonomia dels centres perquè siguin ells mateixos els que decideixin com 
gastar les subvencions que se’ls adjudiqui i decideixin quins programes d’activitats 
volen oferir als seus socis. 
 
35. El PP insta al Consell de Mallorca a continuar organitzant programa d’activitats 
encaminades a millorar la qualitat de vida de les persones majors, fomentant la seva 
autonomia personal.  
 
36. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a destinar recursos necessaris a 
donar suport als municipis menors de 2000 habitants, per tal de facilitar al màxim el 
desenvolupament de programes i jornades de caire esportiu de base dins el seu terme 
municipal.  
 
37. El Partit Popular insta la Consell de Mallorca a promocionar modalitats esportives 
poc conegudes i practicades, amb personal tècnic qualificat, per tal de poder facilitar 
un bagatge esportiu ampli als nins i nines de Mallorca.  
 
38. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a treballar conjuntament amb les 
altres administracions per tal de facilitar i/o col·laborar amb diferents procediments de 
gestió dirigits a optimitzar al màxim els recursos necessaris comuns a qualsevol gestió 
esportiva dels municipis de Mallorca. 
 
39. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a donar continuïtat  a les activitats 
culturals adreçades als ajuntaments de Mallorca, mitjançant convocatòries de 
subvencions, per tal de continuar impulsant polítiques que afavoreixen els valors 
territorials i patrimonials que formen el conjunt de tradicions i costums locals dels 
municipis. 
 
40. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a continuar treballant  perquè les 
instal·lacions del Museu Krekovic sigui un centre que permeti conservar, investigar i 
difondre el fons Krekovic. 
 
41. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a donar continuïtat a les activitats 
de divulgació i dinamització dels continguts literaris i de cultura popular a través de la 
Fundació Casa Museu, així com  continuar dotant  de contingut els centres.  
 
42. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a continuar amb la celebració 
d’activitats culturals que difonguin i posin en valor el llegat de personatges 
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mallorquins de naixement i d’adopció que són un exemple dels valors de la nostra 
cultura i de les nostres tradicions.  
 
43. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a continuar treballant amb la 
finalitat de donar reconeixement institucional a aquells productes, projectes i 
actuacions reconegudes com  excel·lents i exemplars en el camp de l’artesania, i 
d’aquesta manera impulsar el desenvolupament i la competitivitat de les petites i 
mitjanes empreses artesanes.  
 
44. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a continuar treballant per donar 
resposta a les necessitats de les biblioteques de la nostra illa, garantint que els centres 
culturals esmentats disposin de l’equipament i dels recursos materials adients per 
prestar el servei públic que desenvolupen. 
 
45. El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a continuar treballant  en 
promoure la restauració i posterior posada en funcionament del Patrimoni 
Historicoindustrial de Mallorca, amb l’objectiu de posar en valor un conjunt de bens 
del patrimoni evitant la seva pèrdua. 

 

La Sra. ROCA (PP) comença la seva intervenció dient que intentarà donar quatre pinzellades, sense 
estendre’s massa, de les propostes que presenta el grup de consellers del Partit Popular a l’equip de 
govern. 

Es tracta d’un seguit de propostes que aniran dirigides a totes les àrees de la institució insular per, 
simplement, mirar d’ajudar l’equip de govern a acomplir els objectius que tenen marcats, un equip de 
govern encapçalat per la presidenta que ha fet feina de valent i que ha pres moltes decisions que no 
sempre han estat agradables però que eren necessàries i que, de ben segur, seguiran posant ordre en 
aquesta institució per aconseguir que cada dia sigui més útil per tots, cosa que agraeixen des de la 
bancada del PP i segur que també ho fan els mallorquins. 

L’equip de govern sempre ha demostrat que una de les prioritats d’aquest Consell de Mallorca són els 
ajuntaments mitjançant actuacions transversals amb l’aportació de tots els departaments i, 
especialment, des de Cooperació Local. 

Així doncs, insten a seguir ajudant els ajuntaments de manera permanent tot dotant-los amb recursos 
humans i materials, assessorament jurídic, econòmic i financer així com amb la redacció de projectes i 
formació de personal. 

També pretenen facilitar tots els recursos necessaris per tal de millorar la qualitat de vida de la gent 
dels nostres pobles, una qualitat que també es veurà beneficiada amb la promoció del reconeixement de 
la serra de Tramuntana com a patrimoni mundial, acostant-la als ciutadans, donant-la a conèixer als 
nostres nins i nines a través de les escoles perquè sàpiguen el que suposa que un territori sigui declarat 
patrimoni mundial, així com també promocionar la seva economia i els seus valors turístics per 
aconseguir la implicació d’aquest sector tan beneficiós per tots a la nostra illa. 

No poden deixar de parlar, en fer referència a la serra de Tramuntana, de la Ruta de Pedra en Sec i 
agraeixen la gran tasca que se fa des del Departament de Medi Ambient per millorar l’oferta senderista 
tenint sempre, com a guia, aquesta ruta. 

Per això, proposen l’aprovació del Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec, un pla que neix del consens 
amb els propietaris afectats. 

Igualment insten a seguir gestionant les instal·lacions de residus com s’ha fet fins ara, amb valentia i 
eficiència tot cercant sempre el benefici dels ciutadans i també dur a terme la creació d’un vedat social 
que permetrà obrir les portes a tots els caçadors així com convertir en una realitat les apostes online. 
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Com no pot ser d’altra manera, el Grup Popular ha dedicat un bon grapat de propostes a l’àrea social. 
Totes elles encaminades a què els ciutadans de Mallorca que tenen més dificultats les vegin millorades 
de qualque manera. 

En aquest sentit proposen fer campanyes de captació de famílies acollidores i per adopcions, facilitar el 
procés d’emancipació a joves extutelats o la concertació, amb l’Ajuntament de Palma, de noves places 
residencials temporals d’urgència social per a gent gran. 

Així mateix proposen impulsar ajudes per pal·liar el deteriorament cognitiu de malalts d’Alzheimer i 
altres demències, millorar la xarxa d’inclusió incorporant un altre centre a la part forana, fer un 
programa d’atenció a persones amb discapacitats i concertar noves places amb els recursos els ha donat 
el Govern de les Illes Balears. 

En definitiva, un seguit de propostes per continuar fent costat a aquests col·lectius que tant necessiten 
de l’ajuda del Consell de Mallorca, de la qual cosa l’equip de govern n’és ben conscient. 

Els mallorquins es mereixen una xarxa viària òptima i segura. És per això que proposen iniciar tot un 
seguit d’obres necessàries per millorar la mobilitat entre els municipis de Mallorca, obres que 
contribuiran a fomentar l’ocupació i a reactivar l’economia. 

Proposen també l’aprovació de diferents projectes d’enllumenat amb energia solar fotovoltaica, 
d’estabilització de talussos entre Andratx i Estellencs així com fer costat als municipis perquè puguin 
adaptar-se al Pla Territorial de Mallorca. 

Pel que fa a qüestions relacionades amb Cultura, presenten una sèrie de propostes per seguir defensant 
la nostra cultura i el nostre patrimoni ajudant totes aquelles accions, activitats i iniciatives que tenen a 
veure amb el foment de la mallorquinitat, el coneixement de la cultura i les tradicions mallorquines o la 
difusió de personatges mallorquins com exemple dels valors de la nostra cultura i les nostres tradicions. 

Persegueixen promocionar la cultura en tots els seus àmbits (teatre, literatura, biblioteques, exposicions 
artístiques, artesania) i donar continuïtat a les activitats culturals adreçades als ajuntaments, difonent el 
fons Krekovic i divulgant i dinamitzant els continguts literaris i de la cultura popular a través de la 
Fundació Casa Museu. 

Des del Departament de Cultura també s’ha de continuar impulsant un nou model de gestió d’activitats 
socioculturals per a gent gran, basades en els usuaris per tal que ells puguin decidir quins programes 
d’activitats volen desenvolupar. 

En quant als nins i nines en edat escolar, proposen fer costat als municipis de menys de 2.000 habitants 
per facilitar el desenvolupament de programes esportius, que se n’optimitzin els recursos i que se 
promocionin diferents modalitats esportives entre els més petits. 

Tot aquest grapat de propostes i tota la feina que s’ha fet –i que se seguirà fent– no seria possible sense 
una òptima gestió econòmica, una gran tasca que duu a terme la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública i que ha suposat haver de fer grans esforços però que, a poc a poc, van donant els seus 
fruits. 

En definitiva, amb aquest conjunt de propostes volen ajudar l’equip de govern perquè segueixi per 
aquest bon camí que va iniciar fa tres anys, un camí difícil, amb moltes pedres, troncs i branques, però 
que l’han sabut exsecallar deixant els troncs i ja comencen a sortir les branques i els brots més forts. 

Estan ben segurs que així ho seguiran fent i animen l’equip de govern que segueixi així, és a dir, fent 
del Consell de Mallorca una institució útil que resolgui els problemes dels mallorquins. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) assegura que les propostes de resolució presentades pel Partit 
Popular justifiquen la primera proposta de resolució presentada per MÉS per Mallorca per tal de 
replantejar la forma de funcionament del Debat de Política General. 

Observa, a continuació, que la immensa majoria de les 45 propostes del Partit Popular són propostes de 
coses que ja s’estan fent i no només enguany sinó, fins i tot, d’exercicis anteriors o de projectes que 
estan a punt de posar-se en marxa. 

Per tant, considera que aquestes propostes no són més que un gest de lloança –de tirar floretes– a la 
gestió de l’equip de govern per part del seu Grup, cosa que entén perquè és evident que el Partit 
Popular no anirà en contra de l’equip de govern però sí que podria ser més capaç de fer propostes en 
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positiu, propostes que realment sorgissin del Partit Popular i que no fossin coses que l’equip de govern 
ja estigués fent o tengués previstes. 

Dit això, anuncia que el seu Grup votarà a favor d’una sèrie de propostes perquè, malgrat que es 
refereixen a coses que s’estan fent, no hi estan en contra i no s’oposen a què se facin. 

Alhora també fa constar que plantegen una sèrie de transaccions, les quals ja han fet arribar al Partit 
Popular, a les propostes núm. 5, 7, 8, 11, 12, 23, 25, 28, 29, 31, 36, 39, 43 i 45. Atès que el Partit 
Popular coneix el contingut de les transaccions proposades, romanen a l’espera de saber si les accepten 
o no. 

Per altra banda assenyala que la proposta núm. 27 consta de 2 punts resolutius i MÉS per Mallorca 
sol·licita que se puguin votar per separat, si el Partit Popular no hi té objecció. En cas de no acceptar-se 
la votació separada, el seu Grup votarà en contra del punt 27. 

La Sra. CANO (PSOE) comenta que és una pena que el grup de consellers Partit Popular, una altra 
vegada, confongui la qüestió política amb la qüestió institucional i, com bé acaba de dir el Sr. Font, 
presentin propostes de gestió i accions que ja s’estan duent a terme per part de l’equip de govern. Això 
només aboca a la manca de projecció política del Grup Popular. 

El que presenten avui aquí són obvietats i ensabonades. Només els falta instar que demà surti el sol. 

A aquest concepte neolingüístic seu l’anomenen “el nou Consell de Mallorca”. I sí, efectivament, per a 
desgràcia ciutadana aquest és el nou Consell de Mallorca de la Sra. Salom, un nou Consell de Mallorca 
condemnat a l’ostracisme i a la irrellevància. Un Consell de Mallorca mutilat, retret, en decadència, 
perquè governen des de la premissa de reduir les coses públiques i enfortir les privades. 

Mentrestant, pel camí s’han oblidat el més important que són les persones, sobretot, les més 
vulnerables, aquelles a les quals el Partit Popular ha copejat amb copagaments, apujant imposts, retirant 
targetes sanitàries, privatitzant serveis o tancant-los. 

Aquestes propostes de resolució expliciten que el Partit Popular s’està posant de perfil per resoldre els 
problemes dels ciutadans, per combatre la pobresa, per fer front a les emergències socials, per combatre 
la xacra de la violència de gènere o la situació de totes aquelles persones que no estan cobrant cap tipus 
de prestació a Mallorca. 

En aquest sentit, recalca que hi ha gent a Mallorca que encara no ha sortit de la crisi i, per això, convida 
els consellers del Partit Popular a passejar-se pels carrers de Mallorca per veure com estan els petits i 
mitjans comerços i sondejar si comprarien i compartirien aquest discurs seu triomfalista.  

Assegura que cap proposta ni una no va encaminada a la generació de llocs de feina per moure 
l’economia i dinamitzar-la. Ni una sola proposta nova i, per això, el Grup Socialista únicament votarà a 
favor de les propostes núm. 23, 24 i 25 perquè són les úniques propostes concretes i positives en 
matèria social. 

Per altra banda, votaran en contra de la proposta núm. 2 perquè amb la reforma local s’obre el meló per 
fer grans paquets i privatitzar serveis públics i, de fet, el Partit Socialista hi ha interposat un recurs 
davant el Tribunal Constitucional. 

Igualment votaran en contra de la proposta núm. 5 perquè el seu model de Consell de Mallorca és dur-
lo a la inanició. El nou Consell de Mallorca, del qual tant bravegen, és el consell de la submissió 
institucional, el que no cobra els deutes i al qual ignoren constantment. 

També votaran en contra de les propostes núm. 8, 9 i 10 perquè suposen riure-se’n de l’oposició i de 
tota la ciutadania. S’han passat tota la legislatura dient que no volen duplicitats, que no volen exercir 
determinades competències i han tancat algunes direccions insulars com les de Turisme, Promoció 
Econòmica i Joventut però, en canvi, ara presenten unes propostes que són totalment contradictòries 
amb els seus plantejaments. 

Tot seguit demana per què hauria de fer Promoció Econòmica el Sr. Tomás Gómez i no qualsevol altre 
batle d’aquesta illa. 

Retreu que s’hagi eliminat un programa que feia una dècada que s’estava implantant i que consistia en 
iniciatives per al jovent, unes iniciatives que afectaven milers de joves d’aquesta terra amb, per 
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exemple, programes de sensibilització ambiental i d’altres caires. En canvi, ara volen fer promoció de 
la serra de Tramuntana. D’això se’n diu cinisme i hipocresia. 

Votaran també en contra de la proposta núm. 11 perquè les insinuacions ofenen i de la núm. 12 perquè 
no comparteixen que l’eficiència sigui importar fems. Recorda les aventures i desventures que hi ha 
hagut amb la importació de fems i puntualitza que, malgrat que pensin que el contracte de TIRME s’ha 
de renegociar, no poden pretendre que importar fems sigui el model d’eficiència per a aquest Consell 
de Mallorca. 

També votaran en contra de la proposta núm. 13 perquè és una pena que el Partit Popular només tengui 
consciència social amb els vedats de caça amb la gran quantitat de necessitats que té la ciutadania. 
Aquest és un exemple més de la seva atròfia política a l’hora de prioritzar els recursos. 

Pel que fa a la resta de propostes de resolució, anuncia que el Grup Socialista s’abstendrà perquè, com 
ja ha dit, no aporten res, són obvietats i són accions que ja s’estan duent a terme. 

La Sra. ROCA manifesta que a l’oposició no li va bé que el Grup Popular digui que es continuïn fent 
coses però resulta que, així d’arruïnada com varen deixar aquesta institució, és un èxit poder dir que 
continuïn fent tot el que estan fent. A més a més, també és un èxit que a part de continuar prestant els 
serveis, aquests continuïn creixent. 

Per això, assegura que és un èxit poder dir que continuïn fent les coses que s’estan fent i ho celebren, i 
seguiran celebrant cada dia el fet que aquesta institució sigui millor per als ciutadans. 

A continuació s’adreça al Sr. Font i li diu que clar que hi ha floretes –i moltes– perquè quan el Partit 
Popular va arribar al Consell de Mallorca no n’hi havia cap ni una. 

L’oposició pot qualificar les propostes del Partit Popular com vulgui però no poden negar la realitat que 
és que, els agradi o no, la situació està millorant i a poc a poc s’està creixent tot i que és cert que encara 
resta molt de camí per fer però no poden negar el que és evident. 

En aquest sentit refusa que li diguin que el PP no presenta propostes per generació ocupació perquè, per 
exemple, les propostes relatives a Carreteres estan generant llocs de feina. 

Afegeix que, a més a més, vol pensar que l’oposició s’alegra de saber que les coses i la situació vagin 
millorant. Sincerament ho vol pensar perquè, si no fos així, seria greu per a aquesta institució i també 
per als ciutadans que ben segur que desitgen que s’alegrin quan les coses van a millor. 

Pel que fa a les transaccions proposades per MÉS per Mallorca, anuncia que accepten la transacció al 
punt núm. 23 perquè, al final, el que importa que es creïn aquestes places, mentre que refusen la resta 
de transaccions. 

En quant al punt núm. 27, del qual s’ha sol·licitat la votació dels seus 2 punts d’acord de manera 
separada, assenyala que accepten que es voti d’aquesta manera i aprofita per manifestar que qualque 
cosa positiva treuen de tot això ja que MÉS per Mallorca vota a favor d’un gran percentatge de 
propostes del Partit Popular, la qual cosa vol dir que quelcom sí que s’està fent bé –encara que costi 
reconèixer-ho– per part de l’equip de govern. 

1. Es retira. 

2. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i deu vots en contra (PSOE). 

3. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 

4. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 

5. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap abstenció i 
catorze vots en contra (PSOE i MÉS per Mallorca). 

6. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 
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7. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), quatre vots en 
contra (MÉS per Mallorca) i deu abstencions (PSOE). 

8. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap abstenció i 
catorze vots en contra (PSOE i MÉS per Mallorca). 

9. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i deu vots en contra (PSOE). 

10. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i deu vots en contra (PSOE). 

11. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap abstenció 
i catorze vots en contra (PSOE i MÉS per Mallorca). 

12. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap abstenció 
i catorze vots en contra (PSOE i MÉS per Mallorca). 

13. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i deu vots en contra (PSOE). 

14. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), quatre vots 
en contra (MÉS per Mallorca) i deu abstencions (PSOE). 

15. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 

16. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 

17. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 

18. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 

19. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 

20. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 

21. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 

22. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 

23. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat amb transacció (suprimir: 
“Creant aproximadament 180 places”). 

24. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

25. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), 
cap abstenció i quatre vots en contra (MÉS per Mallorca). 

26. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), quatre vots 
en contra (MÉS per Mallorca) i deu abstencions (PSOE). 
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27. a) Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), quatre vots 
en contra (MÉS per Mallorca) i deu abstencions (PSOE). 

27. c) Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS 
per Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 

28. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), quatre vots 
en contra (MÉS per Mallorca) i deu abstencions (PSOE). 

29. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), quatre vots 
en contra (MÉS per Mallorca) i deu abstencions (PSOE). 

30. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 

31. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), quatre vots 
en contra (MÉS per Mallorca) i deu abstencions (PSOE). 

32. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 

33. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 

34. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 

35. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 

36. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), quatre vots 
en contra (MÉS per Mallorca) i deu abstencions (PSOE). 

37. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 

38. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 

39. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), quatre vots 
en contra (MÉS per Mallorca) i deu abstencions (PSOE). 

40. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), quatre vots 
en contra (MÉS per Mallorca) i deu abstencions (PSOE). 

41. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 

42. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 

43. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), quatre vots 
en contra (MÉS per Mallorca) i deu abstencions (PSOE). 

44. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 

45. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), quatre vots 
en contra (MÉS per Mallorca) i deu abstencions (PSOE). 
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III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 

PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA D’APROVACIÓ 
DE L’EXPEDIENT NÚM. 8 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST PROPI DE LA CORPORACIÓ DE L'EXERCICI DE 2014 PER 
CRÈDIT EXTRAORDINARI (CEX01/2014) I CANVI DE DESTINACIÓ DE 
PROJECTES D’EXERCICIS ANTERIORS (CD02/2014). 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública: 

 Atesa la sol·licitud  del conseller de Presidència de 9 d’abril de 2014, de canvi de 
destinació dels romanents de crèdits del projecte 2010/2/43200/2 i el posterior crèdit 
extraordinari per import de 224.187,10 € per a poder executar l’actuació de 
l’enllumenat del túnel de Monnàber previst al Pla de Competitivitat Turística 
“Mallorca diversa”. 

 

Atès que l’actuació corresponent al túnel de Monnàber s’emmarca dins el mateix Pla 
de Competitivitat definida dins el projecte de finançament afectat 2010.2.43200.2 
TURESPAÑA, el canvi de destinació i crèdit extraordinari només afectarà a 
modificacions de crèdit en aplicacions dins el mateix projecte de finançament afectat.  

 

Vista la provisió de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública que subscriu, 
de 10 d’abril de 2014, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el 
Pressupost propi del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici de 2014, 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 2014 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 500/1990, de 20 
d’abril i amb la base 10 de les d’execució del pressupost per a 2014, la consellera 
d’Hisenda i Funció Pública proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent  
 

A C O R D 

 
PRIMER.-  Aprovar el canvi de destinació per import de 224.187,10 € del següent 
projecte d'inversió de l'exercici de 2010 finançat amb compromisos d’ingrés (RF.6) 
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del concepte d'ingrés 00 45301 CONVENI IBATUR per import de 6.165,22 € i amb 
Romanent de Tresoreria afectat els 218.021,88 € restants: 
 

 
 
I destinar-ho a finançar l’aplicació de despesa següent definida dins el mateix projecte 
d’inversió corresponent al Pla de Competitivitat, prèvia aprovació del corresponent 
expedient de modificació de crèdits per crèdits extraordinaris: 

 

SEGON.- Aprovar l’expedient núm. 8 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 
2014, d’acord amb el següent detall: 
 

 

 

 

 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

Aplicació Descripció RF Import Projecte

 00 43200 63290 Incorporació p/edificis i altres construccions 4 218.021,88 2010 2 43200 2

 00 43200 62590 Incorporació p/nova inversió mobiliari i estris 6 6.165,22 2010 2 43200 2

TOTAL 224.187,10

Aplicació Descripció RF Import Projecte

 00 43200 60900 ALTRES INVERSIONS NOVES INFRAESTRUCTURES I BÉNS DEST. A ÚS GENERAL 4 218.021,88 2010 2 43200 2
 00 43200 60900 ALTRES INVERSIONS NOVES INFRAESTRUCTURES I BÉNS DEST. A ÚS GENERAL 6 6.165,22 2010 2 43200 2

TOTAL 224.187,10

* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CEX.01/2014)

Aplicació Descripció Import Projecte

 00 43200 60900 ALTRES INVERSIONS NOVES INFRAESTRUCTURES I BÉNS DEST. A ÚS GENERAL 224.187,10 2010 2 43200 2

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 224.187,10

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI

* Compromisos d'ingrés

Aplicació Descripció Import Projecte

00 45301 CONVENI IBATUR: MILLORA COMPETÈNCIA TURÍSTICA 6.165,22 2010 2 43200 2

TOTAL FONT FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 6.165,22

* Romanent de tresoreria afectat

Aplicació Descripció Import

99 87010 Romanent de tresoreria amb finançament afectat 218.021,88
TOTAL FONT FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 218.021,88

TOTAL FONTS FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 224.187,10

EXPEDIENT NÚM. 8 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2014
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TERCER.- 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. 

 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) intervé per donar les explicacions 
oportunes sobre la urgència d’aquest punt.  

Explica que el motiu és que aquesta modificació pressupostària té com objecte fer el projecte 
d’il·luminació del túnel de Monnàber amb energia solar. Si se fa la modificació en aquest Ple potser 
que ja se pugui adjudicar el projecte quan se celebri el proper Consell Executiu, la propera setmana, 
mentre que si no se fa en el Ple d’avui se retarda en un mes aquesta adjudicació. 

Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

La Sra. ROIG intervé per explicar el projecte. 

Recorda que aquest projecte prové de l’any 2010, fruit de les adjudicacions que se varen rebre per al 
Pla de Competitivitat.  

Inicialment se varen fer una sèrie de propostes de projectes distints, entre els quals ja hi figurava el 
projecte d’il·luminació del túnel de Monnàber, tot i que només contenia una fase per un import de més 
de 200.000 €, mentre que a dia d’avui el projecte total és de més de 400.000 €. 

Indica que tots els projectes es troben inclosos en la mateixa orgànica, la de Presidència, però atès que 
posteriorment, en funció del que se fa concretament de cada projecte, s’adjudica a una funcional 
distinta, se sol·licita en el Ple d’avui fer la modificació necessària, i tot seguit l’explica. 

Indica quines són les obres d’aquest pla que ja s’han adjudicat (reforma de Tossals Verds, aparcament 
de Ca’n Boi, reforma de la tafona de Raixa, etc). Tot seguit assenyala que inicialment s’havia previst 
incloure també les obres dels estables de Raixa, però atesa la complexitat que comportava s’ha decidit, 
en comptes de fer distints projectes parcials, destinar aquestes partides a la inversió que requereix fer la 
il·luminació del túnel de Monnàber. 

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

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº ____ a  A  Nº ____. 

El secretari general     La presidenta 
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DECRETS 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

28/02/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.1 
INCA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 1888/2013 

NÚM.D.14/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

06/03/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3 
INCA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 3188/2013 

NÚM.D.19/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

25/02/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, P.A 22/14 

NÚM.D.17/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

25/02/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.2 DE PALMA, P.A 35/14 

NÚM.D.18/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

25/02/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, P.A 9/14 

NÚM.D.15/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

28/02/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, P.A 9/14 

NÚM.D.20/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

28/02/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.2DE PALMA, P.A 311/14 

NÚM.D.16/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

06/03/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, P.O 169/2013 

NÚM.D.21/2014  

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 ACUMULAR AMB UN ÚNIC PROCEDIMENT RECURSOS 
ALÇADA 

X.M.T I A.LL.L  

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/03/14 INCLOURE NÒMINA MES DE MARÇ DE 2014 PER 
DIETES PER ASSISTÈNCIA AL PLE 

VEURE RELACIÓ 18345,88 

MEDI AMBIENT 27/02/14 NOMENAMENT INSPECTOR DEL SERVEI PÚBLIC DE 
GESTIÓ DELS RESIDUS URBANS DE 
MALLORCA 

JUAN MATEO HORRACH 
TORRENS 

 

MEDI AMBIENT 06/03/14 DESESTIMAR RECURS ALÇADA INTERPOSAT EL 6 DE 
FEBRER 2014 

PJ.J.G  

MEDI AMBIENT 06/03/14 ESTIMAR 
PARCIALMENT 

RECURS ALÇADA INTERPOSAT EL 7 
NOV.2013 

JR.R.M  

SECRETARIA 
GENERAL 

06/03/14 APROVAR INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE INSULAR 
ENTITATS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
SOLC-CANT 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

06/03/14 DENERAR INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE INSULAR 
ENTITATS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ASS.DE VECINOS DE 
BONS AIRES ARXIDUC 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

06/03/14 APROVAR INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE ENTITATS 
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ASSOCIACIÓ MALLORCA 
SENSE FAM 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

26/02/14 APROVAR 
INICIALMENT 

PROJECTE DE TRAÇAT DESDOBLAMENT 
DE LA MA-19 DES DE LA VARIANT DE 
LLUCMAJOR A CAMPOS 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/14 DESESTIMAR RECURS ALÇADA INTERPOSAT CONTRA 
DECRET AGÈNCIA DISCIPLINA 
URBANÍSTICA DE 10 NOV.2009 

I.V.R  
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URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/14 ESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 15 
OCTUBRE DE 2013 

C.V.C  

URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/14 CONCEDIR QUARTA PRÒRROGA EXP. CONTRACTACIÓ 
OBRES MODIFICAT NÚM.1 PROJECTE 
ENLLAÇ DE LA MA-20 ( VIA CINTURA). 

MELCHOR MASCARÓ S.A  

URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/14 CLASSIFICACIÓ 
PROPOSTES 

LICITACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
OBRES CORRESPONENTS PROJECTE 
NOUS ACCESSO AUTOPISTA LLEVANT ( 
MA-19) A MERCAPALMA 

  

 

 
 
 
RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

04/02/14 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT CONTRAC. SERVEI 
RADIOCOMUNIC SIRDEE SERVEI 
BOMBERS MCA. MITJANÇANT 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT 

SIRDEE  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/02/14 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXP. SIGNATURA CONVENI 
COL·L.AB ENTRE AUTORITAT PORTUARIA I. 
B. I CdM EN PREVENCIÓ EXTINCIÓ 
INCENDIS, SALVAMENT I PROT. CIVIL  

AUTORITAT PORTUARIA I 
CONSELL DE MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

14/02/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140207 UNITAT 
EMERGÈNCIES  Q/2014/88 

TERCERS VARIS 2299,72 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

14/02/14 ALTRES APROVACIÓ LLISTA DEFINITIVA ASIRANTS 
BORSA GRUP ESPECIALISTE EN RESCATS 
MUNTANYA SERVEI BOMBERS  

AGL,JHS,JMSV  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

14/02/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140201 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/82 

TERCERS VARIS 2167,65 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

14/02/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140202 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/83 

TERCERS VARIS 2209,22 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

14/02/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140203 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/84 

TERCERS VARIS 2245,11 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

14/02/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140204 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/85 

TERCERS VARIS 2227,79 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

14/02/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140205 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/86 

TERCERS VARIS 2201,93 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

14/02/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140206 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/87 

TERCERS VARIS 2233,78 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

14/02/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140208 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/89 

ICLIMA INSTALACIONES 
DE CLIMATIZACION SL 

2356,25 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

14/02/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140209 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/90 

DRÄGER SAFETY 
HISPANIA S.A. 

2831,4 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

14/02/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140210 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/91 

REPSOL BUTANO, SA 2296,58 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

14/02/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140211 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/92 

TERCERS VARIS 2214,34 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/02/14 CONCESSIÓ 
COOPERACIÓ 
TÈCNICA 

COOPERACIÓ TÈCNICA CONCEDIDA PER 
LA REDACCIÓ PROJECTE "CREACIÓ 
PLAÇA AJARDINADA I ZONA OCI A 
L'ENTORN VIVENDES IBAVI 

AJUNTAMENT ARTÀ 3101,45 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/02/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140212 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/114 

TERCERS VARIS 2136,92 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

21/02/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140213 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/121 

TERCERS VARIS 2329,58 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/02/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140214 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/150 

TERCERS VARIS 2220,54 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/02/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140215 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/151 

TERCERS VARIS 2073,03 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

27/02/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140216 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/155 

TERCERS VARIS 2334,65 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

27/02/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140217 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/157 

TERCERS VARIS 2098,3 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

05/03/14 ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA MUNICIPAL 

ASSISTÈNCIA PER INFORMAR PROPOSTES 
LICITADOR EXPEDIENT LLOGUER DEL 
CENTRE S'OLIVARET D'ALARÓ 

AJUNTAMENT ALARÓ I 
S.A.N. 

 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140310 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/192 

TERCERS VARIS 2155,57 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140311 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/193 

TERCERS VARIS 2115,94 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/2010312 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/194 

TERCERS VARIS 2139,68 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

05/03/14 ALTRES CONVOCATÒRIA JORNADES FORMATIVES 
"ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LAS 
HACIENDAS LOCALES" 

AJUNTAMENTS 
MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/02/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES CANON ESPAÑA, S.A. 1016,4 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/02/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. 

495,33 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

14/02/14 ALTRES ORDENACIÓ DEVOLUCIÓ GARANTIA 
CONTRACTE CONSULTORIA I 
ASSISTENCIA PER A LA SUPERVISIÓ I 
SEGUIMENT DEL PLA DIRECTOR 
SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 
DE CONSTRUCCIÓ, DEMOLICIÓ, 
VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA D'ÚS 

J.M.H.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/02/14 ALTRES BONIFICAICÓ TREBALL EN FESTIU 
PERSONAL OPERATIU REFUGIS 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/02/14 ALTRES AJUDA PER ESCOLARITAT A.C.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/02/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA COLOMS I 
CONILLS 

S.C. SANTANYÍ  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/02/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS N.R.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/02/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS AGRICULATURA 
VEDAT PM-10350 

A.A.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/02/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS AGRICULATURA 
VEDAT PM-10350 

A.A.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/02/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES ALMACENES RULLAN, S.A. 112,17 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/02/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/98 4134,53 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/02/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/99 385,78 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/02/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCION, 
PALERM, S.A, 

526,89 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/02/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10652 J.P.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

14/02/14 ALTRES CREACIÓ VEDAT CAÇA SON BERNADAS G.LL.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/02/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10096 S.M.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/02/14 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ 
EXPEDIENT CZ0219/13 

B.B.M. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/02/14 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ 
EXPEDIENT CZ0183/13 

A.M.M. 60 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/02/14 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ 
EXPEDIENT CZ0181/13 

L.G.M.B. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/02/14 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ 
EXPEDIENT CZ0172/13 

J.P.A. 360 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/02/14 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ 
EXPEDIENT CZ0157/13 

J.M.P. 90 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/02/14 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ 
EXPEDIENT CZ0128/13 

J.N.J. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0013 

J.R.C. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0034 

G.G.S. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0029 

A.C.A. 1353 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0009 

J.A.C. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0025 

J.P.R. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

06/02/14 ALTRES ACUMULACIÓ EXPEDIENTS REEQUILIBRI 
ECONÒMIC FINANCER CONCESSIÓ 
GESTIÓ RESIDUS URBANS DE MALLORCA I 
APROVACIÓ TARIFA RSU 2014 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/02/14 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0023 

P.H.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

14/01/14 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0001 

G.D.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/02/14 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0003 

M.F.H.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/02/14 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0006 

R.F.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/02/14 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0015 

P.F.C.J.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/02/14 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0022 

R.N.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/02/14 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0024 

J.S.J.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

14/02/14 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0026 

J.V.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/02/14 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0027 

D.B.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/02/14 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0036 

M.V.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0033 

B.G.J. 2001 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0035 

A.R.G. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0007 

B.F.R. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0037 

A.V.E. 3451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/11/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10540 

J.R.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/02/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10410 

N.A.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/02/14 INICIAR EXPEDIENT MODIFICACIÓ I PRÒRROGA CONTRACTE 
SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA PAPER-
CARTÓ, VIDRE I ENVASOS LLEUGERS ILLA 
DE MALLORCA. LOT 1/ZONA 1 I LOT 2/ZONA 
2 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/02/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/102 2673,3 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/02/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/101 417,76 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0007 

S.P.N. 3000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24/02/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA COLOMS M.V.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/02/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11407 J.T.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/02/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10526 M.F.F.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0048 

J.B.G. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0046 

B.A.A. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0039 

A.B.R. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0038 

M.M.B. 3414,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0028 

J.C.F. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0021 

F.B.B. 3366,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0018 

M.J.F.G. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ TANCAMENT REFUGI CAN 
BOI  

M.D.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/02/14 ALTRES APORTACIÓ ECONÒMICA  FUNDACIÓ CASTELL 
D'ALARÓ 

3005 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/02/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11776 

C.G.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/02/14 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10835 

M.G.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24/02/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS I 
LLEBRES 

M.R.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/02/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL GAVINES B.LL.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/02/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS  J.C.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/02/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS I S.C. MANACOR  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/02/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2014/109 RELATIVES 
SUBMINISTRAMENT BENS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/109 5088,26 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/02/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2014/112 RELATIVES 
SUBMINISTRAMENT BENS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2014/112 620,66 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/02/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2014/108 RELATIVES 
SUBMINISTRAMENT BENS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2014/108 3417,72 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26/02/14 ALTRES AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA S.M.J.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

06/03/14 ALTRES INICI PROCEDIMENT ACTUACIÓ OFICI 
ZONA VEDAT PM-10071 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/03/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICAICÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/12 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/03/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICAICÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/21 

384,57 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/03/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/13 

30,84 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/03/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/18 

839,39 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/03/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/20 

44 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/03/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/22 

20 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/03/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/23 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/03/14 ALTRES CREACIÓ ZONA ENSINISTRAMENT S.C. MURO  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA TIR A GUÀTLERES 
PUNTUABLE 

S.C. CAMPOS  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0031 

G.B.V. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0040 

F.G.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/02/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0234/13 B.G.M 363,07 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/02/14 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ 
EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0171/13 

I.L.P.B. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/02/14 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ 
EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0099/13 

M.G.M. 451 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/02/14 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ 
EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0220/13 

M.M.S. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/02/14 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ 
EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0232/13 

A.P.L. 300 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/02/14 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ 
EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0233/13 

I.G.B. 300 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/02/14 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ 
EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0247/13 

J.L.B.B. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

06/03/14 ALTRES CREACIÓ REFUGI FAUNA SON TALENT M.F.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/02/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11935 L.LL.E.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/02/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11110 B.J.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

06/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS A LA FINCA  ROTA 
FONDA 

M.T.E.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

06/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS AL VEDAT PM-10845 

A.T.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

05/02/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA COLOMS S.G.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

04/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS A LA FINCA  SA 
COMA 

M.T.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

04/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS AL VEDAT PM-11896 

Mª.I.P.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

05/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS B.N.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

05/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
RRCC VEDAT PM-10036 

CLUB BALEAR 
RECORRIDOS DE CAZA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

05/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACONS FINCA CAPOCORB PER A 
REALITZAICÓ VII CAMPIONAT MALLORCA 
CAÇA GUÀTLERES AMB CA DE MOSTRA 

ASSOCIACIÓ BALEAR DE 
CAÇA AMB CA DE 
MOSTRA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

05/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACONS FINCA CAPOCORB PER A 
REALITZAICÓ VII CAMPIONAT BALEARS 
CAÇA GUÀTLERES AMB CA DE MOSTRA 

ASSOCIACIÓ BALEAR DE 
CAÇA AMB CA DE 
MOSTRA 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

05/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACONS FINCA CAPOCORB PER A 
REALITZAICÓ COPA PRESIDENT CAÇA 
GUÀTLERES AMB CA DE MOSTRA 

ASSOCIACIÓ BALEAR 
CAÇA AMB CA DE 
MOSTRA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

05/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACONS FINCA CAPOCORB PER A 
REALITZAICÓ COPA FEDERACIÓ CAÇA 
GUÀTLERES AMB CA DE MOSTRA 

ASSOCIAICÓ BALEAR 
CAÇA AMB CANS DE 
MOSTRA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

05/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/177 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
TALLER OCUPACIÓ L'HORT DE SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/177 790,74 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

05/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/178 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
TALLER OCUPACIÓ EL BOSC DE SON 
AMER 

RELACIÓ Q/2014/178 849,71 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/03/14 ALTRES CREACIÓ VEDAT BARRALA BEACH 
FALCON 

S.G.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

05/03/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

NCLUSIÓ NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

06/03/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INDEMNITZACIÓ PER RAÓ SERVEI B.S.C. 261,68 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

06/03/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI A.G.A. 229,42 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA COMPACK 
SPORTING PUNTUABLE 

S.C. ALGAIDA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA COMPACK 
SPORTING PUNTUABLE 

S.A. ALGAIDA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA TIR AL COLOMI 
PUNTUABLE 

S.C. CAMPOS  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA TIR AL COLOMÍ 
LOCAL 

S.C. CAMPOS  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA RRCC LOCAL S.C. ALGAIDA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA RRCC  S.C. ALGAIDA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA COMPACK 
SPORTING LOCAL 

S.C. LLUBI  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA COMPACK 
SPORTING LOCAL 

S.C. LLUBI  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA COMPACK 
SPORTING OBERTA 

CLUB BALEAR 
RECORRIDOS DE CAZA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

06/03/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0041 

J.G.R. 399,11 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

05/03/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0051 

B.B.M. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

05/03/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0043 

B.C.F. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

05/03/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0045 

A.R.R. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

06/03/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0045 

A.R.R. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/14 ALTRES CREACIÓ VEDAT CAÇA LA MONTAÑA C.J.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/03/14 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT CONCESSIÓ SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
CAÇA 

90000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA TIR AL COLOMI A 
COLOMBAIRE LOCAL 

S.C. SA POBLA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/14 ALTRES INFORME PROPOSTA PER AUTORITZAR 
SOL·LICITUD 

P.J.B.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/14 ALTRES INFORME PROPOSTA PER AUTORITZAR 
SOL·LICITUD 

P.J.S.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/14 ALTRES INFORME PROPOSTA PER AUTORITZAR 
SOL·LICITUD 

S.A.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/14 ALTRES INFORME PROPOSTA PER AUTORITZAR 
SOL·LICITUD 

S.M.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/14 ALTRES INFORME PROPOSTA PER AUTORITZAR 
SOL·LICITUD 

S.M.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/14 ALTRES INFORME PROPOSTA PER AUTORITZAR 
SOL·LICITUD 

P.J.B.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/14 ALTRES INFORME PROPOSTA PER AUTORITZAR 
SOL·LICITUD 

S.M.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/14 ALTRES INFORME PROPOSTA PER AUTORITZAR 
SOL·LICITUD 

J.R.C.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/14 ALTRES INFORME PROPOSTA PER AUTORITZAR 
SOL·LICITUD 

G.P.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/14 ALTRES INFORME PROPOSTA PER AUTORITZAR 
SOL·LICITUD 

M.B.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/14 ALTRES INFORME PROPOSTA PER AUTORITZAR 
SOL·LICITUD 

R.P.C.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/14 ALTRES INFORME PROPOSTA PER AUTORITZAR 
SOL·LICITUD 

A.C.I.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AGENCIA TRIBUTARIA 
ILLES BALEARS 

3613,86 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/03/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/186 795,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/03/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑIA 
CONCESIONARIA TUNEL 
DE SOLLER, S.A. 

973,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PER DUR A TERME VI 
ULTRA TRAIL MALLORCA SERRA 
TRAMUNTANA 2014 

A.V.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA 
VEDAT PM-12069 

I.S.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA 
VEDAT PM-12114 

N.R.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA 
VEDAT PM-11964 

N.R.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA 
VEDAT PM-11954 

N.R.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA 
VEDAT PM-10749 

N.R.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA 
VEDAT PM-10800 

N.R.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA 
VEDAT PM-10700 

N.R.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/195 RELATIVES SUBMINISTRAMENT 
BÉNS O SERVEIS REFUGI SON AMER 

ASCENSORES ASPE, S.A. 363 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/02/14 ALTRES Q/2014/68 Aprovació provisió de fons al perito Sr.B.S.P 605 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

03/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/36 Subministrament llum, residus 
sólids i telecomunicació 

Aena Aeroports, SA 306,36 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/02/14 INICIAR EXPEDIENT De redistribució de despesa relatiu al contracte 
de Gegants del CIM 

Trasnsportes Navio, SL 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/02/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilomentratge gener 2014 (432 q.l) Sr. J.R.F. 103,74 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Representació Grups Polítics gener2014 PP, PSIB-PSOE, Coalició 
PSM-Inicciativa Verds-
Entesa 

16933,56 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Representació dels Grups Polítics febrer 2014 PP, PSIB-PSOE, Coalició 
PSM-Inicciativa Verds-
Entesa 

16933,56 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/02/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Comissió de serveis per assistir a l'Oficina del 
Parlament Europeu a Madrid 

Sra. MªI.C.D. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19/02/14 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Contracte de servei publicitat i promoció del 
CIM i organismes autònoms 

DI7,SL i Media Planning 
Group SA UTE. 

3992553,15 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19/02/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge gener 2014 (308q.) Sra. C.E.F. 73,96 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

21/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact.258-A-2014 de 31/1/14 Servei 
d'assesorament tècnic i supervisió de les 
tasques de manteniment de Raixa 

Sr. Antonio García-Delgado 
Sancho 

1053,05 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17/02/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/9 Diversos segons relació 
adjunta 

201,3 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact.1-17505 de 1/1/2014 servei de zones wifi 
a 6 espais públics del CIM. desembre 2013 

WIFIBALEARES, SL 508,2 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/77 Material d'oficina/ Subscripció al 
Diari de  
Mallorca per les O.I.T. 

D.Universal Mallorca, SL/ 
Editora Balear 

877,62 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/111  Diversos segons relació 
adjunta 

2804,27 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

20/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factres.Contracte de serv. de maneig i 
manteniment dels Gegants del CIM 2013-15 

JOAN BERGA CIFRE 1289,86 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

21/02/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/11 S.E. CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. 

29,52 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/128 Diversos segons relació 
adjunta 

6972,86 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/131 Pins anagrama Consell Rei Jaume 
II 

Miguel Simonet Guardiola 525,14 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/133 Hosteses villancicos cases 
regionals 

HEXEL BALEAR, SL 363 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment aportacions zones enjardinades, 
agrícoles i naturals Raixa 

Empresa Pública de 
Transformación Agraria 
(TRAGSA) 

2250,01 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

27/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factres. núm.1/2014, núm.2/2014 de 10/1/14 
Servei de Procurador/a dels Tribunals del CIM  

Sra. MªL.V.F. 14609,52 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Subscripció a la base de dades Westlaw pel 
2014 

Editorial Aranzadi  17310,38 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/127 Higienització i subministrament 
d'aigua de D.I.Projectes i OIT 
Palma//Subministrament telecomunicacions 
OIT aeroports 

Font Oasis, SL/Aena 
Aeroports, SA 

192,01 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/134 Sr.G.M.D. 3895,86 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

27/02/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/17 Desembre 2013 S E CORREOS Y 
TELEGRAFOS, SA 

721,9 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

27/02/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/16 despeses gener 2014 a favor dels 
Organs de Govern 

S E CORREOS Y 
TELEGRAFOS, SA 

777,3 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

03/03/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/19  Diversos segons relació 
adjunta 

759,99 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/02/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

30hr. Curs procediment adm avançat Sra.MªM.N.A. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/02/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

10h.Jornada contractació admva. Sra. MªM.N.A. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/02/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

16h. Gestió del pressupost A.P. Sra. MªM.N.A. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

27/02/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

20h. Gestió doc. i arxiu electrònic Sra.MªA.M.E. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

05/03/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

20h. Gestió del pressupost a l'A.P. Sr.A.M.B. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

03/03/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

21h.Comptabilitat Pública Sr. A.M.B. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

08/01/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

Comissió de Serv. per assistir al Jutjat Social 4 
de Badajoz com a representant legal del CIM 

Sra. C.E.F. 291,71 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/132  Diversos segons relació 
adjunta 

919,69 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/130 Material oficina/Missatgeria D.Universal Mallorca, 
S.L.;Retto Expres, S.L. 

55,83 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

07/03/14 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

R. d'aprov. comptable J/2014/2 SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, SA 

721,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/02/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL (COMPLEMENT IT 100%) 

JGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/02/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (COMPLEMENT IT 100%) 

FPP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (COMPLEMENT IT 100%) 

MIGT  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (COMPLEMENT IT 100%) 

MVF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/02/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (COMPLEMENT IT 100%) 

ACB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (COMPLEMENT IT 100%) 

MGF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (COMPLEMENT IT 10%) 

GCF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/02/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (LACTANCIA) 

ACR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/02/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (PRESTACIO MATERNITAT) 

ACR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/02/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (COMPLMENT IT 100%) 

FRO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA/PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL (PERMIS NO RETRIBUIT)  

MMMG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA / PERMIS / INCPACITAT 
TEMPORAL (PERMINS NO RETRIBUIT) 
 

FDF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL ( PATERNITAT) 

JCTP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/02/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 10.1.b LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.b LLEI 3/2007) 

MVF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/02/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL  (ART 10.1.b LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.b LLEI 3/2007) 

TCF  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 10.1.b LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.b LLEI 3/2007) 

ACZ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/02/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT LLOC TREBALL - FI 
NOMENAMENT  

MVF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 REDISTRIBUCIÓ 
EFECTIUS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL EFECTUATS MATEIXA 
AUTORITAT 

MJBC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT DPT 
PRESIDENCIA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT DPT 
HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/02/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT JCTP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/02/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT ACR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/02/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT ACR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/02/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT MMBB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/02/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT TCF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/02/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEEGACIO DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITAUCIO IT 

JMPB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/02/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JCTP  



 297

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA FFF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/02/14 ALTRES RESOLUCIO COMPLIMENT SENTENCIA Nº 
752 DE 13 NOV 2013 TSJIB 

JSOM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA LFC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/02/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA CLC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

FIXACIO COMPLEMENT PERSONAL I 
TRANSITORI 

JFCL 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 ALTRES FIXACIO AMPLIACIO JORNADA LABORAL MMGM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/01/14 ALTRES CRITERIS I PROCEDIMENT PER 
SOL·LICITART COMPUT HORES FORMACIO 
COM A TEMPS EFECTIU DE TREBALL 

PERSONAL ADSCRIT A LA 
COORPORACIO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 BORSA INTERINS CONVOCATORIA PER CONSITUTIR 2 
BORSES  DE TECNIC AUX OOPP PER 
CONCURS DE MERITS 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 PRORROGA 
INTERINITAT 

PROROGA PRESTACIO SERVEIS EN REGIM 
INTERINITAT PER ACUMULACIO DE 
TASQUES 

MSU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 ALTRES FLEXIBILITAT HORARIA  SFB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA RGF 1395,96 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

AJUDA ECONOMICA PER JUBILACIO 
ESPECIAL  

FFB 4114,3 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/02/14 ALTRES ABONAMENT TRIENNIS  FALH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  ACR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/02/14 ALTRES INCLUSIO NOMINA AJUDES PROTESIS PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

3631,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/22110/20140213 
RECEPTES PERSONAL CIM DESEMBRE 
2013 

COL·LEGI OFICIAL 
FARMACEUTICS ILLES 
BALEARS 

2341,96 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SERGENTS /CAPS ZONA 
SERVEI BOMBERS PER GUARDIES 
LOCALITZACIO 

PERSONAL  ADSCRIT COS 
BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT ALS SOTSOFICIALS DEL 
SERVEI BOMBERS GUARDIES 
LOCALITZACIO 

PERSONAL ADSCRIT COS 
BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/02/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT CAPS SERVEI BOMBERS 
PER GUARDIES DE LOCALITZACIO  

SRV 3947,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLMENT PRODUCTIVITAT PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/01/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/01/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS 
DESEMBRE 2013 

PERSONAL ADSCRIT COS 
BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

MJMP  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT  COMPUT HORES 
FORMACIO 

MJMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

SIGP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

TOP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

CCD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

CCD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

NENL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/02/14 ALTRES CITACIO A TERMINI INTERESSATS RECURS 
CONTENCIOS CONTRA RESOLUCIO 
ABSENCIES MALALTIA/ACCIDENT 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/02/14 ALTRES COMUNICACIO REINTEGRAMENT 
RETENCIO JUDICIAL 

JMHT 1632,97 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/02/14 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO NOMINA FEB 2014 
 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

2854131,92 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/02/14 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I ADMIVES 
APLICADES PERSONAL CIM NOMINA FEB 
2014 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/02/14 ALTRES CORRECCIO ERRADES RESOLUCIO 27 
GEN 2014 CRITERIS I PROCEDIMENT PER 
SOL·LICITAR COMPUT HORES FORMACIO  

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/02/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESIO LLOC 
TREBALL 

AGG  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

IMAR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

IMAR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPURT HORES 
FORMACIO 

IMAR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

IMAR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

IMAR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

CVL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

CVL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

FCB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

FCB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

FCB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

FCB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

FCB  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

AAQV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

MSU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

FCV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

JGP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEPS SERVEIS EFECTES 
COMPUT TRIENNIS 

MSR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA LABORAL BLL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA LABORAL PDVM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT BLL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT CQB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT PDVM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT SAN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA FJFF 1395,96 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 ALTRES PRIMAS ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

RAG 250,95 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS REGIM 
INTERINITAT PER ACUMULACIO TASQUES 

AISS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART. 10.1.d LLEI 7/2007 i art 
15.2.e  LLEI 3/2007) 

SAN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 10.1.a LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.a LLEI 3/2007) 

MICP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/02/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 10.1.c LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.d LLEI 3/2007) 

MAA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL JFTZ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/02/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL EFECTUATS MATEIXA 
AUTORITAT  

GBP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/02/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS  JRD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

MIGT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

CVL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

VRV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

EMPL  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

FCQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

FCQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

MLMV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

MLMV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

LRE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO JFTZ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

JML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

JML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

CMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

JGOA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

GBP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

AMHH  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

CEF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

FJCO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

FMCF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

ELR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/02/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL LACTANCIA 

MMBB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL LCATANCIA 

CQB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/02/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL  - MATERNITAT 

MMBB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL  MATERNITAT 

CQB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL  PATERNITAT 

BLL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (PATERNITAT 

PDVM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/03/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DESPESA RELATIVA 
INGRES QUOTES SEGURETAT SOCIAL 
FEBRER 2014 

TRESORERIA GENERAL 
SEGURETAT SOCIAL  

1104081 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/02/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL AECR  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/02/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL AECR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL (COMPLEMENT IT 100%) 

MGF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/02/14 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  SGM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/02/14 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO EN REGIM LABORAL 
PERSONAL NETEJA  AL DPT MEDI AMBIENT 

RSA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MCT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI PMCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MFR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JAB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MCSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CTV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI PMRB  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FGU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JAGC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FLM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FGV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI APP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FCM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI EVQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI IGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MAMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ROC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMSA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI SMA  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MARC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MARC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MARC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RMJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JARR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JRS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI SMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GCM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GGN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MSJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MSJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FJBD  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/03/14 BORSA INTERINS LLISTA DEFINITIVA ADMESOS EXCLOSOS 2 
BORSES TGM EMERGENCIES SERVEI 
BOMBERS AMB CARACTER INTERINITAT 

VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/03/14 ALTRES COMPAREIXENÇA DAVANT INSPECCIO 
TREBALL I SEGURETAT SOCIAL ILLES 
BALEARS 

MGF I  RPV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

RSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

RSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/03/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSLIO AL 
LLOC TREBALL (ART 10.1.a LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.a LLEI 3/2007) 

BMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/03/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA JLSP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/03/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
ABONAMAENT TRIENNIS  

ECJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/03/14 ALTRES PRIMES ASSEGURANCES 
RESPONSAIBITAT CIVIL 

BDC 320,57 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/03/14 ALTRES MODIFICACIO JIORNADA LABORAL  ANG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/03/14 ALTRES MODIFICACIO JORNADA LABORAL  AST  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/03/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (LACTANCIA) 

JERB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

ACC  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

CMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCI/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

JRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT ANTOACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

MPMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL IT 100%) 

ABS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL IT 100%) 

YYMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/03/14 ALTRES CITACIO TERMINI AMPLIACIO RECURS 
CONTENCIOS ADMINISTRATIU 155/2013 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT (IT 
ANOTACIO INAPACITAT TEMPORAL 100 %) 
 

MIGT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

MPCF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/03/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA GTF 1623,12 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/02/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO DRET 10% RETRIBUCIONS 
SITACIO IT 

DMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/02/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT MAA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/02/14 ALTRES ABONAMLENT TRIENNIS EMCJ  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/02/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  CSS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/02/14 ALTRES PRIMES ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

PJBG 341,78 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/02/14 ALTRES FIXACIO AMPLIACIO JORNADA LLOC 
TREBALL 

PERSONAL ADSCRIT DPT 
MEDI AMBIENT 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/03/14 ALTRES REMISSSIO INSS EXPEDIENT 
INCAPACIDAD TEMPORAL  

GOP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/02/14 ALTRES FIXACIO AMPLIACIO JORNADA LLOC 
TREBALL 

PERSONAL ADSCRIT DPT 
MEDI AMBIENT 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/02/14 ALTRES FIXACIO AMPLIACIO JORANDA LLOC 
TREBALL 

CMG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/02/14 ALTRES FIXQACIO AMPLIACIO JORNADA LLOC 
TREBALL 

DPT MEDI AMBIENT 
(CAÇA) 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/02/14 ALTRES SOL.·LICITD FLEXIBILITAT HORARIA ASC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 ALTRES DEDUCCIO PROPORCIONAL HAVERS A 
APLICAR NOMINA  

RHL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/02/14 BORSA INTERINS CONVOCATORIA 2 BORSES OPERADOR 
COMUNICACIONS PER SISTEMA  DE 
CONCURS MERITS  

VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/02/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO RESOLUCIO 5 FEBRER 2014 
REFERENS RETENCIONS SINDICALS 
GENER  2014 

SINDICATS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/02/14 BORSA INTERINS APROVACIO LLISTA DEFINITIVA BOMBER 
CONDUCTOR  PROCEDIMENT CONCURS 
MERITS AMB CARACTER INTERINITAT 

ALTRES  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/03/14 BORSA INTERINS MODIFICACIO CONVOCATORIA PER COBRI 
PER COMISSIO SERVEIS VOLUNATARIA 
LLOC TREBALL CAP SERVEI ASISTENCIA 
TECNICA OBRES DI COOPERACIO LOCAL 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/03/14 ALTRES AJUDA MININUSVALIDESA ACC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/03/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT MOC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/03/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MOC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/03/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
TEATRE PRINCIPAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/03/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 10.1.d LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.e LLEI 3/2007) 

JPP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

PRIMES ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

OJB 77,18 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/03/14 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS SINDICALS PORACTICADES 
FEB 2014 

SINDICATS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/03/14 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO FJFQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/03/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL FJFQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/03/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 10.1.a LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.a LLEI 3/2007) 

MOC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/03/14 ALTRES AUTORITZACIO DOCENT PER MIPARTIR 
CURS  RECURSOS DIDACTICS TREBALL 
CAPORAL PER MILLORAR AUTONOMIA 
PERSONAL I ENVELLIMENT ACTIU GENT 
GRANT 

MZBC  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/03/14 ALTRES AUTORITZACIO ASISTENT DE DOCENT PER 
DONAR SUPOR IMPARTIR CURS 
RECURSOS DIDACTICS TREBALL APORAL 
PER MILLORAR AUTORNOMIA PERSONAL I 
ENVELLIMENT ATIU GENT GRAN 

MTBP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/03/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

COMPLIMENT PRODUCTIVITAT CAP 
SERVEI DE BOMBERS PER GUARDIES DE 
LOCALITZACIO 

SRV 3674,82 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/03/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

COMPLEMETN PRODUCTIVITAT 
SOTSOFICIALS SERVEI BOMBERS 
REALITZACIO GUARDIES DE 
LOCALITZACIO 

PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/03/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT ALS SERGENTS/CAPS 
ZONA SERVEI BOMBERS PER GUARDIES 
DE LOCALITZACIO 

PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20131126 

AGENCIA TRIBUTARIA 
ILLES BALEARS 

18,04 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 274/2013B MA-4027 POL 2 PAR 184 I 85 SRA A S B  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/20140104 

ENDESA ENERGIA, SAU 28094,44 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2014012500 

ENDESA ENERGIA, SAU 943,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2014010500 

ENDESA ENERGIA, SAU 22876,37 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/02/14 CONTRACTE 
MENOR 

EXP 13M00355 COMPLEMENTAR L'AD SENSE ESPECIFICAR 5326,57 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1154/2014 MA-5100 PK 9 SR A V B  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 96/2014 MA-19 PK 58 SR G B A  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 63/2014 MA-5010 POL 24 PAR 35 SR C D J  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2014020100, FRA C-929 

ASOCIACION TECNICA DE 
CARRETERAS 

827,33 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2014011100, FRA 201406 

SRA S C R 121,38 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 144/2014 MA-13 PONT ES CAULLS AJUNTAMENT DE MURO  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1172/2013 SRA L P S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/02/14 APROVAR 
PROJECTE 

CLAU 13-12.0-ML SENSE ESPECIFICAR 855862,1 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 83/2014 MA-3011 PQ 15,500 CEPSA COMERCIAL 
PETROLEO, SA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 63/06 ZONA NORD 2007/2008 BALIZAMIENTOS Y 
SEÑALIZACIONES 
MALLORCA, SL 

21375,56 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 62/06 ZONA SUD 2007/2008 VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, SA 

21375,56 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/02/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FACTURES NÚM. Q/2014/115 DEL 
SERVEI D'ITV (42200) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1184,26 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/02/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT DE CALVIÀ  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/02/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000314/2014 BJ.D.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/02/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000479/2014 A 000491/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/02/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000424/2014 A 000451/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/02/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000315/2014 E.R.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/02/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000452/2014 A 000478/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/02/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

C.C. SA POBLA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/02/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000412/2014 A 000423/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2014010300 

ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

30262,85 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTUREES REF NÚM 
79/45300/2014012700 

ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

338,06 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 20/09 ABONAMENT 
QUARANTA.NOVENA CERTIFICACIÓ 

MELCHOR MASCARÓ, SA. 83417,2 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/09 ABONAMENT QUARANTA-
NOVENA CERTIFICACIÓ 

COMASA 267128,06 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/02/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-32 ADD 43 FINCA 144 SRA M S P 4608 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

DA 01/2014 MA-13A SRA C F E  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DA 32/2013 RECLAMACIÓ DE D'ANYS MAPFRE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

435,09 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 ALTRES EXP 6/2010 CLAU 09-16.0-RF APROVACIÓ 
FINAL D'OBRES 

MAB, SL.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/087 ENDESA ENERGIA, S.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/170 SANGALANT SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

FEDERACIÓ DE CICLISME 
DE LES ILLES BALEARS 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000492/2014 A 000507/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/02/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000046/2014 JA.S.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/02/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000479/2014 A 0000491/2014 VARIS 
 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT, DESISTIMENT EXPT. 15/2014 
PE 

CLUB ESPORTIU MALALTS 
DE TURMELL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

ASSOCIACIÓ CICLISTA 
SES SALINES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

UNIÓ CICLISTA BLAHI  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM. EXPT. 20040001308 J.M.I.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/02/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

PENYA CICLISTA 
MANACOR 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/02/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA PLATGES 
DE CALA MILLOR 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

ATLETIC CLUB PICAFORT  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/02/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000519/2014 A 000533/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/02/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000508/2014 A 000518/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 24/11 ABONAMENT FACTURA CRTA 
MA-14  

VOPSA 3189,66 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 ABONAMENT TRENTA-DOSENA 
CERTIFIC ACIÓ 

UTE CONSERVACIÓ 
INTEGRAL MA-13 

288373,78 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 90/2014 MA-19 AJUNTAMENT DE 
CAMPOS 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 73/2014 MA-3240 SR F E F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 32/10 TRENTA-DOSENA CERTIFICACIÓ UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

559957,66 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 16/09 QUARANTA-NOVENA 
CERTIFICACIÓ 

MAN, SA. 148866,81 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 45/2014 MA-13  SR T C C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2014020500 

DISTRIBUIDORA ROTGER, 
SL 

106,06 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FRA A747879 RELACIONADA 
79/45300/2014020600 

INTERNACIONAL BALEAR 
COURIER, SL 

64,41 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FRA 4485858 RELACIONADA 
79/45300/2014020800 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER,SL 

63,82 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-32 ADD 53 FINCA 141APROVACIÓ 
ADO 

SR J F F 1378,95 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 EXPROPIACIÓ EXP C-27 ADD 15 FINCA 40 PREU JSUT DESCONEGUT 1751,75 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 EXPROPIACIÓ EXP C-30 ADD 17 FINCA 179 SR R A R  3329,9 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000355/2014 M.G.N.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/02/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000549/2014 A 000572/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000534/2014 A 000548/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/002 SOLIPETIT SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 EXPROPIACIÓ EXP 137 ADD 28 FINCA 65 PREU JUST SR J B F 2545,55 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-32 ADD 29 FINCA 61 PREU JUST GESTIÓN URBANISTICA 
DE BALEARES, SA 

23846,36 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-31 ADD 131 FINCA 44, 44.1, 46 ADO SENSE ESPECIFICAR 534,22 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-32 ADD 54 FINCA 144.1 ADO SRA S T M, I ALTRES 3248,14 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 91/2014 MA-19 AJUNTAMENT 
LLUCMAJOR 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1098/2013 MA-3331 SRA T J H  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA 15/2013 FINALITZACIÓ EXPEDIENT SR J B B 624,69 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 INADMISSIÓ 
SOL·LICITUD O 
RECURS 

RP 25/2013 SRA E A D 17683,6 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 INADMISSIÓ 
SOL·LICITUD O 
RECURS 

RP 26/2013 SR K P D  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 INADMISSIÓ 
SOL·LICITUD O 
RECURS 

RP 33/2013 SR P K  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 129/2014 MA-3422 SR J R P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 152/2014 MA-10 SR T N S  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/02/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

EXP 108/2014 MA-1 ITS PREFECTURA 
PROVINCIAL DE TRÀNSIT 
DE LES ILLES BALEARS 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 12/10 VIAS Y OBRAS PUBLICAS, 
SA. 

30390 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/02/14 ALTRES CLAU 13-04.0-RF APROVAR PROJECTE SENSE ESPECIFICAR 348267,83 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/02/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-32 ADD 22 FINCA 55.1 SR J Q C 228,12 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/02/14 EXPROPIACIÓ EXP 137 ADD 26 FINCA 34 I 35 SRA P B C 1713,95 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/02/14 EXPROPIACIÓ EXP 137 ADD 27  FINCA 64 SRA A S M 4756,85 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/02/14 EXPROPIACIÓ EXP 111 ADD 15 FINCA 15 DESCONEGUT 1591,1 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/02/14 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA 09/2013 ABONAMENT SRA M L M G 933,83 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/02/14 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA 13/2011-MC SR J H 892,01 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 ARXIU EXPEDIENT RP 23/2013 ARXIU RECLAMACIÓ SRA M A LL G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 ARXIU EXPEDIENT RP 24/2013 SRA M R A  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 ARXIU EXPEDIENT RP 31/2013 SR R G M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 ARXIU EXPEDIENT RP 34/2013 SR S C C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 42/10 AMER E HIJOS, SA 26237,89 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 47/10 AMER E HIJOS 36333,51 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/02/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEL DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI J/2014/14-(1/2014) 

INTERVENCIÓ GENERAL 995,78 



 318

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/005 HOLIDAY CENTER, S.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/02/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
SENCELLES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 17/11 SECTOR RURAL, SL 5915,02 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 22/09  MELCHOR MASCARO, SA 406731,29 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP 18/2011 SECTOR RURAL, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP 20/2011 SECTOR RURAL,SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP 17/2011 SECTOR RURAL, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP 19/2011 ETRALUX, SA.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP 44/2010 CLAU 10-36.0-RF CONSTRUCCIONES 
LLABRES FELIU, SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP 08/2011 CLAU 10-35.0-RF CONSTRUCCIONES 
LLABRES FELIU, SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP 09/2011 CLAU: 10-07.0-RF LLABRES FELIU, SLU  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/02/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000573/2014 A 000586/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/154 AJUNTAMENT CALVIÀ  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FACTURES NÚM. Q/2014/159 DEL 
SERVEI D'URBANISME (15110) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

3660,25 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000404/2014 C.R.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT.000525/2014 R.P.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000427/2014 B.M.F.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000420/2014 BRUNET Y AGUILAR 
ASESORES SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/02/14 ALTRES DICTAMENT INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 31/2013 SAC 

AJUNTAMENT SANT 
LLORENÇ DES 
CARDASSAR 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/11/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003885/2013 A 003903/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/03/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

INCLUSIÓ NÓMINA SR J G R 173,14 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/02/14 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

RP 35/2013 SR D C F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/02/14 INICIAR EXPEDIENT EXP 5/2014 CLAU 13-11.0-ML SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/02/14 INICIAR EXPEDIENT EXP 4/2014 CLAU 13-10.0-BS SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/02/14 INICIAR EXPEDIENT EXP 3/2014 CLAU 13-12.0-ML 
 

SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/02/14 ALTRES EXP 09/2012/F/0/02 APROVAR PLA 
SEGURETAT I SALUT 

UTE DRAGADOS I 
MELCHOR MASCARÓ 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2014021400 

RELACIÓ ADJUNTA 599,04 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/14 ALTRES ABONAMENT INDEMNITZACIÓ 
D'EMERGÈNCIES PERIODE 30/12/2013 A 
03/02/2014 

SR A M G, I ALTRES 10241,35 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

MES GENER 2014 SR A R F, I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/14 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

EXP RP 28/2013 SRA T P R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/14 ALTRES EXP 9/2012/F/0/02 APROVAR PLA 
SEGURETAT I SALUT 

UTE DRAGADOS I 
MELCHOR MASCARO 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/14 INICIAR EXPEDIENT EXP 2/2014 CLAU 13-04.0-RF SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 183/2014 MA-13 AJUNTAMENT  D'ALCUDIA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 43/2014 MA-13 AJUNTAMENT DE 
MARRATXÍ 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

30 HRS SRA F R C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. NUM 
79/45300/2014021200 

RELACIO ADJUNTA 1004,39 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. NUM 
79/45300/2014020700 

SOLRED, SA 9362,63 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. NUM 
79/45300/2014021300 

HERTEC ZARAGOZA 2004, 
AL 

1124,98 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/02/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

CLAU 13-15.0-RF SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 23/07 UTE ROIG OBRES SERV.  I 
MEDI AMBIENT I 
ELECTRONIC TRAFFIC, SA 

32586,34 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

30 HRS SRA A P P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. NUM 
79/45300/20140202 

VERGER MATERIALS ES 
PLA, S.L. 

2332,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. NUM 
79/45300/2014021200 

RELACIÓ ADJUNTA 3093,21 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. NUM 
79/45300/20140209 

RELACIÓ ADJUNTA 564,18 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 34/10 ABONAMENT TRENTA-TRESENA 
CERTIFICACIÓ 

ROIG OBRES, SERVEIS I 
MEDIAMBIENT, SA 

13591,42 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 37/10, 2011-2014 VIABAL 1075919,97 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 37/10 ABONAMENT TRENTENA 
CERTIFICACIÓ 

VIABAL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2014021700 

EDITORA BALEAR, SA 758 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 36/10 ABONAMENT VINT-I-NOVENA I 
TRENTENA CERTIFICACIÓ 

VIABAL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/09 ABONAMENT QUARANTA-
NOVENA CERTIFICACIÓ 

CONS. Y PAV. SIQUIER, 
SA. 

41684,81 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12M01555 SEGONA I DARRERA 
FACTURA CONTRACTE MENOR 

SR A M P G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 14/09 ABONAMENT QUARANTA-
NOVENA CERTIFICACIÓ 

CONS. LLULL SASTRE, SA 284308,39 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 15/09 ABONAMENT QUARANTA-
NOVENA CERTIFICIÓ 

CONS. LLULL SASTRE, SA 247031,08 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 19/09 ABONAMENT QUARANTA-
SETENA CERTIFICACIÓ 

ELSAMEX, SA. 111288,78 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 37/10 ABONAMENT TRENTA-UNENA 
CERTIFICACIÓ 

VIABAL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2915/2012B MA-19 C/CARDENAL 
ROSSELL 

CARREFOUR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 60/2014 MA-2210 INMOBILIARIA 
FORMENTOR, SA. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

16 HORES DE  TEMPS EFECTIU SR J M M B  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

30 HORES DE  TEMPS EFECTIU SRA R M R J  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

10 HORES DE  TEMPS EFECTIU SR P J R A  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

20 HORES DE  TEMPS EFECTIU SR S B O  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/03/14 ARXIU PER 
DESISTIR 

RP 10/2013 SR P B S 367,61 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/03/14 ARXIU PER 
DESISTIR 

RP 27/2013 SRA M V O P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 178/2014 MA-10  FINCA DES MOLI SR J B G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 145/2014 MA-10 SR J B G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

20 HRS SR M A G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

20 HRS SR J R M  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

20 HRS SR A R B  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

20HRS SR S E F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/14 INICIAR EXPEDIENT EXP 7/2014 CLAU 14-02.0-RF SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/14 INICIAR EXPEDIENT EXP 7/2014 CLAU 14-02.0-RF SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NUM 
79/45300/20140210 

SENSE ESPECIFICAR 950,39 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/173 E.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000443/2014 I.B.J.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL, 3'5 HORES. 

J.M.F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT 
CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL 1 HORA 

J.M.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT 
CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL 64 HORES 

M.G.LL.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT 
CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL 10 HORES 

M.G.LL.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT 
CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL 20 HORES 

M.G.LL.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT 
CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL 25 HORES 

J.M.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT 
CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL 30 HORES 

MA.A.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT 
CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL 3'5 HORES 

A.S.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT 
CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL 20 HORES 

A.S.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT 
CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL 10 HORES 

A.S.B.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT 
CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL 20 HORES 

MA.A.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT 
CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL 14 HORES 

JM.G.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT 
CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL 20 HORES 

JM.G.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT 
CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL 14 HORES 

JM.G.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT 
CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL 21 HORES 

J.F.O.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT 
CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL 20 HORES 

J.F.O.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT 
CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL 20 HORES 

A.F.H.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT 
CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL 20 HORES 

A.F.H.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT 
CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL 14 HORES 

A.F.H.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT 
CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL 14 HORES 

A.F.H.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DONAR PER DESISTITS EN NO HAVER 
APORTAT LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/03/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000494/2014 J.C.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/03/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000646/2014 A 000676/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/03/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000641/2014 A 000645/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/03/14 DEVOLUCIÓ TAXA EXPT. 040/2012-IG S'HOSTAL D'EN MATEU, 
SL/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

422,56 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 61/2014 MA-15 RODONA CALA 
MESQUIDA 

SR A G D  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/03/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

ESCUDERIA TR BALEAR  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/129 AJUNTAMENT DE 
MANACOR 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 134/2014 MA-1044 REDECIS GAS SAU  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/007 BARCELÓ HOTELES 
MEDITERRÁNEO SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 156/2014 MA-2122 SR B R T  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 134/2013B MA-15 PQ. 59 SR F T A  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/149 A.A.T.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 196/2010D MA-10 SR J A R R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/03/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000566/2014 NM.B.O.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/02/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000587/2014 A 000624/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1167/2013  SR K R   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/02/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000625/2014 A 000640/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 42/2014 MA-6014 PK 42 SR G A LL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 184/2014 MA-1 AJ. CALVIÀ  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 206/2014 MA-13 AJ. POLLENÇA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

30 HRS SRA C M R A  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/03/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

CONSULTA 10/2014 AJUNTAMENT D'ANDRATX  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12/13 TERCERA CERTIFICACIÓ FIRMES Y ASFALTADOS 
DEL SUR, SL 

267957,91 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 35/10 TRENTA-TRESENA 
CERTIFICACIÓ 

ELECTROHIDRAULICA 
MANACOR, SA 

18288,56 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 36/10 TRENTA-UNENA CERTIFICACIO VIABAL 19000 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 18/09 QUARANTA-NOVENA 
CERTIFICACIO 

AGLOMERADOS 
MALLORCA, SA 

177825,22 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 8/2012/F/0/01 SETENA CERTIFICACIO UTE PLA DE NA TESA 47231,85 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/01/14 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR L' 
ABONAMENT 
MES DE DESEMBRE-2013 

C.LL.C. 44,43 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/01/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS 
REF. Q/2014/5 

VARIS 613,5 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/01/14 ALTRES EXCLUSIÓ SOL·ICITUDS PRESENTADES 
PER ARTISTES O GRUPS PROFESSIONALS 
D'ARTS ESCÈNIQUES PER PARTICIPAR EN 
EL CIRCUIT D'ARTS ESCÈNIQUES DE 
MALLORCA (CAEM)  

VARIS  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/01/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
MES DE DESEMBRE-2013 

M.A.N.G. 19,59 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/01/14 ALTRES AUTORITZACIÓ D' URGÈNCIA PER DUR A 
TERME MESURES NECESSÀRIES PER 
EVITAR RISCOS PARCEL·LES 24 I 25 
POLÍGON 4 , TERME MUNICIPAL D' 
ALCÚDIA 

AJUNTAMENT D' ALCÚDIA 
I INTERESSATS 

 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/01/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR L' 
ABONAMENT 
MES DE DESEMBRE-2013 

N.B.A. 41,06 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/01/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIO SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME 
REF. Q/2014/7 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL, SL 

170,3 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/01/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL 
D' INCA 
REF. Q/2014/9 

VARIS 405,3 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/01/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L' EDIFICI KREKOVIC 
REF. Q/2014/11 

VARIS 324,02 
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VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/01/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2014/10 

NOVA AREA, SL 630,03 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/01/14 ALTRES EXCLUSIÓ SOL·LICITUDS PRESENTADES 
PER ARTISTES O GRUPS PROFESSIONALS 
D'ARTS ESCÈNIQUES PER PARTICIPAR EN 
EL CIRCUIT D'ARTS ESCÈNIQUES DE 
MALLORCA (CAEM) 2014  

VARIS  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/01/14 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

CONTRACTE MENOR DEL SERVEI PER A L' 
ORGANITZACIÓ DE LA XIII GALA DE L' 
ESPORT 
REF. CM 1/14 

PROJECTES I 
EXECUCIONS BALERS, SL 

13109,87 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/01/14 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

CONTRACTE MENOR DEL SERVEI PER A L' 
ORGANITZACIÓ DEL "PRIMER CIRCUIT DE 
CURSES INFANTILS A LA NATURA DEL 
CONSELL DE MALLORCA 2014" 
REF. CM 5/14 

PROJECTES I 
EXECUCIONS BALEARS, 
SL 

17374,93 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/01/14 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

CONTRACTE MENOR DEL SERVEI PER AL 
MANTENIMENT DEL WEB 
"esportbasemallorca.net" DURANT EN 
PERIODE COMPRÈS ENTRE L'1 DE FEBRER 
I EL 30 DE JUNY DE 2014 
REF. CM 2/14 

E.T.P. 8074,75 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/01/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ DE CURS DE 
FORMACIÓ 
(CURS EN LÍNIA "COMMUNITY MANAGER, 
UN ROL PROFESSIONAL EMERGENT A LES 
UNITATS D' INFORMACIÓ") 

N.M.S. 138 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/01/14 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR L' 
ABONAMENT 
MES DE DESEMBRE-2013 

M.M.G 40,34 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/01/14 DEVOLUCIÓ TAXA DEVOLUCIÓ PART TAXA ARTESANIA 
ABONADA PER A LA RENOVACIÓ DE LA 
CARTA DE MESTRE ARTESÀ (NÚM. 884) 

A.B.LL. 43,06 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/01/14 DEVOLUCIÓ TAXA DEVOLUCIÓ TAXA ARTESANIA PER A LA 
RENOVACIÓ DE LA CARTA DE MESTRE 
ARTESÀ (NÚM. 883) 

A.B.S. 43,06 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/01/14 DEVOLUCIÓ TAXA DEVOLUCIÓ PART TAXA ARTESANIA PER A 
LA SOL·LICITUD DE DRETS D'EXAMEN I 
SOL·LICITUD DE CARTA DE MESTRE 
ARTESÀ  

A.G.C. 38,51 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/01/14 ALTRES INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMNITZACIÓ 
PER RAÓ DEL SERVEI (ASSISTÈNCIA 
JORNADA 2013 DRET ESPORTIU A LLEIDA 
DEL DIA 23/10/2013 AL 25/10/2013) 

R.M.G.R. 55 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/01/14 ALTRES INCLUSIÓ EN NÒMINA 
D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI PER ASSISTIR A LA JORNADA 2013 
DRET DEPORTIU A LLEIDA DE DIA 23/10/13 
FINS EL DIA 25/10/13 

M.R.J. 90 
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VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/01/14 ALTRES ORDRE PARALITZACIÓ D'OBRES I 
D'EXECUCIÓ EN RELACIÓ A OBRES DUTES 
A TERME AL POLÍGON 4, PARCEL·LA 1005 
DEL CAMÍ VELL DEL BARRANC DE 
BINIARAIX A SÓLLER 

CAS DON BINIARAIX, SL  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/01/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 
REF. Q/2014/25 

VARIS 2445,88 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/01/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ D' ESPORTS 
REF. Q/2014/26 

DE SALABERT E HIJOS, 
SA 

97,82 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/01/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA 
REF. Q/2014/27 

DE SALABERT E HIJOS, 
SA 

130,49 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/01/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
REF. Q/2014/28 

VARIS 3110,23 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/01/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PROJECTE GRANS 
PERSONATGES DE MALLORCA D' ANTONI 
PLANAS I SANJOSÉ EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA D'AJUDES DE MINIMIS 
2013 

TEBEOS DOLMEN 
EDITORIAL, SL 

1648,48 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/01/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME 
REF. Q/2014/23 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL, SL 

265,82 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/01/14 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

DESPESES 3er CENTENARI  NAIXEMENT 
FRA JUNÍPER SERRA (EDICIÓ 500 
EXEMPLARS LLIBRE "RELACIÓN 
HISTÓRICA DE LA VIDA Y APOSTÓLICAS 
TAREAS DE FRAY JUNÍPERO SERRA") 
ON DIU 948 ¿ HA DE DIR 1.200 ¿ 

R.W.T. 1200 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/02/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR L' 
ABONAMENT 
GENER-2014 

J.T.R.M. 124,87 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/02/14 ALTRES INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESES 
PER REALITZACIÓ DE CURSOS DE 
FORMACIÓ 
(MATRÍCULA CURS EN LÍNIA "COMMUNITY 
MANAGER, UN ROL PROFESSIONAL 
EMERGENT A LES UNITATS D' 
INFORMACIÓ" 

N.M.S. 138 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
REF. Q/2014/22 

VARIS 985,1 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2014/43 

VARIS 524,56 
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VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/02/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR L' 
ABONAMENT 
GENER-2014 

N.V.M. 15,85 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/05/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT SANCIONADOR PER 
PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA FORA DE TERMINI  
(SUBVENCIONS DESTINADES A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L' ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS) 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONAS MAYORES CA 
NOSTRA 

75 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/05/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT SANCIONADOR PER 
PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA FORA DEL TERMINI 
(SUBVENCIONS DESTINADES A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L' ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS) 

PERSONES MAJORS DE 
LES AULES DE LA 
TERCERA EDAT DE MONTI 
SION 

75 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/05/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT SANCIONADOR PER 
PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA FORA DE TERMINI 
(CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 
DESTINADES A FOMENTAR L' 
ASSOCIACIONISME EN L' ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS) 

ASSOCIACIÓ PERSONES 
MAJORS DES PONT 
D'INCA 

75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


