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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA DE DIA  29 DE JULIOL DE 2015 
 
PRESIDÈNCIA 
 

LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (22-7-2015) 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS  

PROPOSTA D’ACORD DE LES ADJUDICACIONS CORRESPONENTS A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS 
PER A LA REALITZACIÓ D’INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES I/O 
PALEONTOLÒGIQUES A L’ILLA DE MALLORCA PER A L’ANY 2015. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident 1r. i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports: 
 
El dia 18 de març de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca acordà 
aprovar la Convocatòria de subvencions per la concessió d’ajuts per a la realització 
d’intervencions arqueològiques i/o paleontològiques a l’illa de Mallorca per l’any 

2015 i autoritzar la despesa total de 160.000,00€ del pressupost de l’any 2015, 
distribuïts de la següent manera: 60.000,00€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 
20.33620.78903 i 100.000,00€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 33620 76200. 
L’acord es publicà el 28 de març de 2015 en el BOIB núm. 44. 
 
Vista l’acta de la Comissió Tècnica d’Avaluació reunida el 27 de maig de 2015 per 
examinar els expedients i valorar-los. 
 
Atès l’informe de 1 de juny de 2015 emès pel secretari tècnic de la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports en el qual consta que dels expedients es desprèn que els 
beneficiaris compleixen amb tots els requisits necessaris per accedir a les 
subvencions. 
 
Atès l’informe de jurídic de 2 de juny de 2015 emès per la TAG del Servei de 
Patrimoni Històric. 
 
Atès l’informe de fiscalització de dia 24 de juny de 2015. 
 
Atès l’apartat f) de l’article primer del Decret de Presidència del Consell Insular de 
Mallorca, de data 15 de juliol de 2011, corregit per decret de 19 de juliol (BOIB núm. 
111, de 21-07-2011), d’organització del Consell Insular de Mallorca, i modificat el 10 
d’octubre de 2011, l’11 d’abril de 2012 i el 9 de juliol de 2012, segons el qual el 
Consell Executiu té atribucions per aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o 
subvencions a particulars o entitats públiques i privades en la quantia que es determini 
en les bases d’execució del pressupost, quan la quantia no correspongui al Ple i en 
relació a la disposició transitòria primera.  
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Atès que la base 24.4 d’execució del pressupost 2015 que estableix que el Consell 
Executiu és competent per aprovar i resoldre subvencions, així com autoritzar i 
disposar despeses de quantia superior a 70.800,00 €.  

Vist el que disposa el Reglament orgànic del Consell de Mallorca aprovat pel Ple de 8 
de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-3-2004), modificat pel Ple el dia 13 d’octubre 
de 2011 (BOIB núm. 158, de 20-10-11), concretament l’apartat e) de l’article 31, 
segons el qual els consellers executius tenen atribucions per proposar al Consell 
Executiu els acords escaients respecte de les matèries atribuïdes al seu departament. 

Per tot el que s’ha exposat, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports en 
funcions, eleva al Consell Executi la següent proposta d’ 

 
 

 
ACORD 

 
 

1. Excloure, d’acord amb les bases de la convocatòria i pels motius que s’exposen, la 
sol·licitud següent: 

 
- Exp.14 Ajuntament de Pollença. Projecte d’intervenció arqueològica al jaciment 
d’Es Pedret de Bóquer de Pollença: per manca de compliment de la base 3.1 i 6.2 
B.1b) en relació al Decret 14/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament 
d’intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears i l’informe 
tècnic emès el 25 de maig de 2015 el qual s’adjunta i forma part integrant de l’acta en 
el qual s’assenyala que: “ el Pla Quinquennal es considera insuficient, ja que no dóna 
compliment a l’article 12.2 i 12.3 – no es determina el programa coordinat 
d’intervencions, ni l’ordre d’actuacions ni terminis previstos” segons assenyala el 
Reglament i que impedeix l’aprovació del projecte per part de la Comissió Insular de 
Patrimoni Històric, requisit sine qua non per executar el projecte i donar compliment 
a les bases de la Convocatòria que deriven al Reglament i a la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del patrimoni Històric Espanyol (art. 37.1 i Títol III). Al haver obtingut 6 
punts, no assoleix la puntuació mínima de 7 punts que determina la base 10.2 de la 
Convocatòria. 
 
- Exp. 3 Ajuntament d’Artà. Projecte d’intervenció preventiva de consolidació i 
restauració del talaiot central i santuari de Ses Païsses d’Artà. Obté una puntuació de 
11 punts i en aplicació del principi de concurrència competitiva no hi ha crèdit 
suficient dins l’aplicació pressupostària per subvencionar-ho. 
 
 
2. Concedir les subvencions dins la convocatòria d’intervencions arqueològiques i/o 
paleontològiques a l’illa de Mallorca any 2015 per a les quantitats que s’indiquen, 
d’acord amb la puntuació obtinguda, l’aplicació del principi de concurrència 
competitiva i les bases de la convocatòria, i disposar la despesa total per import de 
CENT SEIXANTA MIL EUROS (160.000,00 €) a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries: 20 33620 78903 (amb reserva de crèdit 220150000279) per import de 
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SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00 €) destinada a particulars i 20 33620 76200 
(amb reserva de crèdit 220150000278) per import de CENT MIL EUROS 
(100.000,00 €) destinada a ajuntaments, que s’imputaran als següents beneficiaris: 

 
A càrrec de l’aplicació pressupostària 20 33620 78903 destinada a particulars: 

 
Exp. Beneficiari CIF/NIF Concepte Pressupost Quantitat 

sol·licitada 
Punts Import 

concedit 

1 
Associació 
Arqueover G 57758609 

 
Intervenció 
arqueològica 
a s’Illot de 
Na Galera 
(Palma) 15.100 12.000,00 20 12.000,00 

15 

Fundació 
Castell de 
Capdepera G 07143753 

Intervenció 
arqueològica 
al castell de 
Capdepera 14.100 11.280,00 16 11.280,00 

13 
Associació 

Talayots.com G 57405409 

Intervenció 
arqueològica 

a Ses 
Païsses 
(Artà) 17.353,20 12.000,00 16 12.000,00 

8 
Associació 

Velledeta d’Or G 57708471 

Intervenció 
arqueològica 
al fossat 
romà (Ses 
Salines) 8.969,60 5.575,68 15 5.575,68 

7 

Institut Balear 
d’Estudis en 
Arqueologia 
Marítima 
(IBEAM) G 57897308 

Intervenció 
arqueològica 
derelicte de 
les Lucernas 
(Portocristo, 
Manacor) 11.285,14 9.028,11 10 9.028,11 

12 

Sr. Alejandro 
Valenzuela 
Oliver 43126451W 

Intervenció 
arqueològica 
i estudi dels 
materials de 
la Naveta 
des Caló de 
Betlem 
(Artà) 4.500,00 3.600,00 10 3.600,00 

18 

Societat 
d’Investigadors 
d’Arqueologia 
Subaquàtica  G 99393589 

 
 

Sondejos 
aquàtics 9.950 7.960 10 6.516,21 
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derelicte 
Cabrera XII 

 
A l’expedient 18 l’import concedit és inferior a la quantia sol·licitada al haver-se 
exhaurit els diners en aplicació del principi de concurrència competitiva. 
 
A càrrec de l’aplicació pressupostària 20 33620 76200 destinada als ajuntaments: 
 

 
Exp Beneficiari CIF Concepte Pressupost Quantitat 

sol·licitada 
Punts Import 

concedit 

9 

Ajuntament 
de 

Manacor P0703300D 

 
Intervenció 
arqueològica 
a Son Peretó 
(Manacor) 13.020,00 10.416,00 26 10.416,00 

16 
Ajuntament 
de Felanitx P0702200G 

 
 

Intervenció 
arqueològica 
al Clossos 
de Can Gaià 
(Felanitx) 20.959,25 11.859,25 

 
 
 
 

26 

 
 
 
 

11.859,25 

4 

Ajuntament 
de Santa 
Margalida P0705500G 

 
 
 
 
 

Intervenció 
arqueològica 
d’excavació 
i restauració 

de la 
necròpolis 
de Son Real 

(Sta. 
Margalida) 17.999,96 14.399,97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.000,00 

6 

 
 
 
 

Ajuntament 
de 

Sencelles P0704700D 

 
 

Intervenció 
arqueològica 
a la cova del 
Camp del 
Bisbe 

(Sencelles) 17.631,92 17.631,92 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

12.000,00 

11 
Ajuntament 
d’Andratx P0700500B  

Intervenció 
arqueològica 9.975,26 8.000,00 
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al jaciment 
de Son Mas 
(Andratx) 

 
20 

 
7.980,21 

2 

Ajuntament 
de Sant 
Llorenç P0705100F 

 
 
 
 

Intervenció 
arqueològica 

a s’Illot 
(Sant 

Llorenç des 
Cardassar) 24.010 19.208,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 

12.000,00 

10 

Ajuntament 
de 

Manacor P0703300D 

 
 

Projecte de 
laboratori 
per l’estudi 
del sector 
sud del 

jaciment de 
Son Peretó 
(Manacor) 15.000,00 12.000,00 16 12.000,00 

5 
Ajuntament 
de Santanyí P0705700C 

 
 
 
 

Intervenció 
arqueològica 

i 
dinamització 
de l jaciment 

de les 
Talaies de 
Can Jordi 20.088,20 16.070,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.000,00 

17 
Ajuntament 
de Sineu P0706000G 

 
 
 
 
 
 
 

Intervenció 
arqueològica 
a la cova del 
Molí d’en 
Gaspar 15.000,00 12.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.744,54 
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(Sineu) 

3 
Ajuntament 

d’Artà P0700600J 

 
 

Intervenció 
preventiva 

de 
consolidació 
i restauració 
del talaiot 
central i 

santuari de 
Ses Païsses 

(Artà) 15.723,95 12.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
0 

 
L’expedient 3 no pot rebre subvenció perquè s’ha exhaurit el crèdit en aplicació del 
principi de concurrència competitiva . 
 
A l’expedient 17 l’import concedit és inferior a la quantia sol·licitada per ajustar el 
crèdit sobrant en aplicació del principi de concurrència competitiva. 
 
Als exp. 2, 4, 5 i 6 la quantia sol·licitada és major a l’import concedit això es degut a 
què l’import màxim que pot atorgar el Consell Insular de Mallorca és de 12.000,00 €, 
d’acord amb la base 2.2 de la Convocatòria.  
 
 
3. Notificar el present acord als interessats i a la Intervenció General del Consell 
Insular de Mallorca. 

 
4.- Publicar-ho al BOIB. 
 
 

ACORD D’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
ECONÒMIQUES PER AL FOMENT DE LA COMPETITIVITAT DE 
L’ARTESANIA DE MALLORCA PER A L’ANY 2015 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda: 
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Antecedents 

I. El 15 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca va 
aprovar, entre d’altres, la convocatòria pública de subvencions econòmiques per al 
foment de la competitivitat de l’Artesania de Mallorca per a l’any 2015 (BOIB núm. 
62, de 28 d’abril de 2015). 

II. El 29 de juny de 2015 el secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports ha emès informe sobre el compliment dels requisits prevists a les 
bases de l’esmentada convocatòria per part dels sol·licitants. 

III. El 29 de juny de 2015, la cap de secció d’Artesania s’ha emès informe jurídic 
favorable. El 24 de juliol de 2015, la cap de servei de la Secretaria Tècnica 
d’Economia i Hisenda ha emès informe jurídic complementari i proposta d’Acord. 

IV. Una vegada avaluats els projectes presentats, de conformitat amb allò disposat a la 
base 2 de la convocatòria respecte al finançament, s’han realitzat les compensacions 
oportunes entre les línies de la partida 20 43900 47900 i el sobrant de la partida 20 
43900 48900 que és d’un total de 18.889,22 € es traspassa a la partida 20 43900 
47900. 

V. El 27 de juliol de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès 
informe de fiscalització favorable (Ref. 33.2/15) 

VI. L’article 6 i) del Decret d’organització del Consell de Mallorca, de 10 juliol de 
2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol) ha conferit les atribucions relatives a 
l’Artesania al Departament d’Economia i Hisenda, atesos els canvis en l’estructura de 
la Corporació constituïda el 4 de juliol de 2015. 

Fonaments de Dret 

1. L’apartat f) de l’article 1 del Decret, de 10 de juliol de 2015, d’organització del 
Consell Insular de Mallorca, (BOIB núm. 109, de 18 de juliol), confereix al Consell 
Executiu l’atribució per aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a 
particulars o entitats públiques i privades en la quantia que es determini en les bases 
d’execució del pressupost, quan la competència no correspon al Ple. Igualment, 
l’apartat h) d’aquest article n’atribueix l’aprovació del Pla estratègic de subvencions 
dels diferents departaments del Consell. 

2. La base 24 de les d’execució del pressupost 2015 estableix que el Consell Executiu 
és competent per aprovar i resoldre subvencions, així com autoritzar i disposar 
despeses de quantia superior a 70.800,00 €. 

3. L’article 31.e) del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca aprovat per 
Acord del Ple en sessió de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost), en la 
redacció vigent, atribueix als consellers -res executius -ves la proposat al Consell 
Executiu de l’adopció dels acords escaients respecte de les matèries atribuïdes al seu 
departament. 
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4. La base 2, darrer paràgraf, de la present convocatòria estableix que, si no es 
concedissin les quantitats establertes per manca de sol·licituds de les línies 1 a la 4 es 
podran traspassar les quantitats entre elles indistintament, prèvia tramitació de 
l’expedient de modificació de crèdit, si escau. 

5. l’article 70 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de subvencions de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, en relació amb l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú 

Per tot l’exposat anteriorment, d’acord amb allò que disposa la base 11.3 de la 
convocatòria i l’article 6, lletra i) del Decret d’organització del Consell de Mallorca 
esmentat, es proposa al Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca l’adopció 
del següent: 

ACORD 

1r. MODIFICAR el Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca aprovat per 
Acord del Consell Executiu de 14 de novembre de 2014, Artesania. Programa 43900, 
en el sentit d’acréixer la partida 20 43900 47900 amb un import de 18.889,22 € i 
disminuir aquest import de la partida 20 43900 48900. 

2n. D’acord amb la despesa autoritzada i allò que disposa la base 2 de les de la 
convocatòria ACREIXER la quantitat de 18.889,22 € a la partida 20 43900 47900 fins 
la quantitat total de 65.889,22 € (operacions comptables RC 220150001800 i A 
220150007248) atès el romanent  que s’ha produït en la partida 20 43900 48900 que 
consegüentment es redueix pel mateix import (operació comptable RC 
220150001801, A 220150007249 i A/ 920150007611) 

3r. EXCLOURE, d’acord amb les bases de la convocatòria i pel motiu que s’exposa 
les següents sol·licituds: 

De la línia 2: 

- Exp. ART-96/2015 del Sr. FCT, amb DNI 35.110.906-A perquè s’ha exhaurit 
el crèdit pressupostari disponible en la partida 20 43900 47900. 

- Exp. ART-99/2015 de la Sra. MADF, amb DNI  46.035.060-P perquè s’ha 
exhaurit el crèdit pressupostari disponible en la partida 20 43900 47900. 

De la línia 3: 

- Exp. ART-103/2015 d’Embulls Servicios de Belleza y Salud, SL, amb CIF B-
57655243, perquè s’ha exhaurit el crèdit pressupostari disponible en la partida 
20 43900 47900. 

De la línia 4: 
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- Exp. ART-05/2015 del Sr. DMV, amb DNI 78.211.945-P, perquè ha presentat 
dues sol·licituds i segons la base 5 “actuacions subvencionables”, en la darrera 
línia es diu que “Cal presentar, en una mateixa sol·licitud, totes les actuacions 
de difusió dels oficis artesans que conformaran un sol projecte 
subvencionable”, per tant s’ha exclòs la segona sol·licitud. 

- Exp. ART-42/2015 Olleria i Ceràmiques Sa Roca Llisa, CB, amb CIF E-
57616344, perquè ha presentat la renúncia a aquest projecte. 

- Exp. ART-92/2015 del Sr. JASM amb DNI 43009827-B, perquè s’ha exhaurit 
el crèdit pressupostari disponible en la partida 20 43900 47900. 

- Exp. ART-94/2015 de Galeries Vicenç Suau amb CIF A-07210263, perquè 
s’ha exhaurit el crèdit pressupostari disponible en la partida 20 43900 47900. 

- Exp. ART-95/2015 del Sr. FCT, amb DNI 35.110.906-A perquè s’ha exhaurit 
el crèdit pressupostari disponible en la partida 20 43900 47900. 

- Exp. ART-100/2015 de la Sra. MADF, amb DNI  46.035.060-P perquè s’ha 
exhaurit el crèdit pressupostari disponible en la partida 20 43900 47900. 

- Exp. ART-107/2015 del Sr. JACD, amb DNI  43.118.452-F perquè s’ha 
exhaurit el crèdit pressupostari disponible en la partida 20 43900 47900. 

De la línia 5: 

- Exp. ART-03/2015 de la Sra. MAP, amb DNI 42.998.832-X perquè en 
l’apartat “Beneficiaris” de la base 5 “Actuacions subvencionables”, no consta 
com a tal als assalariats. 

- Exp. ART-30/2015 de LRS, CB, amb CIF E-07809304, perquè no té la 
condició de beneficiari de la convocatòria segons el previst en la Base 4. 

- Exp. ART-43/2015 Olleria i Ceràmiques Sa Roca Llisa, CB, amb CIF E-
57616344, perquè ha presentat la renúncia a aquest projecte. 

- Exp. ART-60/2015 del Sr. OMR, amb DNI 43.012.719-M perquè s’ha 
exhaurit el crèdit pressupostari disponible en la partida 20 43900 77900. 

- Exp. ART-62/2015 de la Sra. MPCR, amb DNI 41.708.442-N perquè s’ha 
exhaurit el crèdit pressupostari disponible en la partida 20 43900 77900. 

- Exp. ART-64/2015 de la Sra. MPCR, amb DNI 41.708.442-N perquè s’ha 
exhaurit el crèdit pressupostari disponible en la partida 20 43900 77900. 

- Exp. ART-67/2015 del Sr. JFN, amb DNI 43.065.312-C perquè s’ha exhaurit 
el crèdit pressupostari disponible en la partida 20 43900 77900. 
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- Exp. ART-68/2015 del Sr. HAFS, amb DNI X-6903117-N perquè s’ha 
exhaurit el crèdit pressupostari disponible en la partida 20 43900 77900. 

- Exp. ART-75/2015 de la Sra. CMCP, amb DNI 78.208.217-Y perquè s’ha 
exhaurit el crèdit pressupostari disponible en la partida 20 43900 77900. 

- Exp. ART-77/2015 del Sr. Carlos Ernesto Tellechea Voiron, amb DNI 
50.756.414-Z perquè s’ha exhaurit el crèdit pressupostari disponible en la 
partida 20 43900 77900. 

- Exp. ART-78/2015 del Sr. CETV, amb DNI 50.756.414-Z perquè s’ha 
exhaurit el crèdit pressupostari disponible en la partida 20 43900 77900. 

- Exp. ART-82/2015 de la Sra. SASB, amb DNI 43.193.098-H perquè s’ha 
exhaurit el crèdit pressupostari disponible en la partida 20 43900 77900. 

- Exp. ART-84/2015 del Sr. JASM, amb DNI 43.009.827-B perquè s’ha 
exhaurit el crèdit pressupostari disponible en la partida 20 43900 77900. 

- Exp. ART-87/2015 de Cerrajeria Oriente, SL, amb CIF B07926264 perquè 
s’ha exhaurit el crèdit pressupostari disponible en la partida 20 43900 77900. 

- Exp. ART-93/2015 de Galerias Vicenç Suau, amb CIF A-07210263 perquè 
s’ha exhaurit el crèdit pressupostari disponible en la partida 20 43900 77900. 

- Exp. ART-97/2015 del Sr. FCT, amb DNI 35.110.906-A perquè s’ha exhaurit 
el crèdit pressupostari disponible en la partida 20 43900 77900. 

- Exp. ART-98/2015 de la Sra. MADF, amb DNI  46.035.060-P perquè s’ha 
exhaurit el crèdit pressupostari disponible en la partida 20 43900 77900. 

- Exp. ART-101/2015 d’Embulls Servicios de Belleza y Salud, SL, amb CIF B-
57655243, perquè s’ha exhaurit el crèdit pressupostari disponible en la partida 
20 43900 77900. 

- Exp. ART-104/2015 d’Embulls Servicios de Belleza y Salud, SL, amb CIF B-
57655243, perquè s’ha exhaurit el crèdit pressupostari disponible en la partida 
20 43900 77900. 

- Exp. ART-105/2015 de la Sra. CMCP, amb DNI 78.208.217-Y perquè s’ha 
exhaurit el crèdit pressupostari disponible en la partida 20 43900 77900. 

- Exp. ART-106/2015 del Sr. JACD, amb DNI  43.118.452-F perquè s’ha 
exhaurit el crèdit pressupostari disponible en la partida 20 43900 77900. 

- Exp. ART-108/2015 del Sr. JACD, amb DNI  43.118.452-F perquè s’ha 
exhaurit el crèdit pressupostari disponible en la partida 20 43900 77900. 
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4t. CONCEDIR les subvencions econòmiques per al foment de la competitivitat a 
l’Artesania de Mallorca per a l’any 2015, dirigida a associacions, empreses, 
autònoms, comunitat de bens, assalariats i ajuntaments, als beneficiaris que es 
relacionen en l’annex I que s’adjunta i per les quantitats que hi consten i l’informe 
jurídic de dia 29 de juny de 2015, el qual com a motivació s’adjunta i forma part 
integrant d’aquest acord. 

5è. DISPOSAR una despesa total de 171.000 € (CENT SETANTA-ÚN MIL 
EUROS), a favor dels beneficiaris que es relacionen en l’annex I que s’adjunta i per 
les quantitats que allí hi figuren, amb càrrec a les següents partides pressupostàries: 

a. 65.889,22 € a la partida 20 43900 47900 “Altres transferències a 
empreses artesania” per a projectes presentats per empreses i autònoms. 

b. 1.110,78 € a la partida 20 43900 48900 “Altres transferències 
artesania” per a projectes presentats per associacions i assalariats. 

c. 100.000,00 € a la partida 20 43900 77900 “Transferències a empreses 
artesania p/inv. Millora de la competivitat”, per a projectes presentats per 
empreses i autònoms.  

d. 4.000 € a la partida 20 43900 76200 “Convocatòria ajuntaments per 
equipaments. 

6è. AMPLIAR el termini de JUSTIFICACIÓ de les activitats fins l’11 de setembre de 
2015 per als beneficiaris que es relacionen en l’annex I  adjunt  amb aquest acord. 

7è. DISPOSAR que les referències a la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports  contingudes a les bases de la present convocatòria, en endavant, s’han 
d’entendre realitzades al Departament d’Economia i Hisenda.  

8è.  ORDENAR la publicació d’aquest acord en el BOIB i comunicar-ho a la 
Intervenció General del Consell de Mallorca. 

9è. ASSENYALAR que contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, es 
pot interposar el recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell de 
Mallorca, dins el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la seva 
publicació. 

Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada, es pot interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la 
notificació de la desestimació del recurs d’alçada. Contra la desestimació per silenci 
del recurs d’alçada, es pot interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini 
de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de la desestimació presumpta. Aquesta 
es produeix un cop transcorreguts tres mesos de la interposició del recurs, sense que 
se n’hagi notificat la resolució. 

No obstant això, s’hi pot presentar, si escau, qualsevol altre recurs que hi sigui 
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pertinent. Tot, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 


