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RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA DE DIA 7 D’OCTUBRE DE 2015 
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (23-9-2015) 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
PÈRDUA DEL DRET DE L’AJUNTAMENT DE MONTUÏRI A COBRAR 
L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ QUE SE LI HA DE REVOCAR (IMPORT 
DE LA REVOCACIÓ: 500,00€). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
ANTECEDENTS  
 
1. El 24 de setembre de 2014, la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports va 
resoldre l’inici del procediment de la pèrdua del dret de l’Ajuntament de Montuïri a 
cobrar l’import de la subvenció que se li va concedir en el marc de la convocatòria de 
subvencions 2013 per als projectes culturals de les entitats d’admninistració local o 
dels organismes públics que en depenen per dur a terme el projecte cultural 
“Microteatre al Museu de Son Fornés”. 
 
2. L’entitat beneficiària no ha presentat cap al·legació ni cap document en el termini 
dels 15 dies que se li varen comunicar. 
 
3. La tècnica de la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports ha informat, favorablement, sobre els aspectes jurídics d’aquesta proposta. 
 
4. La Secretaria Técnica de Cultura, Patrimoni i Esports ha proposat la revocació de la 
subvenció que se li va concedir a l’Ajuntament de Montuïri per dur a terme el projecte 
cultural “Microteatre al Museu de Son Fornés”. 
 
Fonaments de dret 
 
1. El segon paràgraf de l’art. 34.3 in fine de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (BOE de 18 de novembre de 2003) (en endavant LGS) i l’art. 
89.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la 
Llei 38/2003 general de subvencions (en endavant RLGS) estableixen que s’ha de 
produir la pèrdua del dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció en el supòsit 
de manca de justificació o de la concurrència d’alguna de les causes previstes a l’art. 
37 de la LGS.  
 
2. L’apartat 1 de l’art. 37.de la LGS estableix que també procedeix el reintegrament 
de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent des del 
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moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’hagi acordat la 
procedència del reintegrament, en els casos següents: 
 
(...) 

 
c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els 

termes establerts a l'article 30 d'aquesta Llei, i, en el seu cas, en els establerts en les 

normes reguladores de la subvenció. 

 
(...) 
 
En aquest sentit, la base quinzena, que estableix les obligacions del beneficiari, recull 
en el punt 2:  
 

“2. Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les bases, la 

realització del projecte cultural i, també, si és el cas, el compliment dels requisits 

o de les condicions que la concessió de la subvenció determini.” 

I, en concordança amb la base esmentada,  hem de reflectir les bases següents: 
 

La base sisena estableix: “1. En principi, per definició i d’acord amb el que estableix 

l’article 31 de la LGS, 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, difondre i executar el 

projecte cultural i, està legalment justificada amb factures o altres documents que 

l’acreditin, la temporalització dels quals es computa en els 12 mesos anteriors a 

l’execució del projecte i fins a aquesta data com a límit. En aquest sentit, atès el 

caràcter genèric de l’objecte d’aquesta convocatòria, s’entén, com a regla general, 

que la dta d’execució del projecte es correspon amb el darrer dia que es realitza 

l’activitat subvencionada, (...)” 
 
I la mateixa base recull: “(...) Es considera despesa realitzada i, per tant, 

subvencionable, aquella que compleix els requisits establerts en aquesta base, sense 

la necessitat que estigui pagada. No obstant això, les factures o documents 

justificatius de la despesa s’hauran d’abonar en l’exercici pressupostari en què es 

dicti la resolució de reconeixement de l’obligació a favor del beneficiari. (...)”. 

 

4. L’art. 41.1 de la LGS estableix que l’òrgan concedent serà el competent per exigir 
del beneficiari o de l’entitat col·laboradora el reintegrament de la subvenció 
mitjançant la resolució del procediment regulat en el capítol II del Títol II de la LGS, 
quan s’apreciïn l’existència d’alguns dels supòsits de reintegrament de quantitats 
percebudes establerts a l’article 37 de la LGS. 
 
5. L’article 1f) del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat el 10 de 
juliol de 2015, disposa que al Consell Executiu li correspon, entre d’altres, les 
atribucions següents: 
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“f) 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 del Consell de Mallorca. 

(...)”. 

 
I la base d’execució 24.4 dels Pressuposts de 2015 recull que el Consell Executiu pot 
aprovar convenis independent de la seva quantia, contractar, atorgar concessions, fer  
 
encàrrecs de prestacions, aprovar i resoldre subvencions, fer aportacions, així com 
autoritzar i disposar despeses de quantia superior a 70.800,00 €. 

 
Proposta 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i d’acord amb l’article 1f) del Decret 
d’organització del Consell de Mallorca, elev al Consell Executiu la següent proposta 
d’acord: 
 
1. Declarar la pèrdua del dret de l’Ajuntament de Montuïri a cobrar l’import de la 
subvenció de 500,00 € que se li va concedir en el marc de la convocatòria de 
subvencions 2013 per als projectes culturals de les entitats d’admninistració local o 
dels organismes públics que en depenen per dur a terme el projecte cultural 
“Microteatre al Museu de Son Fornés”. 
 

- Causa: les deficiències assenyalades en l’informe emès pel cap del Servei de 
Cultura que s’adjunta com a part d’aquest acord. 

 
- Obligacions incomplertes:   
 

� Base sisena, punt 1 
 

- Import de la revocació:  L’import de la revocació de la subvenció de què és 
objecte aquest procediment és de 500,00 €. 

 
2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 
 
3. Anul·lar la part de la despesa compromesa que no s’ha reconegut, és a dir, el 
document comptable D per un import de 500,00 €. 
 
 
PÈRDUA DEL DRET DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA A COBRAR 
L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ QUE SE LI HA DE REVOCAR (IMPORT 
DE LA REVOCACIÓ PARCIAL: 891,48€). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
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ANTECEDENTS  
 
1. El 24 de setembre de 2014, la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports  va 
resoldre l’inici del procediment de la pèrdua del dret de l’Ajuntament d’Alcúdia a 
cobrar una part de la subvenció que se li va concedir en el marc de la convocatòria de 
subvencions 2013 per als projectes culturals de les entitats d’administració local o 
dels organismes públics que en depenen per dur a terme el projecte cultural 
“Alcúdiajazz 2013”. 
 
2. L’entitat beneficiària no ha presentat cap al·legació ni cap document en el termini 
dels 15 dies que se li varen comunicar. 
 
3. La tècnica de la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports ha informat, favorablement, sobre els aspectes jurídics d’aquesta proposta. 
 
4. La Secretaria Técnica de Cultura, Patrimoni i Esports ha proposat la revocació 
parcial de la subvenció que se li va concedir a l’Ajuntament d’Alcúdia per dur a terme 
el projecte cultural “Alcúdiajazz 2013”. 
 
Fonaments de dret 
 
1. El segon paràgraf de l’art. 34.3 in fine de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (BOE de 18 de novembre de 2003) (en endavant LGS) i l’art. 
89.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la 
Llei 38/2003 general de subvencions (en endavant RLGS) estableixen que s’ha de 
produir la pèrdua del dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció en el supòsit 
de manca de justificació o de la concurrència d’alguna de les causes previstes a l’art. 
37 de la LGS.  
 
2. L’apartat 1 de l’art. 37 de la LGS estableix que també procedeix el reintegrament 
de les quantitas percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent des del 
moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’hagi acordat la 
procedència del reintegrament, en els casos següents: 
 
“(...) 

 
c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els 

termes establerts a l'article 30 d'aquesta Llei, i, en el seu cas, en els establerts en les 

normes reguladores de la subvenció.” 

 
En aquest sentit, la base quinzena, que estableix les obligacions del beneficiari, recull 
en el punt 2:  
 

“2. Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les bases, la 

realització del projecte cultural i, també, si és el cas, el compliment dels requisits 

o de les condicions que la concessió de la subvenció determini.” 

I, en concordança amb la base esmentada, hem de reflectir les bases següents: 
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La base sisena estableix: “1. En principi, per definició i d’acord amb el que estableix 

l’article 31 de la LGS, 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, difondre i executar el 

projecte cultural i, està legalment justificada amb factures o altres documents que 

l’acreditin, la temporalització dels quals es computa en els 12 mesos anteriors a 

l’execució del projecte i fins a aqesta data com a límit. En aquest sentit, atès el 

caràcter genèric de l’objecte d’aquesta convocatòria, s’entén, com a regla general, 

que la dta d’execució del projecte es correspon amb el darrer dia que es realitza 

l’activitat subvencionada, (...)” 
 
I la mateixa base recull: “(...) Es considera despesa realitzada i, per tant, 

subvencionable, aquella que compleix els requisits establerts en aquesta base, sense 

la necessitat que estigui pagada. No obstant això, les factures o documents 

justificatius de la despesa s’hauran d’abonar en l’exercici pressupostari en què es 

dicti la resolució de reconeixement de l’obligació a favor del benenficiari. (...)”. 

 
3.  L’apartat 2 del mateix article 37 de la LGS estableix: 
 

“2. Quan el compliment pel beneficiari o, si s'escau, entitat col·laboradora s'aproximi 

de manera significativa al compliment total i s'acrediti per estos una actuació 

inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos, la quantitat a 

reintegrar vindrà determinada per l'aplicació de els criteris enunciats en el paràgraf 

n) de l'apartat 3 de l'article 17 d'aquesta Llei o, si s'escau, les establertes en la 

normativa autonòmica reguladora de la subvenció.” 
 

En aquest sentit, el segon paràgraf de l’apartat 2 de la base vint-i-unena de la 
convocatòria de subvencions 2013 per a les activitats culturals de les entitats 
d’administració local o dels organismes públics que en depenen estableix: 
 

“(...) 2. 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’han assolit 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 parcialment la subvenció, d’acord 

amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 

(...) 

 

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. (...)”. 
 
4. L’art. 41.1 de la LGS estableix que l’òrgan concedent serà el competent per exigir 
del beneficiari o de l’entitat col·laboradora el reintegrament de la subvenció 
mitjançant la resolució del procediment regulat en el capitol II del Títol II de la LGS, 
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quan s’apreciïn l’existència d’alguns dels supòsits de reintegrament de quantitats 
percebudes establerts a l’article 37 de la LGS. 
 
5. L’article 1f) del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat el 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol), disposa que al Consell Executiu li 
correspon, entre d’altres, les atribucions següents: 
 

“f) 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 del Consell de Mallorca. 

(...)”. 

 
I la base d’execució 24.4 dels Pressuposts de 2015 recull que el Consell Executiu pot 
aprovar convenis independent de la seva quantia, contractar, atorgar concessions, fer 
encàrrecs de prestacions, aprovar i resoldre subvencions, fer aportacions, així com 
autoritzar i disposar despeses de quantia superior a 70.800,00 €. 

 
Proposta 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i d’acord amb l’article 1f) del Decret 
d’organització del Consell de Mallorca, elev al Consell Executiu la següent proposta 
d’acord: 
 
1. Declarar la pèrdua del dret de l’Ajuntament d’Alcúdia a cobrar una part de la 
subvenció que se li va concedir en el marc de la convocatòria de subvencions 2013 
per als projectes culturals de les entitats d’administració local o dels organismes 
públics que en depenen per dur a terme el projecte cultural "Alcúdiajazz 2013". 
 

a) Causa: les deficiències assenyalades en l’informe emès pel cap del Servei de 
Cultura que s’adjunta com a part d’aquesta resolució. 

 
b) Obligacions incomplertes:  

 
� Art. 37 de la LGS, apartat 1 

 
� Base sisena, punt 1 

 
 
 
Import de la revocació: L’import de la revocació parcial de la subvenció de què és 
objecte aquest procediment és de 891,49 €. 
 
2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 
 
3. Anul·lar la part de la despesa compromesa que no s’ha reconegut, és a dir, el 
document comptable D per un import de 891,49 €. 
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PÈRDUA DEL DRET DE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE 
BONNANY A COBRAR L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ QUE SE LI HA DE 
REVOCAR (IMPORT DE LA REVOCACIÓ: 4.000,00€). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
ANTECEDENTS  
 
1. El 24 de setembre de 2014, la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports va 
resoldre l’inici del procediment de la pèrdua del dret de l’Ajuntament de Vilafranca de 
Bonayn a cobrar l’import de la subvenció que se li va concedir en el marc de la 
convocatòria de subvencions 2013 per als projectes culturals de les entitats 
d’admninistració local o dels organismes públics que en depenen per dur a terme el 
projecte cultural “ Beatifoc 2013”. 
 
2. L’entitat beneficiària no ha presentat cap al·legació ni cap document en el termini 
dels 15 dies que se li varen comunicar. 
 
3. La tècnica de la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports ha informat, favorablement, sobre els aspectes jurídics d’aquesta proposta. 
 
4. La Secretaria Tècnica de Cultura, Patrimoni i Esports ha proposat la revocació de la 
subvenció que se li va concedir a l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany per dur a 
terme el projecte cultural “Beatifoc 2013”. 
 
Fonaments de dret 
 
1. El segon paràgraf de l’art. 34.3 in fine de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (BOE de 18 de novembre de 2003) (en endavant LGS) i l’art. 
89.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la 
Llei 38/2003 general de subvencions (en endavant RLGS) estableixen que s’ha de 
produir la pèrdua del dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció en el supòsit 
de manca de justificació o de la concurrència d’alguna de les causes previstes a l’art. 
37 de la LGS.  
 
2. L’apartat 1 de l’art. 37.de la LGS estableix que també procedeix el reintegrament 
de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent des del 
moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’hagi acordat la 
procedència del reintegrament, en els casos següents: 
 
(...) 
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c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els 

termes establerts a l'article 30 d'aquesta Llei, i, en el seu cas, en els establerts en les 

normes reguladores de la subvenció. 

 
(...) 
 
En aquest sentit, la base quinzena, que estableix les obligacions del beneficiari, recull 
en el punt 2:  
 

“2. Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les bases, la 

realització del projecte cultural i, també, si és el cas, el compliment dels requisits 

o de les condicions que la concessió de la subvenció determini.” 

I, en concordança amb la base esmentada,  hem de reflectir les bases següents: 
 

La base sisena estableix: “1. En principi, per definició i d’acord amb el que estableix 

l’article 31 de la LGS, 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, difondre i executar el 

projecte cultural i, està legalment justificada amb factures o altres documents que 

l’acreditin, la temporalització dels quals es computa en els 12 mesos anteriors a 

l’execució del projecte i fins a aquesta data com a límit. En aquest sentit, atès el 

caràcter genèric de l’objecte d’aquesta convocatòria, s’entén, com a regla general, 

que la dta d’execució del projecte es correspon amb el darrer dia que es realitza 

l’activitat subvencionada, (...)” 
 
I la mateixa base recull: “(...) Es considera despesa realitzada i, per tant, 

subvencionable, aquella que compleix els requisits establerts en aquesta base, sense 

la necessitat que estigui pagada. No obstant això, les factures o documents 

justificatius de la despesa s’hauran d’abonar en l’exercici pressupostari en què es 

dicti la resolució de reconeixement de l’obligació a favor del beneficiari. (...)”. 

 

4. L’art. 41.1 de la LGS estableix que l’òrgan concedent serà el competent per exigir 
del beneficiari o de l’entitat col·laboradora el reintegrament de la subvenció 
mitjançant la resolució del procediment regulat en el capítol II del Títol II de la LGS, 
quan s’apreciïn l’existència d’alguns dels supòsits de reintegrament de quantitats 
percebudes establerts a l’article 37 de la LGS. 
 
5. L’article 1f) del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat el 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol), disposa que al Consell Executiu li 
correspon, entre d’altres, les atribucions següents: 
 

“f) 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 del Consell de Mallorca. 

(...)”. 
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I la base d’execució 24.4 dels Pressuposts de 2015 recull que el Consell Executiu pot 
aprovar convenis independent de la seva quantia, contractar, atorgar concessions, fer  
 
encàrrecs de prestacions, aprovar i resoldre subvencions, fer aportacions, així com 
autoritzar i disposar despeses de quantia superior a 70.800,00 €. 

 
Proposta 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i d’acord amb l’article 1f) del Decret 
d’organització del Consell de Mallorca, elev al Consell Executiu la següent proposta 
d’acord: 
 
1. Declarar la pèrdua del dret de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany a cobrar la 
subvenció que se li va concedir en el marc de la convocatòria de subvencions 2013 
per als projectes culturals de les entitats d’administració local o dels organismes 
públics que en depenen per dur a terme el projecte cultural "Beatifoc 2013". 
 

- Causa: les deficiències assenyalades en l’informe emès pel cap del Servei de 
Cultura que s’adjunta com a part d’aquest acord. 

 
- Obligacions incomplertes:   
 

� Base sisena, punt 1 
 

Import de la revocació: L’import de la revocació de la subvenció de què és objecte 
aquest procediment és de 4.000,00 €. 
 
2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 
 
3. Anul·lar la part de la despesa compromesa que no s’ha reconegut, és a dir, el 
document comptable D per un import de 4.000,00 €. 
 
 
PÈRDUA DEL DRET DE L’AJUNTAMENT DE FELANITX A COBRAR 
L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ QUE SE LI HA DE REVOCAR (IMPORT 
DE LA REVOCACIÓ: 2.000,00€). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
ANTECEDENTS  
 
1. El 24 de setembre de 2014, la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports va 
resoldre l’inici del procediment de la pèrdua del dret de l’Ajuntament de Felanitx a 
cobrar l’import de la subvenció que se li va concedir en el marc de la convocatòria de 
subvencions 2013 per als projectes culturals de les entitats d’admninistració local o 
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dels organismes públics que en depenen per dur a terme la realització i edició del 
llibre “Música, Teatre i Festes a Felanitx”. 
 
2. L’empresa beneficiària no ha presentat cap al·legació ni cap document en el tràmit 
d'audiència que  se li va comunicar. 
 
3. La Secretaria Tècnica d’aquesta Vicepresidència ha proposat la revocació de la 
subvenció que se li va concedir per dur a terme la realització i edició del llibre “Música, 
Teatre i Festes a Felanitx”. 
 
4. La Secretaria Tècnica d’aquesta Vicepresidència ha informat, favorablement, sobre els 
aspectes jurídics d’aquesta proposta. 
 
Fonaments de dret 
 
1. El segon paràgraf de l’art. 34.3 in fine de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (BOE de 18 de novembre de 2003) (en endavant LGS) i l’art. 
89.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la 
Llei 38/2003 general de subvencions (en endavant RLGS) estableixen que s’ha de 
produir la pèrdua del dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció en el supòsit 
de manca de justificació o de la concurrència d’alguna de les causes previstes a l’art. 
37 de la LGS.  
 
2. L’apartat 1 de l’art. 37.de la LGS estableix que també procedeix el reintegrament 
de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent des del 
moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’hagi acordat la 
procedència del reintegrament, en els casos següents: 
 
(...) 

 
c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els 

termes establerts a l'article 30 d'aquesta Llei, i, en el seu cas, en els establerts en les 

normes reguladores de la subvenció. 

 
(...) 
 
En aquest sentit, la base quinzena, que estableix les obligacions del beneficiari, recull 
en el punt 2:  
 

“2. Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les bases, la 

realització del projecte cultural i, també, si és el cas, el compliment dels requisits 

o de les condicions que la concessió de la subvenció determini.” 

I, en concordança amb la base esmentada,  hem de reflectir les bases següents: 
 

La base divuitena estableix: “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 
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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 base, 

la realització del projecte cultural subvencionat. 

(...)”. 

I la mateixa base recull: “(...) Les factures originals o d’altres documents amb valor 

probatori equivalent amb validesa, en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 

administrativa, justificatius de la despesa subvencionable del pressupost executat han 

d’estar abonats i expedits a nom de les entitats subvencionades, i han de tenir tots els 

requisits que exigeix la normativa corresponent, com per exemple, entre d’altres: 

(...) 

Notes 1: Les factures o els justificants del pressupost subvencionable del projecte han 

de ser fotocòpia compulsada pel secretari o per la secretària de l’entitat local 

corresponent. (...)”. 

 

4. L’art. 41.1 de la LGS estableix que l’òrgan concedent serà el competent per exigir 
del beneficiari o de l’entitat col·laboradora el reintegrament de la subvenció 
mitjançant la resolució del procediment regulat en el capítol II del Títol II de la LGS, 
quan s’apreciïn l’existència d’alguns dels supòsits de reintegrament de quantitats 
percebudes establerts a l’article 37 de la LGS. 
 
5. L’article 1f) del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat el 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol), disposa que al Consell Executiu li 
correspon, entre d’altres, les atribucions següents: 
 

“f) 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 del Consell de Mallorca. 

(...)”. 

 
I la base d’execució 24.4 dels Pressuposts de 2015 recull que el Consell Executiu pot 
aprovar convenis independent de la seva quantia, contractar, atorgar concessions, fer  
 
 
encàrrecs de prestacions, aprovar i resoldre subvencions, fer aportacions, així com 
autoritzar i disposar despeses de quantia superior a 70.800,00 €. 

 
Proposta 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i d’acord amb l’article 1f) del Decret 
d’organització del Consell de Mallorca, elev al Consell Executiu la següent proposta 
d’acord: 
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1. Declarar la pèrdua del dret de l’Ajuntament de Felanitx a cobrar l’import de la 
subvenció de 2.000,00 € que se li va concedir en el marc de la convocatòria de 
subvencions 2013 per als projectes culturals de les entitats d’admninistració local o 
dels organismes públics que en depenen per dur a terme la realització i edició del 
llibre “Música, Teatre i Festes a Felanitx”. 
 

- Causa: les deficiències assenyalades en l’informe emès pel cap del Servei de 
Cultura que s’adjunta com a part d’aquest acord. 

 
- Obligacions incomplertes:   
 

� Base divuitena 
 

- Import de la revocació:  L’import de la revocació de la subvenció de què és 
objecte aquest procediment és de 2.000,00 €. 

 
2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 
 
3. Anul·lar la part de la despesa compromesa que no s’ha reconegut, és a dir, el 
document comptable D per un import de 2.000,00 €. 
 
PÈRDUA DEL DRET DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA A 
COBRAR L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ QUE SE LI HA DE REVOCAR 
(IMPORT DE LA REVOCACIÓ PARCIAL: 300,00€). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
ANTECEDENTS  
 
1. El 24 de setembre de 2014, la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports  va 
resoldre l’inici del procediment de la pèrdua del dret de l’Ajuntament de Santa 
Margalida a cobrar una part de la subvenció que se li va concedir en el marc de la 
convocatòria de subvencions 2013 per als projectes culturals de les entitats 
d’administració local o dels organismes públics que en depenen per dur a terme el 
projecte cultural “Programa Biblioteca-Escola”. 
 
2. L’empresa beneficiària no ha presentat cap al·legació ni cap document en el termini 
dels 15 dies que se li varen comunicar. 
 
3. La Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports ha 
informat, favorablement, sobre els aspectes jurídics d’aquesta proposta. 
 
4. La Secretaria Técnica de Cultura, Patrimoni i Esports ha proposat la revocació 
parcial de la subvenció que se li va concedir a l’Ajuntament de Santa Margalida per 
dur a terme el projecte cultural “Programa Biblioteca-Escola”. 
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Fonaments de dret 
 
1. El segon paràgraf de l’art. 34.3 in fine de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (BOE de 18 de novembre de 2003) (en endavant LGS) i l’art. 
89.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la 
Llei 38/2003 general de subvencions (en endavant RLGS) estableixen que s’ha de 
produir la pèrdua del dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció en el supòsit 
de manca de justificació o de la concurrència d’alguna de les causes previstes a l’art. 
37 de la LGS.  
 
2. L’apartat 1 de l’art. 37.de la LGS estableix que també procedeix el reintegrament 
de les quantitas percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent des del 
moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’hagi acordat la 
procedència del reintegrament, en els casos següents: 
 
“(...) 

 
c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els 

termes establerts a l'article 30 d'aquesta Llei, i, en el seu cas, en els establerts en les 

normes reguladores de la subvenció.” 

 
En aquest sentit, la base quinzena, que estableix les obligacions del beneficiari, recull 
en el punt 2:  

 

“2. Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les bases, la 

realització del projecte cultural i, també, si és el cas, el compliment dels requisits 

o de les condicions que la concessió de la subvenció determini.” 

I, en concordança amb la base esmentada, hem de reflectir les bases següents: 
 
La base sisena estableix: “1. En principi, per definició i d’acord amb el que estableix 

l’article 31 de la LGS, 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, difondre i executar el 

projecte cultural i, està legalment justificada amb factures o altres documents que 

l’acreditin, la temporalització dels quals es computa en els 12 mesos anteriors a 

l’execució del projecte i fins a aqesta data com a límit. En aquest sentit, atès el 

caràcter genèric de l’objecte d’aquesta convocatòria, s’entén, com a regla general, 

que la dta d’execució del projecte es correspon amb el darrer dia que es realitza 

l’activitat subvencionada, (...)” 
 
I la mateixa base recull: “(...) Es considera despesa realitzada i, per tant, 

subvencionable, aquella que compleix els requisits establerts en aquesta base, sense 

la necessitat que estigui pagada. No obstant això, les factures o documents 

justificatius de la despesa s’hauran d’abonar en l’exercici pressupostari en què es 

dicti la resolució de reconeixement de l’obligació a favor del benenficiari. (...)”. 

 
3.  L’apartat 2 del mateix article 37 de la LGS estableix: 
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“2. Quan el compliment pel beneficiari o, si s'escau, entitat col·laboradora s'aproximi 

de manera significativa al compliment total i s'acrediti per estos una actuació 

inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos, la quantitat a 

reintegrar vindrà determinada per l'aplicació de els criteris enunciats en el paràgraf 

n) de l'apartat 3 de l'article 17 d'aquesta Llei o, si s'escau, les establertes en la 

normativa autonòmica reguladora de la subvenció.” 
 

En aquest sentit, el segon paràgraf de l’apartat 2 de la base vint-i-unena de la 
convocatòria de subvencions 2013 per a les activitats culturals de les entitats 
d’administració local o dels organismes públics que en depenen estableix: 
 

“(...) 2. 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’han assolit 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 parcialment la subvenció, d’acord 

amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 

(...) 

 

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. (...)”. 
 
4. L’art. 41.1 de la LGS estableix que l’òrgan concedent serà el competent per exigir 
del beneficiari o de l’entitat col·laboradora el reintegrament de la subvenció 
mitjançant la resolució del procediment regulat en el capitol II del Títol II de la LGS, 
quan s’apreciin l’existència d’alguns dels supòsits de reintegrament de quantitats 
percebudes establerts a l’article 37 de la LGS. 
 
5. L’article 1f) del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat el 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol), disposa que al Consell Executiu li 
correspon, entre d’altres, les atribucions següents: 
 

“f) 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 del Consell de Mallorca. 

(...)”. 

 
I la base d’execució 24.4 dels Pressuposts de 2015 recull que el Consell Executiu pot 
aprovar convenis independent de la seva quantia, contractar, atorgar concessions, fer 
encàrrecs de prestacions, aprovar i resoldre subvencions, fer aportacions, així com 
autoritzar i disposar despeses de quantia superior a 70.800,00 €. 

 
Proposta 
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En virtut de tot el que s'ha exposat, aquest secretari tècnic, proposa al vicepresident de 
Cultura, Patrimoni i Esports que, un cop fiscalitzada aquesta proposta per la 
Intervenció General, l’elevi al Consell Executiu. 
 
1. Declarar la pèrdua del dret de l’Ajuntament de Santa Margalida a cobrar una part 
de la subvenció que se li va concedir en el marc de la convocatòria de subvencions 
2013 per als projectes culturals de les entitats d’administració local o dels organismes 
públics que en depenen per dur a terme el projecte cultural "Programa Biblioteca-
Escola". 
 

c) Causa: les deficiències assenyalades en l’informe emès pel cap del Servei de 
Cultura que s’adjunta com a part d’aquesta resolució. 

 
d) Obligacions incomplertes:  

 
� Art. 37 de la LGS, apartat 1 

 
 
 
� Base quinzena, punt 2 
� Base sisena, punt 1 

 
Import de la revocació: L’import de la revocació parcial de la subvenció de què és 
objecte aquest procediment és de 300,00 €. 
 
2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 
 
3. Anul·lar la part de la despesa compromesa que no s’ha reconegut, és a dir, el 
document comptable D per un import de 300,00 €. 
 
 
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 
PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR EL REINTEGRAMENT I 
PÈRDUA DEL DRET PARCIAL AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
DESTINADA A DONAR SUPORT A PROGRAMES D’ACTIVITATS DE 
CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS, ANY 
2014. ASSOCIACIÓ DE VIUDAS DE MANACOR. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència: 
 

Antecedents 

1. Dia 19 de març de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a donar 
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suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, 
any 2014, (BOIB núm. 41, de dia 25 de març de 2014). 

2. Dia 24 d’abril de 2014, la senyora Maria Montserrat Ferrer Oliver, en representació 
de la l’Associació de Viudas de Manacor va sol·licitar una subvenció de 700,00 euros 
pel projecte “activitats socioculturals”. 

3. Dia 9 de juliol de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions destinades a donar suport a programes 
d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 2014, (BOIB 
núm. 96, de dia 17 de juliol de 2014 ). 

4. Dia 5 d’agost de 2014, la consellera d’Hisenda i Funció Pública va resoldre 
reconèixer i liquidar l’obligació a favor de l’Associació de Viudas de Manacor, amb 
CIF G07636731, per import de 350,00 €, en concepte de bestreta del 50% de l’import 
de la subvenció concedida, i dia 14 d’agost de 2014 se’n va efectuar el pagament. 

5. Dia 26 de setembre de 2014, registre general d’entrada núm. 30056, la senyora 
Maria Montserrat Ferrer Oliver, en representació de la l’Associació de Viudas de 
Manacor, va presentar documentació justificativa del a subvenció concedida per 
import de 330,00 euros. 

6. Dia 19 de juny de 2015, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports en 
funcions va resoldre iniciar el procediment de reintegrament parcial de la bestreta i 
pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

7. Dia 25 de juny de 2015, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Viudes 
de Manacor (avís de recepció de dia 30 de juny de 2015), i transcorregut el termini de 
quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

8. Dia 3 d’agost de 2015, la TAG de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de reintegrament parcial de 
la bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

9. Dia 4 d’agost de 2015, la tag de Promoció Sociocultural, amb el vistiplau del 
secretari tècnic del departament de Participació Ciutadana i Presidència,va emetre 
informe jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de reintegrament parcial de la 
bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida a 
l’Associació Viudes de Manacor. 

10. Dia 31 d’agost de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. Els articles 30.8, 34, 37, 40 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
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2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 
cobrament i al reintegrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del 
Consell de Mallorca, d’acord amb el que s’estableix en el Decret d’organització del 
Consell de Mallorca aprovat dia 10 de juliol de 2015, BOIB núm. 109 de 18 de juliol 
de 2015. 

Per tot això, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència del Consell de Mallorca proposa al Consell Executiu que adopti l’acord 
següent: 

1. Acordar el reintegrament parcial de la subvenció destinada a donar suport a 
programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors per a l’any 
2014, concedida a l’Associació de Viudas de Manacor, G-07636731, per import de 
20,00 euros,  ja que de percebre’s suposaria un excés sobre el cost de l’activitat 
subvencionada; així com la declaració de la pèrdua parcial del dret al cobrament de la 
subvenció per import de 370,00  € per falta de justificació del total del projecte 
presentat. 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora 
corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què 
s’acordi la procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 
final de l’import total a reintegrar per l’Associació Viudes de Manacor. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació Viudes de Manacor i a la Intervenció General 
del Consell de Mallorca. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu 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 de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Consell Executiu, en el termini d’un 
mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. Contra la 
desestimació expressa d’aquest recurs de reposició, hi podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació del dit recurs de reposició. 

Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu i no 
n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
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interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i 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. 

 
PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR EL REINTEGRAMENT I 
PÈRDUA DEL DRET PARCIAL AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
DESTINADA A FOMENTAR L’ASSOCIANISME EN L’AMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2014, LÍNIA 2. ASSOCIACIÓ PERSONES 
MAJORS DE BÚGER. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència: 
 

Antecedents 

1. Dia 19 de març de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors (BOIB núm. 41 de 25 
de març de 2014). 

2. Dia 23 d’abril de 2014, l’Associació Persones Majors de Búger va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de  700,00 € per al projecte MANTENIMENT 
(LÍNIA 2). 

3. Dia 23 de juliol de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en 
l’àmbit de les persones majors (BOIB núm. 104, de 2 d’agost de 2014). 

4. Dia 27 de setembre de 2014, l’Associació Persones Majors de Búger, amb CIF 
G07289697, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total 
de 536,83 € per el manteniment (Línia 2), efectuades en càrrec a la subvenció 
concedida.  

La documentació presentada per l’associació correspon a les despeses derivades del 
manteniment de l’entitat, segons el detall següent:  

LÍNIA 2 

 

Concepte Proveïdor DNI/CIF  Núm. factura Data emissió Import 
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Proveïdor  factura 

Telèfon Telefónica de España, SAU A-82018474 TA4SL1695623 1/09/2014 71,54 

Telèfon Telefónica de España, SAU A-82018474 TA4SK1622063 1/08/2014 75,57 

Telèfon Telefónica de España, SAU A-82018474 TA4OA1423027 1/06/2014 61,65 

Telèfon Telefónica de España, SAU A-82018474 TA4SJ1505976 1/07/2014 79,05 

Telèfon Telefónica de España, SAU A-82018474 TA4O91371295 1/05/2014 61,95 

Telèfon Telefónica de España, SAU A-82018474 TA4LW1042623 1/02/2014 62,87 

Telèfon Telefónica de España, SAU A-82018474 TA4LX1152491 1/03/2014 61,95 

Telèfon Telefónica de España, SAU A-82018474 TA4LY1258512 1/04/2014 61,95 

    Total 536,83 

 

5. Dia 25 de març de 2015, el centre gestor va requerir a l’associació perquè, en un 
termini de deu dies, acredités el pagament de les factures presentades (avís de 
recepció 10 d’abril de 2015) tal com s’estableix en la base catorzena de les bases 
reguladores. Transcorregut aquest termini, l’associació no ha presentat documentació. 

6. Dia 19 de juny de 2015, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports en 
funcions va resoldre iniciar el procediment per determinar la pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció concedida. 

7. Dia 25 de juny de 2015, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Persones 
Majors de Búger (avís de recepció de dia  3 de juliol de 2015), i transcorregut el 
termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

8. Dia 3 d’agost de 2015, la TAG de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de la pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció concedida. 

9. Dia 4 d’agost de 2015, la tag de Promoció Sociocultural, amb el vistiplau del 
secretari tècnic del departament de Participació Ciutadana i Presidència, va emetre 
informe jurídic de l’expedient relatiu a la declaració pèrdua del dret al cobrament de 
la subvenció concedida a l’Associació Persones Majors de Búger. 

10. Dia 1 de setembre de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca va 
emetre informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 
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1. Els articles 34, 37i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del Consell de Mallorca, 
d’acord amb el que s’estableix en el Decret d’organització del Consell de Mallorca 
aprovat dia 10 de juliol de 2015, BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 2015. 

Per tot això, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència del Consell de Mallorca proposa al Consell Executiu que adopti l’acord 
següent: 

1. Acordar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida en concepte de 
manteniment de l’entitat (línia 2), per import de 700,00 euros, a l’Associació Persones 
Majors de Búger per falta de justificació del projecte presentat. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Persones Majors de Búger i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu 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 de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Consell Executiu, en el termini d’un 
mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. Contra la 
desestimació expressa d’aquest recurs de reposició, hi podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació del dit recurs de reposició. 

Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu i no 
n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i 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. 
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PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR EL REINTEGRAMENT I 
PÈRDUA DEL DRET PARCIAL AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
DESTINADA A DONAR SUPORT A PROGRAMES D’ACTIVITATS DE 
CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS, ANY 
2014. ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAD D’ALCÚDIA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència: 
 

Antecedents 

1. Dia 19 de març de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, 
any 2014, (BOIB núm. 41, de dia 25 de març de 2014). 

2. Dia 24 d’abril de 2014, el senyor Manuel Romero Soler, en representació de la 
l’Associació de la Tercera Edad d’Alcúdia, va sol·licitar una subvenció de 4.000,00 
euros pel projecte “activitats socioculturlas”. 

3. Dia 9 de juliol de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions destinades a donar suport a programes 
d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 2014, (BOIB 
núm. 96, de dia 17 de juliol de 2014 ). 

4. Dia 5 d’agost de 2014, la consellera d’Hisenda i Funció Pública va resoldre 
reconèixer i liquidar l’obligació a favor de l’Associació de la Tercera Edad d’Alcúdia, 
amb CIF G07271513, per import de 2.000,00 €, en concepte de bestreta del 50% de 
l’import de la subvenció concedida, i dia 14 d’agost de 2014 se’n va efectuar el 
pagament. 

5. Dia 27 de setembre de 2014, registre general d’entrada núm. 30145, el senyor 
Manuel Romero Soler, en representació de la l’Associació de la Tercera Edad 
d’Alcúdia, va presentar documentació justificativa del a subvenció concedida per 
import de 4.000,26 euros. 

6. Dia 22 de maig de 2014, el centre gestor emet informe favorable a la justificació de 
la despesa per import de 800,00 euros que és l’import que es va sol·licitar en concepte 
d’activitat d’informàtica en el pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció i 
que va servir de base per l’adjudicació de la subvenció. 

7. Dia 19 de juny de 2015, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports en 
funcions va resoldre iniciar el procediment de reintegrament parcial de la bestreta i 
pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

8. Dia 25 de juny de 2015, es va notificar la resolució anterior a l’Associació de la 
Tercera Edat d’Alcúdia (avís de recepció de dia 9 de juliol de 2015), i transcorregut el 
termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 
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9. Dia 3 d’agost de 2015, la TAG de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de reintegrament parcial de 
la bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

10. Dia 4 d’agost de 2015, la tag de Promoció Sociocultural, amb el vistiplau del 
secretari tècnic del departament de Participació Ciutadana i Presidència,va emetre 
informe jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de reintegrament parcial de la 
bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida a 
l’Associació de la Tercera Edad d’Alcúdia. 

11. Dia 31 d’agost de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. Els articles 30.8, 34, 37, 40 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 
cobrament i al reintegrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del 
Consell de Mallorca, d’acord amb el que s’estableix en el Decret d’organització del 
Consell de Mallorca aprovat dia 10 de juliol de 2015, BOIB núm. 109 de 18 de juliol 
de 2015. 

Per tot això, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència del Consell de Mallorca proposa al Consell Executiu que adopti l’acord 
següent: 

1. Acordar el reintegrament parcial de la bestreta de la subvenció destinada a donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors per 
a l’any 2014, concedida a l’Associació de la Tercera Edad d’Alcúdia, G-07271513, 
per import de 1.200,00 euros,  ja que de percebre’s suposaria un excés sobre el cost de 
l’activitat subvencionada; així com la declaració de la pèrdua parcial del dret al 
cobrament de la subvenció per import de 3.200,00 € per falta de justificació del total 
del projecte presentat. 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora 
corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què 
s’acordi la procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 
final de l’import total a reintegrar per l’Associació de la Tercera Edad d’Alcúdia. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació de la Tercera Edad d’Alcúdia i a la 
Intervenció General del Consell de Mallorca. 
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Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu 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 de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Consell Executiu, en el termini d’un 
mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. Contra la 
desestimació expressa d’aquest recurs de reposició, hi podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació del dit recurs de reposició. 

Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu i no 
n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i 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. 

 
DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SRA. JMDG, CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESENTA DE L’IMAS 
DE 19 DE NOVEMBRE DE 2014. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 
Antecedents:  
 
El 21 de juliol de 2014, la recurrent va sol·licitar una ajuda econòmica individual pel 
concepte de “ulleres” dins del marc de la convocatòria d’ajudes econòmiques 
individuals per a persones majors de l’any 2014 (BOIB núm. 70 de 22 de maig de 
2014).. 
 
El 19 de novembre de 2014, la Presidenta de l'IMAS va resoldre l'atorgament i 
denegació de les corresponents ajudes econòmiques individuals per a persones majors 
de 2014, resolució que denegava a la Sra. JMDG amb DNI xxxx, per no haver 
esmenat la documentació requerida, (d'acord amb el que disposa el punt 6 de la 
convocatòria i l'article 71,1 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, el 29  de setembre de 2014 li fou 
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requerit un informe mèdic del Servei Públic de Salut. Després de dos intents de 
notificació de la carta de requeriment en dates 3-10-2014 i 6-10-2014 la carta fou 
retornada pel servei de Correu, a la secció de Prestacions). 
 
El 13 de febrer de 2015, el Sr. FTGH amb DNI xxxx, en representació de la 
interessada la Sra. JMDG amb DNI xxxx, va presentar recurs d’alçada contra la 
denegació de l’ajuda econòmica individual pel concepte de “ulleres”. 
 
El 20 de maig de 2015 es va notificar a la interessada, la resolució de la presidenta de 
l'IMAS de 15 de maig de 2015, de la inadmissió del recurs d'alçada del Sr. FGTH per 
manca de legitimació activa del  representant. 
 
El 10 de juny de 2015 va tenir entrada en el Registre General del Consell de Mallorca 
el recurs d'alçada de la Sra. JMDG en el que recorre les causes de inadmissió del 
recurs interposat pel Sr. FGTH amb DNI xxxx, en representació de la interessada la 
Sra. JMDG amb DNI xxxx, així com les causes de denegació de l'ajuda per resolució 
de la presidenta de l'IMAS de 19 de novembre de 2014. 
 
La Secció de Prestacions sol·licita al serveis jurídics 1l 15 de juny de 2015 que es 
tramiti davant l'òrgan corresponent el corresponent recurs d'alçada, informant al servei 
que: 

• La motivació de la denegació  és: per no haver esmenat la documentació 
requerida, atès que li fou requerida la presentació d’una prescripció mèdica del 
sistema públic de salut que no va presentar . L’acte de notificació s’intentà el 3 
i el 6 d’octubre de 2014 a l’adreça que va indicar a la sol·licitud. 

• Consta a l’expedient un informe proposta d’inadmissió d’un anterior recurs 
d’alçada presentat per FGTH amb DNI xxxx, en nom de la persona 
sol·licitant, anteriorment citada, per falta de legitimació activa per interposar-
lo.  

 
 
III. Vist l’informe jurídic de data 23 de setembre de 2015. 
 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti l’acord següent: 
 
Primer. Desestimar el recurs d'alçada interposat el 10 de juny de 2015 per la Sra. 
JMDG amb DNI xxxx, atès que no constava haver esmenat la documentació 
requerida, en el marc de la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals a persones 
majors l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per a l’any 2014. 
A més de no consta a l'expedient cap altre document d’autorització de  representació 
de la persona titular de la sol·licitud d'ajuda econòmica individual objecte d'aquest 
expedient, per tant, concorr una causa d’inadmissió del recurs interpossat pel  Sr. 
FGTH amb DNI xxxx , per falta de legitimació activa del recurrent.  
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada. 



 25 

 
 
 
PUNT 11. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA 
INTERPOSAT PER LA SRA. DJH EN REPRESENTACIÓ DEL SEU FILL 
JMJH AMB DNI xxxx, CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESENTA DE 
L’IMAS DE DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2014. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 
Antecedents:  
 
El 21 de juliol de 2014, la recurrent va sol·licitar una ajuda econòmica individual pel 
concepte de “CADIRA DE DUTXA/WC” dins del marc de la convocatòria d’ajudes 
individuals per a persones amb discapacitat de l’any 2014, per al seu representat 
JMJH amb DNI xxxx. 
 
El 21 de novembre de 2014, la Presidenta de l'IMAS va resoldre l'atorgament i 
denegació de les corresponents ajudes econòmiques individuals per a persones 
discapacitades de 2014, resolució que denegava al Sr. JMJH  l’atorgament de la 
subvenció econòmica pel concepte abans indicat, pel motiu següent: “Per no haver 
esmenat la documentació requerida”. El BOIB núm. 162 de 27 de novembre,  feu 
pública aquesta resolució.  
 
El 13 de maig de 2015, la persona interessada va presentar recurs d’alçada contra la 
denegació de l’ajuda.  
 
La Secció de Prestacions informa que es tramiti davant l'òrgan corresponent la 
desestimació de la pretensió de DJH amb DNI xxxx, en representació de JMJH amb 
DNI xxxx (expedient 249D/2014, que s’adjunta), respecte de l’atorgament d’una 
ajuda econòmica individual pel concepte “cadira de dutxa/wc”, atès que no consta 
haver esmenat la documentació requerida, en el marc de la convocatòria d’ajudes 
econòmiques individuals a persones discapacitades de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials per a l’any 2014.  
 
Fonaments jurídics: 
 
I. Segons l'article 110.2 en relació amb els articles 114 i següents de la Llei 30/1992 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú, el recurs presentat es qualifica d'alçada i s'ha interposat en el 
termini previst i en la forma adequada. 
 
II. D'acord amb el que estableix l'article 27.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí 
d’Afers Socials, aprovats pel Ple del Consell de 9 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28, 
de 21 de febrer), contra els actes dictats per la Presidència de l'IMAS es pot interposar 
recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb 
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els efectes de l'article 114 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.  
 
III. Vist l’informe jurídic de data 21 de setembre de 2015. 
 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti l’acord següent: 
 
Primer. Desestimar el recurs d'alçada interposat el 13 de maig de 2015 per la Sra. 
DJH amb DNI xxxx, en representació de JMJH amb DNI xxxx (expedient 
249D/2014, que s’adjunta), contra la resolució  de 21 de novembre de 2014 de la 
presidenta de l'IMAS, on se'ls denegava l'ajuda econòmica individual pel concepte 
“cadira de dutxa/wc”, atès que no constava haver esmenat la documentació requerida, 
en el marc de la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals a persones 
discapacitades de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per a l’any 2014.  
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada. 
 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 
PROPOSTA AL CONSELL EXECUTIU DE DECLARACIÓ DE PÈRDUA 
DEL DRET AL COBRAMENT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE LLOSETA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 
DEL PROGRAMA MALLORCA NETA 2009 PER INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS I EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER A LA RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient: 
 

Atès l’informe de data 22 de maig de 2015 del cap del Servei Jurídic DIR. 

Atès l’article 89 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 que 
expressa que se produirà la pèrdua del dret de cobrament total o parcial de la 
subvenció en el supòsit de falta de justificació o de concurrència d’alguna de les 
causes previstes a l’article 37 de la Llei General de Subvencions. Així mateix disposa 
que el procediment per a la seva tramitació serà l’establert a l’article 42 de la LGS. 

Atès l’article 37.f de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
procedirà el reintegrament de les quanties percebudes, entre d’altres, quan es 
produeixi l’incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les 
entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits, amb 
motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o se refereixin a la forma en 
què s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o 
adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. 
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Atesa la resolució de la consellera executiva de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca de 13 de juliol de 2015. 
 

D’acord als articles 34, 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
subvencions, la competència per a la resolució del procediment de pèrdua de dret de 
cobrament correspon a l’òrgan concedent, en aquest cas el Consell Executiu de 
conformitat amb l’article 1.f) del Decret de dia 15 de juliol pel qual es determina 
l’organització del Consell Insular de Mallorca, modificat pel decret de dia 10 
d’octubre de 2011, per decret de dia 15 de març de 2012 i per decret de dia 11 d’abril 
de 2012 (BOIB núm. 111, de 21 de juliol de 2011, BOIB núm. 159, de 22 d’octubre 
de 2011, BOIB núm. 48, de 3 d’abril de 2012 i BOIB núm. 59 de 26 d’abril de 2012) 
en relació amb la Base 24.4 de les d’execució del Pressupost de despeses 2015 del 
Consell de Mallorca.” 

Atès l’informe d’Intervenció General de 10 de juny de 2015.  

Per tot això, la consellera executiva de Medi Ambient proposa al Consell Executiu del 
Consell de Mallorca que, de conformitat amb els articles 41 i 42 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de subvencions, és el competent per a la resolució del 
procediment de reintegrament com a òrgan concedent, d’acord amb l’art. 65.3 
paràgraf segon RLGS, art. 17.2 LGS i art. 8 Llei de Consells Insulars adopti el 
següent  

ACORD: 

Primer.- Declarar la pèrdua del dret al cobrament total de la subvenció per al 
finançament de les actuacions, iniciatives i projectes d’infraestructures municipals per 
a la reducció, el reciclatge, la reutilització i la recuperació dels residus urbans, 
mitjançant l’obra civil a les instal·lacions municipals de recollida de residus, les 
millores que es puguin practicar en les mateixes i a l’adquisició d’equipaments 
específics, tal com preveu el PDSGRUM en el marc del Programa Mallorca Neta 
2009 concedida a l’Ajuntament de Lloseta, amb CIF P0702900B, pel projecte 
“Adquisició de contenidors”, per import de 7.410,08.-€, concedida per acord de 
Consell Executiu del Consell de Mallorca de 14 d’octubre de 2009. 
 
Segon.- Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar el recurs d’alçada davant la Comissió de Govern en el termini d’un mes, 
comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el 
termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la 
desestimació del dit recurs d’alçada. 

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de la resolució expressa, s’entén desestimant per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
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de Palma, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de la 
desestimació presumpta. No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol 
altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


