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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 10 DE FEBRER DE 2016 
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (27-1-2016). 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
ACORD PER DEIXAR SENSE EFECTES L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ RELATIU AL SERVEI PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA ESPORT PER A TOTHOM DURANT L’ANY 2016, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports: 
 

Fets 

El dia 26/10/2015 el vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports va dictar resolució per la qual es va iniciar l’expedient de contractació del servei 
per al desenvolupament del programa esport per a tothom durant l’any 2016. 

El dia 30 de desembre el Consell Executiu va aprovar l’expedient de contractació 
esmentat, aprovant una despesa de 89.544,69 €, per a dit contracte. 

S’ha advertit una errada en l’expedient relatiu als càlculs del cost del contracte (tant a 
l’informe de preus com al quadre dels plecs administratius). 

 

Fonaments de dret 

D’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del Decret d’organització del Consell de 
Mallorca aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de dia 18 de juliol), i 
d’acord amb la base 23 del pressupost vigent, correspon als consellers executius la 
contractació per import inferior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €) . No 
obstant això, com l’expedient d’aquest contracte es va aprovar pel Consell Executiu 
pertoca a aquest òrgan el deixar sense efectes aquest expedient. 

Per tant, propòs al Consell Executiu el següent 

Acord 

Primer.-  Deixar sense efectes l’acord del consell Executiu de 30/12/2015,  pel qual es 
va aprovar de l’expedient de contractació relatiu al servei per al desenvolupament del 
programa esport per a tothom durant l’any 2016, mitjançant procediment obert i 
s’arxivin les actuacions realitzades. 

Això, sense perjudici de que s’iniciï un altre expedient de contractació per a cobrir el 
servei per al desenvolupament del programa esport per a tothom. 

Segon.- Anular l’aprovació de la despesa i la reserva de crèdit (RC 22015900361). 
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DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 
ACORD D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA 
QUE FA EL VICEPRESIDENT 2N I CONSELLER EXECUTIU DEL 
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA DEL 
CONSELL DE MALLORCA AL CONSELL EXECUTIU, CORRESPONENT A 
L’APORTACIÓ ECONÒMICA ORDINÀRIA DEL CONSELL DE MALLORCA 
A L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA, PER A L’ANY 2016, 
PER A FER FRONT A LES SEVES DESPESES, PER UN IMPORT DE 
2.250.000,- EUROS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència: 
 
ANTECEDENTS: 
 
El President de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca sol·licita, en escrit de data 14 de 
gener de 2016, que es facin els tràmits adients per assignar a dit Institut l’import de 
2.250.000,- euros, corresponents a l’aportació ordinària prevista a l’aplicació 
00.34150.41000 del pressupost de la Corporació de 2016, per poder fer front a les seves 
despeses corrents del present exercici. 
 
Consta a l’expedient: 
 
Informe justificatiu del secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i 
Presidència, de data 19 de gener de 2016. 
 
Informe jurídic del cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència, de data 22 de gener de 2016. 
 
Certificat de reserva de crèdit número 220160000070. 
 
Informe favorable de fiscalització prèvia d’Intervenció General número FS-002/16, 
Aportació anual 2016IEHM, de data 01 de febrer de 2016. 
 
Atès l’abans exposat, l’Hble. Sr. vicepresident 2n i conseller executiu del Departament 
de Participació Ciutadana i Presidència, proposa al Consell Executiu, l’ adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 
1. Aprovar una aportació per a un import de DOS MILIONS DOS-CENTS 
CINQUANTA MIL (2.250.000,-) EUROS, a favor de l’Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca, CIF Q-0700374-B, per fer front a les seves despeses, durant l’any 2016. 
 
 
2. Autoritzar i disposar una despesa per un import de DOS MILIONS DOS-CENTS 
CINQUANTA MIL (2.250.000,-) EUROS, a favor de l’Institut de l’Esport Hípic de 
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Mallorca, CIF Q-0700374-B, Ctra. Palma-Sóller, Qm. 3, 07009 Palma, amb càrrec a la 
partida número 00.34150.41000 del vigent pressupost del Consell de Mallorca i reserva 
de crèdit amb número d’operació 220160000070, pel motiu abans esmentat. 
 
PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME EN 
L'ÀMBIT DE LES PERSONES MAJORS, ANY 2015, LÍNIA 1 
(MANTENIMENT DE L'ENTITAT). ASSOCIACIÓ TERCERA EDAD SANTA 
MARIA DEL MAR DE CALA D'OR. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència: 
 

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre 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, any 2015 (BOIB núm. 7 
de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 2 de febrer de 2015, registre general d’entrada núm. 2706, l’Associació Tercera 
Edad Santa Maria del Mar de Cala d’OR va sol·licitar una subvenció econòmica per 
import de 1.000,00 euros pel projecte MANTENIMENT (LÍNIA 2) segons el detall 
següent: 

 

Pressupost despeses manteniment: Subscripció premsa......... 790,00 euros. 

                                                         Assegurança....................210,00 euros 

3. Dia 13 de maig de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir a l’Associació de Persones Majors de Porreres la subvenció 
sol·licitada per import de 1.000,00 euros (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015). 

4. Dia 25 de setembre de 2015, registre general d’entrada núm. 26112, l’Associació 
Tercera Edad Santa Maria del Mar de Cala d’Or, CIF G-57445553, va presentar 
documentació justificativa de despeses, per un import total de 673,38 euros, en concepte 
de manteniment del local social, efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  

En la declaració responsable de despeses i ingressos efectuats en relació a l’activitat 

realitzada es posa de manifest que es fa una modificació en el projecte inicial degut que 

es va considerar oportú només subscriure’s a un diari per tal de poder fer front a altres 

despeses de manteniment més necessàries. 

5. Dia 16 d’octubre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe proposta relatiu a la sol·licitud de modificació del projecte. 
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6. Dia 27 de gener de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. Les bases 1 i 12 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions 
aprovades per acord de Consell Executiu del Consell de Mallorca dia 10 de desembre de 
2014 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els articles 64 i 86 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. 

3. L'apartat primer del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), estableix que correspon al 
Consell Executiu aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a 
particulars o entitats públiques i privades quan la competència no correspon al Ple del 
Consell de Mallorca. 

 

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

 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, 
any 2015, línia 2 (manteniment de l’entitat) a l’Associació Tercera Edad Santa Maria 
del Mar de Cala d’Or en el termes descrits en la declaració responsable de despeses i 
ingressos efectuats en relació a l’activitat realitzada subscrita pel senyor José Luis 
Rodríguez Blanco, en representació de l’Associació Tercera Edad Santa Maria del Mar 
de Cala d’Or, en el sentit de modificar els conceptes de les despeses subvencionables 
del pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció 
concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Tercera Edad Santa Maria del Mar de Cala d’Or 
i a la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, 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 que 
correspongui en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació de 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 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. 
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No obstant l’anterior, podeu exercitar, 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. 

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A DONAR SUPORT A PROGRAMES DE 
CAIRES SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS, ANY 
2015. ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT DE PORTALS. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència: 

 

Antecedents 

 

1. Dia 10 de desembre 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 
2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 3 de febrer de 2015, l’Associació Tercera Edat de Portals va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de 4000 € per al projecte ACTIVIDADES 
SOCIOCULTURALS 2015. 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació Tercera Edat de Portals la subvenció sol·licitada per 
import de 4000,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 2015). 

4. Dia 26 de juny de 2015, l’Associació Tercera Edat de Portals, amb CIF G-07892201, 
va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 4.002,02 € 
per la realització d’activitats socioculturals, efectuades en càrrec a la subvenció 
concedida.  

En la memòria d’actuacions presentada pel beneficiari es posa de manifest que “la 

excursión a Alcúdia para visitar la ciudad romana de Pollentia se ha realizado por 

petición de los socios en lugar de la de Inca que pusimos en el proyecto”.  

5. Dia 13 d’octubre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe proposta relatiu a la modificació del projecte. 

6. Dia 25 de gener de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. Les bases 1, 2 i  13 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions 
aprovades per acord de Consell Executiu del Consell de Mallorca el dia 10 de desembre 
de 2014 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 
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2. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els articles 64 i 86 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. 

3. L'apartat primer del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), estableix que correspon al 
Consell Executiu aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a 
particulars o entitats públiques i privades quan la competència no correspon al Ple del 
Consell de Mallorca. 

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

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors per a l’any 2015, a l’Associació Tercera Edat de Portals en 
el termes descrits en la memòria d’actuacions justificativa de la subvenció subscrita per 
la senyora Catalina Gayú Villalonga, en representació de l’Associació Tercera Edat de 
Portals. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Tercera Edat de Portals i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, 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 que 
correspongui en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació de 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 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, podeu exercitar, 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. 

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A DONAR SUPORT A PROGRAMES DE 
CAIRES SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS, ANY 
2015. ASSOCIACIÓ GRUPO DE MAYORES DE TELEFÓNICA DE LES ILLES 
BALEARS. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència: 
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Antecedents 

1. Dia 10 de desembre 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 
2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 26 de gener de 2015, l’Associació Grupo de Mayores de Telefónica de les Illes 
Balears va sol·licitar una subvenció econòmica per import de 3300 € per al projecte 
ACTIVITATS SOCIOCULTURALS 2015. 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació Grupo de Mayores de Telefónica de les Illes Balears la 
subvenció sol·licitada per import de 3300,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 
2015). 

4. Dia 23 de juny de 2015, l’Associació Grupo de Mayores de Telefónica de les Illes 
Balears, amb CIF G-07888613, va presentar documentació justificativa de despeses, per 
un import total de 2838,00 € per la realització d’activitats socioculturals, efectuades en 
càrrec a la subvenció concedida.  

En la memòria d’actuacions presentada pel beneficiari es posa de manifest que “la 
excursión al Safari – Zoo se cambió por la del Observatorio de Costitx debido a los 
problemas ocasionados por la fuga de animales”.  

5. Dia 13 d’octubre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe proposta relatiu a la modificació del projecte. 

6. Dia 21 de gener de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

 

Fonaments 

1. Les bases 1, 2 i  13 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions 
aprovades per acord de Consell Executiu del Consell de Mallorca el dia 10 de desembre 
de 2014 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els articles 64 i 86 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. 

3. L'apartat primer del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), estableix que correspon al 
Consell Executiu aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a 
particulars o entitats públiques i privades quan la competència no correspon al Ple del 
Consell de Mallorca. 

Per tant, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca que adopti el següent 
acord: 
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1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors per a l’any 2015, a l’Associació Grupo de Mayores de 
Telefónica de les Illes Balears en el termes descrits en la memòria d’actuacions 
justificativa de la subvenció subscrita pel senyor Eduardo Domínguez White, en 
representació de l’Associació Grupo de Mayores de Telefónica de les Illes Balears. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Grupo de Mayores de Telefónica de les Illes 
Balears i a la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, 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 que 
correspongui en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació de 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 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, podeu exercitar, 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. 

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME EN 
L'ÀMBIT DE LES PERSONES MAJORS, ANY 2015, LÍNIA 2 
(MANTENIMENT). ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS DE PORRERES. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència: 

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre 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, any 2015 (BOIB núm. 7 
de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 6 de febrer de 2015, registre general d’entrada núm. 3742, l’Associació de 
Persones Majors de Porreres va sol·licitar una subvenció econòmica per import de 
1.000,00 euros pel projecte MANTENIMENT (LÍNIA 2) segons el detall següent: 

Pressupost despeses manteniment: Telèfon......... 1.000,00 euros. 
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3. Dia 13 de maig de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir a l’Associació de Persones Majors de Porreres la subvenció 
sol·licitada per import de 1.000,00 euros (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015). 

4. Dia 31 de març de 2015, registre general d’entrada núm. 9805, el senyor Juan 
Rosselló Mulet, en nom i representació de l’Associació de Persones Majors de Porreres 
va sol·licitar la modificació del projecte, ja que “posteriorment a la sol·licitud de la 
subvenció es va fer un contracte nou amb la companyia i la quota mensual va baixar 
considerablement”, segons el següent detall: 

 

Pressupost despeses manteniment: Telèfon....................... 600,00 euros 

                                                        Material d’oficina....... 200,00 euros 

                                                        Material de neteja....... 200,00 euros 

 

Total despeses previstes: 1.000,00 euros 

5. Dia 13 d’octubre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe proposta relatiu a la sol·licitud de modificació del projecte. 

6. Dia 21 de gener de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

 

Fonaments 

 

1. Les bases 1 i 12 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions 
aprovades per acord de Consell Executiu del Consell de Mallorca dia 10 de desembre de 
2014 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els articles 64 i 86 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. 

3. L'apartat primer del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), estableix que correspon al 
Consell Executiu aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a 
particulars o entitats públiques i privades quan la competència no correspon al Ple del 
Consell de Mallorca. 

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

 

1. Autoritzar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, 
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any 2015, línia 2 (manteniment de l’entitat) a l’Associació de Persones Majors de 
Porreres en el termes de la sol·licitud.  

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

 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, 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 que 
correspongui en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació de 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 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, podeu exercitar, 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. 

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME EN 
L'ÀMBIT DE LES PERSONES MAJORS, ANY 2014, LÍNIA 2 
(MANTENIMENT). ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT INCA Y SU COMARCA. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 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 24 d’abril de 2014, Asociación Tercera Edad de Inca y su comarca va sol·licitar 
una subvenció econòmica per import de 700,00 € per al projecte MANTENIMENT 
(LÍNIA 2), segons el següent detall:  

 

Pressupost despeses manteniment: Material d’oficina............. 350,00 euros 

                                                        Impremta...........................350,00 euros 
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3. Dia 23 de juliol de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir a l’Associación Tercera Edad de Inca y su comarca la subvenció 
sol·licitada per import de 700,00 euros (BOIB núm. 104, de 2 d’agost de 2014). 

4. Dia 27 de setembre de 2014, l’Asociación Tercera Edad de Inca y su comarca, amb 
CIF G07481237, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import de 
793,61 € per el manteniment (Línia 2), en la que es fa constar que s’ha modificat el 
projecte de manteniment segons el següent detall: 

Pressupost despeses manteniment:  Electricitat............. 793,61 euros 

5. Dia 23 d’octubre de 2014, el centre gestor va emetre informe en el qual posa de 
manifest que “...la factura núm. FE14321151786413 del creditor Gas natural Servicios 
SDG SA que figura en la declaració responsable de la realització del projecte 
subvencionat i dels seus ingressos i despeses, de dia 16/07/2014, presentada per l’entitat 
beneficiària, no és despesa subvencionable, d’acord amb el que s’estableix en la base 
catorzena de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions, ja que el projecte 
presentat no coincideix amb el sol·licitat inicialment, i s’ha omès el tràmit que figura a 
la base dotzena de la convocatòria de subvencions”. 

6. Dia 13 d’octubre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe proposta relatiu a la modificació del projecte. 

7. Dia 21 de gener de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

 

Fonaments 

 

1. La base 12, de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat que 
l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no 
n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions 
substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les 
característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”. 

 

En el segon paràgraf de la base 12, es preveu la possibilitat de presentar la modificació 
en el moment de la justificació. Ara bé, en els supòsits que s’hagi omès el tràmit 
d’autorització prèvia, l’òrgan concedent ha d’acceptar la modificació abans de 
reconèixer l’obligació. 

2. La base 1.2 paràgraf tercer de les bases reguladores de la subvenció estableix que la 
finalitat de la convocatòria és contribuir al finançament de les despeses de 
“manteniment de les entitats pel període comprés entre el dia 1 d’octubre de 2013 i el 30 
de setembre de 2014, ambdós inclosos, en el que es refereix a despeses corrents 
d’electricitat, aigua, telèfon i fax, manteniment d’equips informàtics, despeses de 
comunitat de propietaris, material d’oficina, premsa, correus, etc. En resum, aquelles 
despeses corrents lligades al funcionament de l’associació.” 
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3. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els articles 64 i 86 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. 

4. L'apartat primer del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), estableix que correspon al 
Consell Executiu aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a 
particulars o entitats públiques i privades quan la competència no correspon al Ple del 
Consell de Mallorca. 

 

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

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, 
any 2014, línia 2 (manteniment de l’entitat) a l’Associación Tercera Edad de Inca y su 
comarca en es següents termes: 

 

Pressupost despeses manteniment:  Electricitat............. 793,61 euros 

2. Notificar aquest acord a l’Associación Tercera Edad de Inca y su comarca i a la 
Intervenció General del Consell de Mallorca. 

 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d’alçada 
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, 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 que correspongui en el termini 
de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació de 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 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, podeu exercitar, 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. 

PROPOSTA D'ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L'EXPEDIENT PER DETERMINAR LA PÈRDUA DEL DRET AL 
COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES MAJORS, ANY 
2014 (LÍNIA 2). ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS DE BINIALI. 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 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 Personas Mayores de Biniali va sol·licitar, 
registre general d’entrada núm. 15032, una subvenció econòmica per import de 700,00 
€ per al projecte MANTENIMENT (LÍNIA 2) de l’entitat. 

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. L’Associació de Personas Mayores de Biniali, dia 27 de setembre de 2014, registre 
general d’entrada núm. 30122, va presentar documentació de justificació de les despeses 
de manteniment. No obstant, aquesta està sense signar i a més no s’ajusta al que 
estableix la base catorzena de les bases reguladores de la convocatòria. 

5. Dia 10 de març de 2015, el centre gestor va requerir, registre de sortida núm. 5604, a 
l’associació perquè, en un termini de quinze dies, presentés la justificació de la 
subvenció concedida (avís de recepció de dia 11 de març de 2015). Transcorregut aquest 
termini, l’associació no ha presentat documentació. 

6. Dia 15 d’octubre de 2015, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment per determinar la pèrdua del 
dret al cobrament de la subvenció concedida per falta de justificació del projecte 
presentat. 

7. Dia 22 d’octubre de 2015, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Personas 
Mayores de Biniali (avís de recepció de dia 23 d’octubre de 2015), i transcorregut el 
termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

8. Dia 12 de novembre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció concedida en concepte de manteniment de l’entitat (línia 2). 

9. Dia 12 de novembre 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 Personas Mayores de Biniali en concepte de 
manteniment de l’entitat (línia 2). 

10. Dia 22 de gener de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. Els articles 34, 37i 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 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 Personas 
Mayores de Biniali, CIF G-07296783, per falta de justificació del projecte presentat. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Personas Mayores de Biniali 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. 

PROPOSTA D'ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L'EXPEDIENT PER DETERMINAR LA PÈRDUA DEL DRET AL 
COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES MAJORS, ANY 
2014 (LÍNIA 2). ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS DE SANTA MARIA. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència: 

Antecedents 
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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 de Persones Majors de Santa Maria va 
sol·licitar, registre general d’entrada núm. 15018, una subvenció econòmica per import 
de 700,00 € per al projecte MANTENIMENT (LÍNIA 2) de l’entitat. 

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 20 de febrer de 2015, el centre gestor, registre de sortida núm. 4171, va requerir 
a l’associació perquè, en un termini de quinze dies, presentés la justificació de la 
subvenció concedida (avís de recepció de dia 25 de febrer de 2015). Transcorregut 
aquest termini, l’associació no ha presentat documentació. 

5. Dia 13 d’octubre de 2015, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment per determinar la pèrdua del 
dret al cobrament de la subvenció concedida per falta de justificació del projecte 
presentat. 

6. Dia 16 d’octubre de 2015, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Persones 
Majors de Santa Maria (avís de recepció de dia 22 d’octubre de 2015), i transcorregut el 
termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

7. Dia 12 de novembre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció concedida en concepte de manteniment de l’entitat (línia 2). 

8. Dia 12 de novembre 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 de Persones Majors de Santa Maria en concepte de 
manteniment de l’entitat (línia 2). 

9. Dia 22 de gener de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

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: 
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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 de 
Persones Majors de Santa Maria, CIF G-07517972, per falta de justificació del projecte 
presentat. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació de Persones Majors de Santa Maria 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. 

PROPOSTA D'ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L'EXPEDIENT PER DETERMINAR LA PÈRDUA DEL DRET AL 
COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES MAJORS, ANY 
2014 (LÍNIA 2). ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA TERCERA EDAT DE 
MANCOR DE LA VALL. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 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 24 d’abril de 2014, l’Associació d’Amics de la Tercera Edat de Mancor de la 
Vall va sol·licitar, registre general d’entrada núm. 15298, una subvenció econòmica per 
import de 300,00 € per al projecte MANTENIMENT (LÍNIA 2) de l’entitat. 
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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 10 de març de 2015, el centre gestor va requerir, registre de sortida núm. 5607, a 
l’associació perquè, en un termini de quinze dies, presentés la justificació de la 
subvenció concedida (avís de recepció de dia 11 de març de 2015). Transcorregut aquest 
termini, l’associació no ha presentat documentació. 

5. Dia 15 d’octubre de 2015, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment per determinar la pèrdua del 
dret al cobrament de la subvenció concedida per falta de justificació del projecte 
presentat. 

6. Dia 22 d’octubre de 2015, es va notificar la resolució anterior a l’Associació d’Amics 
de la Tercera Edat de Mancor de la Vall (avís de recepció de dia 23 d’octubre de 2015), 
i transcorregut el termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

7. Dia 12 de novembre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció concedida en concepte de manteniment de l’entitat (línia 2). 

8. Dia 12 de novembre 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 d’Amics de la Tercera Edat de Mancor de la Vall en 
concepte de manteniment de l’entitat (línia 2). 

9. Dia 22 de gener de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

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 300,00 euros, a l’Associació d’Amics 
de la Tercera Edat de Mancor de la Vall, CIF G-07440035, per falta de justificació del 
projecte presentat. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació d’Amics de la Tercera Edat de Mancor de la 
Vall 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. 

PROPOSTA D'ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L'EXPEDIENT PER DETERMINAR LA PÈRDUA DEL DRET AL 
COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES MAJORS, ANY 
2014 (LÍNIA 2). ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA GENT GRAN DE BINIAMAR. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 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 d’Amics de la Gent Gran de Biniamar va 
sol·licitar, registre general d’entrada núm. 15014, una subvenció econòmica per import 
de 700,00 € per al projecte MANTENIMENT (LÍNIA 2) de l’entitat. 

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 20 de febrer de 2015, el centre gestor va requerir, registre de sortida núm. 4172, 
a l’associació perquè, en un termini de quinze dies, presentés la justificació de la 
subvenció concedida (avís de recepció de dia 26 de febrer de 2015). Transcorregut 
aquest termini, l’associació no ha presentat documentació. 
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5. Dia 13 d’octubre de 2015, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment per determinar la pèrdua del 
dret al cobrament de la subvenció concedida per falta de justificació del projecte 
presentat. 

6. Dia 16 d’octubre de 2015, es va notificar la resolució anterior a l’Associació d’Amics 
de la Gent Gran de Biniamar (avís de recepció de dia 20 d’octubre de 2015), i 
transcorregut el termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

7. Dia 12 de novembre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció concedida en concepte de manteniment de l’entitat (línia 2). 

8. Dia 12 de novembre 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 d’Amics de la Gent Gran de Biniamar en concepte 
de manteniment de l’entitat (línia 2). 

9. Dia 22 de gener de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

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 d’Amics 
de la Gent Gran de Biniamar CIF G-57075400, per falta de justificació del projecte 
presentat. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació d’Amics de la Gent Gran de Biniamar 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 
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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 DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROPOSTA D’APROVACIÓ D’APORTACIONS ECONÒMIQUES ALS 
AJUNTAMENTS DE POBLACIÓ INFERIOR O IGUAL A 2.000 HABITANTS 
PER A LA INSTAL·LACIÓ I/O ADEQUACIÓ D’HIDRANTS PER A 
EMERGÈNCIES. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local: 
 
L’article 36.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre) atribueix als consells insulars la 
competència de prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis en els 
municipis de menys de 20.000 habitants. 
 
S’ha detectat la necessitat d’instal·lar i/o adequar en aquests municipis de Mallorca de 
població inferior a 20.000 habitants hidrants a les xarxes d’aigua potable municipals, 
(xarxes que són de competència dels municipis segons els articles 25 i 26 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril) per resoldre qualsevol tipus d’emergència en els nuclis de 
població. Es prioritzarà com a punts d’instal·lació les entrades a les poblacions i nuclis 
urbanitzats de titularitat municipal, les zones i polígons industrials, i el casc urbà. Amb 
caràcter general, els hidrants seran exteriors. Excepcionalment, prèvia autorització del 
Consell de Mallorca, podran ser soterrats. 
 
Es subscriuran convenis amb els municipis de població inferior o igual a 2.000 habitants 
com a primera fase d’un programa que ha d’arribar a tots els municipis de menys de 
20.000 habitants. La necessitat d’instal·lació d’hidrants en aquests municipis de 
població inferior o igual a 2.000 habitants i la seva ubicació queda reflectida a l’estudi 
dels tècnics del Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca de 
data 19 de gener de 2016 que figura a l’expedient i a l’informe de la Secretària Tècnica 
del Departament de data 18 de gener de 2016. A l’annex dels convenis s’inclouen un 
seguit de característiques tècniques dels hidrants que s’han d’instal·lar i/o adequar en els 
municipis. 
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Com a despesa màxima per cada element a instal·lar als municipis o actuació a realitzar 
d’honoraris, s’ha fet la quantificació següent: 
 
Per cada nou hidrant columna o soterrat i la seva senyalització: 3.600 euros. 
Per cada adequació d’hidrant existent (columna o soterrat) i la seva senyalització: 1.800 
euros. 
Per la redacció del projecte d’hidrants: 1.000 euros. 
Per la direcció de les obres del projecte d’hidrants: 1.000 euros. 
 
El cost d’un hidrant soterrat és més econòmic que el d’un hidrant de columna; és de 
3.060 euros, però a l’estudi de necessitats dels tècnics del Departament no s’ha pogut 
determinar la ubicació exacta dels hidrants, (moment en el qual se sabrà si l’hidrant a 
instal·lar ha de ser de columna o soterrat), per la qual cosa s’ha fixat una quantitat 
màxima per hidrant de 3.600 euros (que és el cost de l’hidrant més car: el de columna). 
  
Vist l’informe de fiscalització de conformitat de la Interventora General de data 4 de 
febrer de 2016. 
 
Per tot això, el Conseller de Desenvolupament Local fa al Consell Executiu del Consell 
de Mallorca la següent proposta d’ 

ACORD 

 
1.- Aprovar el conveni tipus de col·laboració que s’adjunta com Annex I entre el 
Consell de Mallorca i els ajuntaments interessats de població inferior o igual a 2.000 
habitants per a la instal· lació i/o adequació d’hidrants en el seu terme municipal per 
atendre qualsevol tipus d’emergència. 

 
2.- Autoritzar una despesa total de 211.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 65.94310.76201 del pressupost de despeses de 2016, per fer front a les 
aportacions econòmiques previstes al punt següent. 
 
3.- Disposar a favor dels següents ajuntaments les quantitats màximes que es fan constar 
i per a les finalitats que tot seguit s’esmenten: 
 

Concepte 

Ajuntament 

Import màxim 
d'aportació 

econòmica per 
obra 

Nous hidrants 
columna o 

soterrat i la seva 
senyalització 

Adequació 
d’hidrants 
existents 

(columna o 
soterrat) i la seva 

senyalització 

Ariany: 19.800,00 € 4 3 

Banyalbufar: 10.800,00 € 3 0 

Búger: 18.000,00 € 5 0 

Costitx: 9.000,00 € 2 1 

Deià: 18.000,00 € 4 2 

Escorca: 30.600,00 € 1 15 
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Estellencs: 10.800,00 € 3 0 

Fornalutx: 18.000,00 € 5 0 

Lloret de Vistalegre: 19.800,00 € 2 7 

Mancor de la Vall: 14.400,00 € 3 2 

Santa Eugènia: 19.800,00 € 5 1 

 189.000,00 €   

 
 
Igualment, disposar a favor dels següents ajuntaments les quantitats màximes que es fan 
constar i per a les finalitats que tot seguit s’esmenten: 
 
 

Concepte 

Ajuntament 

Import màxim 
d'aportació 

econòmica per 
honoraris 

Honoraris per 
redacció de 

projecte 
Honoraris per 
direcció d'obra 

Ariany: 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Banyalbufar: 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Búger: 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Costitx: 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Deià: 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Escorca: 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Estellencs: 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Fornalutx: 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Lloret de Vistalegre: 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Mancor de la Vall: 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

Santa Eugènia: 2.000,00 € 1.000,00 1.000,00 

 22.000,00 €   

 
Les quantitats del quadre anterior de les obres quedaran reduïdes, si s’escau, de forma 
automàtica a l’import de l’adjudicació de les obres d’instal·lació i/o adequació dels 
hidrants a una empresa contractista. 
 
Les quantitats del quadre anterior dels honoraris quedaran reduïdes a l’import que 
resulti de la factura o factures que presenti l’ajuntament interessat. 
 
En el cas que l’import de les obres o dels honoraris sigui superior a les aportacions 
econòmiques màximes del Consell de Mallorca, la diferència anirà a càrrec dels 
ajuntaments interessats. 
 
4.1.- Els anteriors ajuntaments disposaran d’un termini de 2 mesos comptadors a partir 
del dia de la recepció de la notificació d’aquest acord per presentar la següent 
documentació: 
 
a) Certificat del secretari municipal d’aprovació per acord del ple de l’ajuntament del 
conveni del punt 1 d’aquest acord. 
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b) Declaració responsable en relació a les aportacions econòmiques previstes en aquest 
acord (Annex IV) 
 
c) Dos exemplars en paper del projecte tècnic dels hidrants a instal·lar. El projecte 
tècnic ha de tenir el contingut que s’assenyala a l’article 123 del R. Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic en relació a l’article 124 i següents del R. Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques.  

 
 A la memòria del projecte s'haurà de fer constar: 
 
- Justificació del compliment de la normativa urbanística. 

 
- Manifestació del compliment de la normativa estatal i autonòmica vigent 

(justificant, entre d'altres, el compliment de la Llei autonòmica 3/1993, de 4 de maig, 
per a la millora de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques; Pla director 
sectorial per a la gestió dels residus de l’illa de Mallorca vigent en cada moment i, en 
general, quants preceptes i instruccions tècniques siguin d'aplicació al cas concret). 

 
-El pressupost general de l'obra haurà d'adequar-se obligatòriament al següent 

model: 
A) Pressupost d'execució material ( PEM )......................... 
B) Benefici industrial ( 6% del PEM).................................. 
C) Despeses generals ( 13% del PEM)................................. 
D) Total valor estimat del contracte (A+B+C)..................... 
Total pressupost per a coneixement de l'Administració (Pressupost objecte de 
subvenció) (IVA (21% sobre D) + D) ................................................................. 

 
Tota la documentació haurà d’estar signada pel tècnic redactor del projecte amb el 
vistiplau del President/a de l’entitat local promotora del projecte. 
 
Els honoraris de redacció del projecte i de direcció de l’obra no podran figurar al 
projecte tècnic. Just s’abonaran els honoraris de redacció i de direcció contra factures 
presentades per tercers a l’ajuntament, tal com es fa constar al punt 5.1, lletra A) 
d’aquest acord. No s’admetran com a justificants, i, per tant, no s’abonarà l’aportació 
econòmica per honoraris, si es presenten nòmines, contractes laborals, etc. 
 
Amb caràcter general, els hidrants seran exteriors. Excepcionalment, prèvia autorització 
del Consell de Mallorca, podran ser soterrats. 
 
4.2.- Una vegada revisada la documentació administrativa i tècnica, si aquesta és 
correcta, es procedirà a la firma del conveni del punt 1. 
 
5.1.- Per a l’abonament parcial o total de les quantitats previstes al punt 3, els 
ajuntaments han de presentar al Consell de Mallorca la següent documentació:  
 
A) Pel que fa als honoraris de redacció del projecte i de direcció de l’obra: 
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-Factura original del professional o empresa que hagi fet les actuacions. No es pot 
emplenar la factura sobre una fotocòpia del model original de factura que empri el 
professional o l’empresa; el logotip i la resta de dades han de figurar amb la tipologia 
original. 
 
En lloc de la factura original també es pot trametre una fotocòpia de la mateixa, la qual 
ha d’estar acarada pel secretari de la Corporació i s’ha d’acreditar, bé en el cos de la 
factura fotocopiada per mitjà d’una diligència signada per l’esmentat funcionari, bé a 
través d’un certificat expedit pel mateix funcionari, que la factura no s’ha emprat ni 
s’emprarà com a justificant per al cobrament d’una altra aportació. 
 
La factura haurà d’estar aprovada per part de l’òrgan competent de l’ajuntament: 
Aquesta aprovació podrà acreditar-se bé per mitjà d’una diligència del secretari de la 
Corporació en el cos de la factura, bé per un certificat expedit pel funcionari esmentat. 
 
B) Pel que fa a les despeses de l’obra: 
 
-Certificació d’obra (ANNEX III) degudament emplenada, i signada pel contractista i pel 
director (o directors) de l’obra, amb les firmes degudament identificades. 
 
-Relació valorada dels treballs duts a terme signada pel director (o directors) de l’obra 
amb les firmes degudament identificades. 

 
-Factura original de l’empresa que hagi fet les actuacions. No es pot emplenar la factura 
sobre una fotocòpia del model original de factura que empri l’empresa; el logotip i la 
resta de dades de l’empresa han de figurar amb la tipologia original. 
 
En lloc de la factura original també es pot trametre una fotocòpia de la mateixa, la qual 
ha d’estar acarada pel secretari de la Corporació i s’ha d’acreditar, bé en el cos de la 
factura fotocopiada per mitjà d’una diligència signada per l’esmentat funcionari, bé a 
través d’un certificat expedit pel mateix funcionari, que la factura no s’ha emprat ni 
s’emprarà com a justificant per al cobrament d’una altra aportació. 
 
La factura haurà d’estar aprovada per part de l’òrgan competent de l’ajuntament: 
Aquesta aprovació podrà acreditar-se bé per mitjà d’una diligència del secretari de la 
Corporació en el cos de la factura, bé per un certificat expedit pel funcionari esmentat. 
 
5.2.- En el cas que es tracti de la darrera execució parcial de l’obra, o de la primera i 
única, a més de la documentació abans esmentada s’ha de presentar: 
             

a) Model de declaració responsable (ANNEX V) en fase de justificació de 
despeses en relació a les aportacions econòmiques del punt 3 d’aquest acord. 

 
b) Certificat final d'obra signat pel director de la mateixa. En el cas que el 

projecte inicial estigui visat pel corresponent col· legi professional, s’ha de presentar el 
certificat igualment visat. 
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c) Acta de recepció de l'obra signada conjuntament pel director, el contractista, 
un facultatiu tècnic en representació de la Corporació Local i un representant del 
Consell de Mallorca. A aquest efecte, la Corporació Local, amb una antelació mínima 
de tres dies hàbils, comunicarà al Consell de Mallorca el dia i l'hora prevista per a la 
recepció de les obres i també la de la seva inauguració oficial. 

 
d) Plànols escala 1:5.000 amb la ubicació dels hidrants en format .dwg, .shp, 

.dgn, .dxf, en suport digital.  
 
e) Certificat del cabdal d’aigua obtingut per cada hidrant signat pel director de 

l’obra. 
 
5.3.- S’acceptaran com a justificants les factures independentment del seu pagament. No 
obstant això, aquestes factures, tant d’honoraris com d’obres, s’han d’abonar per part de 
l’entitat local beneficiària de l’aportació econòmica en el termini de 30 dies comptadors 
des del dia que s’hagi rebut el pagament de l’aportació econòmica per part del Consell 
Insular de Mallorca. En cas contrari, aquest incompliment serà causa de reintegrament 
de l’aportació econòmica.  

 

6.- De la quantitat total a aportar als ajuntaments per a obres el Consell de Mallorca, 
prèvia sol·licitud de l’ajuntament interessat, una vegada firmats els convenis 
corresponents, podrà fer bestretes a compte fins a un màxim del 50 % d’acord amb les 
condicions establertes a les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per 
a l’any 2016.  
 
7.- Els ajuntaments es faran càrrec dels tràmits per a la contractació de les obres 
d’instal·lació i/o adequació dels hidrants en el seu terme municipal i del seu 
manteniment durant un termini de 10 anys. 
 
8.- La supervisió de les obres d’instal·lació i/o adequació dels hidrants i del seu 
manteniment es durà a terme pels tècnics del Departament de Desenvolupament Local 
del Consell de Mallorca. 
 
9.- L’adjudicació de les obres i, també, la presentació del certificat d’adjudicació 
(ANNEX II) al Consell de Mallorca s’ha de fer en el termini de dos mesos següents a la 
data de la firma dels convenis amb cada ajuntament, i la finalització de les obres i, a la 
vegada, la presentació al Consell de Mallorca de la documentació prevista al punt 5 
d’aquest acord, en el termini de cinc mesos comptadors també des de la data de la firma 
dels convenis. 
 
 
DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
ESTUDI I, SI S’ESCAU, APROVACIÓ CONVENI D’ADHESIÓ DEL CONSELL 
DE MALLORCA A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA 
ELÈCTRICA FORMALITZAT PER LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE 
LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS.  
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Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Modernització i Funció Pública: 
 
ANTECEDENTS 
 
El RDLeg 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic (en endavant TRLCSP) regula, en els articles 203 a 207, les centrals 
de contractació com una de les tècniques, juntament amb els acords marc i els sistemes 
dinàmics de contractació, per racionalitzar la contractació en el sector públic. En aquest 
sentit l’article 204.1 TRLCSP disposa que la creació de centrals de contractació a les 
comunitats autònomes, així com la determinació dels tipus de contractes i l’àmbit 
subjectiu a que s’estenen, s’ha de fer en la forma que prevegin les normes que, en 
desenvolupament de la Llei, es dictin en l’exercici de les seves competències. 
 
La Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual s’adopten mesures urgents per reduir el dèficit 
públic, en el marc de la racionalització tècnica de la contractació, regula els trets 
essencials dels acords marc i de les centrals de contractació en l’àmbit de la comunitat 
autònoma. L’article 7 d’aquest text legal autoritza la creació d’una central de 
contractació en l’àmbit de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears 
i de la resta d’ens que integren el sector públic autonòmic. D’acord amb aquest 
precepte, la creació de centrals de contractació s’ha de fer mitjançant un decret del 
Consell de Govern, a proposta de la persona titular de la Conselleria competent en 
matèria de contractació pública. 
 
D’acord amb l’anterior, el Decret 56/2012, de 13 de juliol (BOIB núm. 101 de 14 de 
juliol de 2012) crea la Central de Contractació, es regula la contractació centralitzada i 
es distribueixen les competències en aquesta matèria en l’àmbit de l’administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic 
autonòmic. Tot això, amb la finalitat de contribuir a assegurar, en connexió amb el 
requisit d’estabilitat pressupostària i de control de despesa una utilització eficient dels 
fons destinats a la realització d’obres, l’adquisició de béns i la contractació de serveis de 
la comunitat i el sector públic autonòmic. 
 
L’article 17 del Decret 56/2002, de 13 de juliol estableix que: 
 

1. Els consells insulars i les entitats que integren l’administració local, inclosos els 

organismes autònoms i els altres ens públics que en depenen, com també la 

Universitat de les Illes Balears i la resta d’institucions i organismes públics de 

la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, podran adherir-se al catàleg 

autonòmic d’obres, subministraments i serveis homologats mitjançant els acords 

corresponents amb l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears a través de la conselleria competent en matèria de contractació pública. 

 

2. Aquestes adhesions, que vinculen l’ens adherit en els termes que s’estableixin en 

l’acord corresponent, poden fer-se per a la totalitat d’obres, els 

subministraments i els serveis inclosos en el catàleg o només per a determinades 

categories d’aquests.  
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Mitjançant resolució del Conseller D’Administracions Públiques de 23 de juliol de 2012 
(BOIB núm. 110 de 31 de juliol de 2012), es declaren objecte de contractació 
centralitzada determinades obres, subministraments i serveis en l’àmbit de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic. Entre 
d’altres, es declara de contractació centralitzada el subministrament d’energia elèctrica. 
 
Atès que mitjançant resolució del Conseller Executiu d’Administracions Públiques de 
12 de març de 2013 (rectificada per resolució de 22 de març de 2013) es va adjudicar 
per a la “Selecció de l’empresa comercialitzadora del subministrament de l’Energia 
Elèctrica per les dependències del Govern i dels Ens del Sector Públic Autonòmic”. 
 
Vist que l’esmentat Acord Marc s’ha formalitzat en data 26 d’abril de 2013, publicant-
se en el perfil del contractant el passat 10 de maig de 2013. 
 
Atès que en data 29 de maig de 2013 el consell executiu del Consell de Mallorca va 
sol·licitar l’adhesió al sistema de contractació centralitzada de subministrament 
d’energia elèctrica, i es va comprometre a tramitar els contractes derivats de l’Acord 
Marc, de conformitat amb les prescripcions que s’hi estableixen. 
 
Atesa la propera finalització del contracte de subministrament d’energia elèctrica 
subscrit pel Consell de Mallorca amb la mercantil ENDESA ENERGIA, SAU. 

 

Vist l’informe de l’Enginyer Tècnic del Consell de Mallorca de 10 de novembre de 
2015. 

 
Atès que dia 17 de novembre de 2015, el Sr. Jordi Amer Bonnín, TAG cap de servei de 
serveis generals en va emetre l’informe jurídic; i, dia 15 de gener de 2016, el de 
fiscalització prèvia de l’expedient (219.3/15). 
 
Fonaments 
 
D’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del Decret d’organització del Consell de 
Mallorca aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de dia 18 de juliol), i 
d’acord amb la base 24 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu atribuir la 
contractació i l’atorgament de concessions per import superior a setanta mil vuit-cents 
euros (70.800,00 €), quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 
 
En els articles 196 A 198 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant, 
TRLCSP), s’estableixen les actuacions que comprèn el procediment per a la celebració 
d’acords marc i per a l’adjudicació de contractes basats en acords marc.  
 
Per tant, propòs a la consellera executiva del Departament de Modernització i Funció 
Pública que el Consell Executiu acordi: 
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1.- Aprovar el conveni d’adhesió del Consell de Mallorca a l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica que es transcriu a continuació: 
 
“Parts 

 

Catalina Cladera i Crespí, conseller d’Hisenda i Pressuposts, en l’exercici de les 

facultats que li atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de 

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

 

Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de Modernització i Funció 

Pública en l’exercici de les facultats que li atribueix el Decret d’organització del 

Consell de Mallorca aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de dia 18 de 

juliol) i l’Acord del Consell Executiu de data_______________. 

 

Antecedents 

 

1. Mitjançant el Decret 56 /2012, de 13 de juliol, es crea la Central de Contractació, 

es regula la contractació centralitzada i es distribueixen les competències en 

aquesta matèria en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les 

Illes Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic (BOIB núm. 101, de 

14 de juliol). 

 

2. En exercici d’aquestes competències, mitjançant la Resolució del conseller 

d’Administracions Públiques de 23 de juliol de 2012 (BOIB núm. 110, de 31 de 

juliol), es va declarar de contractació centralitzada el subministrament d’energia 

elèctrica. I mitjançant la Resolució del conseller d’Administracions Públiques de 12 

de març de 2013 es va adjudicar el contracte per al subministrament d’energia 

elèctrica a “Endesa Energía, SAU”, tramitat per la Central de Contractació pel 

procediment d’homologació de tipus. 

 

3. L’article 17 del Decret 56/2012 estableix que els consells insulars i les entitats que 

integren l’Administració local, inclosos els organismes autònoms i els altres ens 

públics que en depenen, com també la Universitat de les Illes Balears i la resta 

d’institucions i organismes públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 

poden adherir-se al catàleg autonòmic d’obres, subministraments i serveis 

homologats mitjançant els acords corresponents amb l’Administració de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a través de la conselleria competent en 

matèria de contractació pública. Aquestes adhesions, que vinculen l’ens adherit en 

els termes que s’estableixin en l’acord corresponent, poden fer-se per a la totalitat 

de les obres, els subministraments i els serveis inclosos al catàleg o només per a 

determinades categories. 

 

4. El Consell de Mallorca va sol·licitar l’adhesió a l’Acord marc per al 

subministrament d’energia elèctrica, que fou autoritzada mitjançant la Resolució 

del conseller d’Hisenda i Pressupostos de 25 de novembre de 2013 arran de la 

proposta del Ple de la Central de Contractació, d’acord amb els articles 6.2 f, 15 e i 

17 del Decret 56/2012. 
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Ambdues parts ens reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 

aquest conveni, de conformitat amb les següents 

 

Clàusules 

 

1. Objecte 

 

Aquest conveni té per objecte establir les bases i les condicions mitjançant les quals el 

Consell de Mallorca s’adhereix a l’Acord marc per al subministrament d’energia 

elèctrica, declarat de contractació centralitzada mitjançant la Resolució del conseller 

d’Administracions Públiques de 23 de juliol de 2012 (BOIB núm. 110, de 31 de juliol), i 

adjudicat a Endesa Energía, SAU, mitjançant la Resolució del conseller 

d’Administracions Públiques de 12 de març de 2013. 

 

2. Obligacions de les parts 

 

2.1. Obligacions de la Central de Contractació de les Illes Balears 

 

La Central de Contractació de les Illes Balears ha d’informar el Consell de Mallorca 

de les condicions de l’adjudicació i de les altres que es puguin produir durant la 

vigència  de l’Acord marc per al subministrament d’energia elèctrica 

 

La informació a què es refereix el paràgraf anterior s’ha de fer arribar als òrgans que 

indiqui el Consell de Mallorca, per a la qual cosa ha d’indicar la denominació de 

l’entitat, l’adreça, el telèfon, el fax i la persona responsable, com també l’adreça 

electrònica de contacte. Així mateix, la informació ha d’estar disponible la pàgina web 

de la Central de Contractació. 

 

2.2. Obligacions del Consell de Mallorca 

 

El Consell de Mallorca es compromet a subscriure els contractes derivats de l’Acord 

marc a què es refereix la clàusula primera del conveni i a acceptar els termes que s’hi 

fixen d’acord amb les especificacions i les condicions establertes per a la contractació 

que es basa en aquest Acord marc. 

 

El Consell de Mallorca haurà d’efectuar la recepció dels bens i serveis prestats, que 

hauran de coincidir amb les característiques i preus que s’hagin establert en l’Acord 

marc i en la contractació que es deriva del mateix, així com l’abonament del preu i de 

les revisions, si n’és el cas, d’acord amb les previsions establertes en el TRLCSP. 

 

El Consell de Mallorca ha de comunicar l’import de les facturacions a la Central de 

Contractació amb una periodicitat trimestral, i l’ha d’informar de les demores en els 

terminis de lliurament, dels defectes en els béns subministrats o en la prestació de 

serveis, o qualsevol altre incompliment total o parcial que hi estigui relaciona, per tal 

de poder adoptar les mesures oportunes, incloses, si escau, l’aplicació de penalitats i 

l’exigència de les responsabilitats que preveu el Text refós de la Llei de contractes del 

sector públic, aprovat pel Reial decret llei de 3/2011, de 14 de novembre. 
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3. Vigència del conveni 

 

L’adhesió produeix efectes des de l’endemà d’haver-se signat aquest conveni i es 

mantindrà vigent mentre també ho sigui l’Acord marc de subministrament d’energia 

elèctrica. 

 

No obstant això, serà causa de resolució el mutu acord d’ambdues parts o 

l’incompliment greu d’aquestes condicions per alguna de les parts. 

 

4. Resolució de litigis 

 

Les qüestions litigioses que es puguin plantejar respecte de l’aplicació, la interpretació 

i el compliment d’aquest conveni són competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 

administratiu. 

 

Com a prova de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.” 

 
 
2.- Notificar aquest Acord a la Central de Contractació de la CAIB. 
 
APROVACIÓ DEL CONSELL EXECUTIU DEL PLA DE FORMACIÓ 
CONTINUADA DEL CONSELL DE MALLORCA, PER A L’ANY 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Modernització i Funció Pública: 
 
Atesa la Resolució d’inici d’expedient d’aprovació del Pla de Formació continuada del 
Consell de Mallorca per al 2016, dictada per la Consellera Executiva de Modernització i 
Funció Pública, en data 26 de gener de 2015, d’acord amb l’informe proposta de la 
coordinadora de formació per absència de la cap de servei de formació i amb el vist-i-
plau del director insular d’Hisenda i Funció Pública, de la mateixa data. 

 

I atesos els fonaments de dret següents: 

 

1. El text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, estableix (art. 14g) que els empleats públics 
tenen dret a la formació continuada i a l’actualització dels seus coneixements i 
capacitats professionals. Aquesta formació té un caràcter permanent i el seu 
objectiu és propiciar el desenvolupament de les competències necessàries per dur a 
terme les tasques pròpies de cada categoria de la manera més eficient possible. 

 

2. El present Pla de Formació respon a l’ establert als Acords per al Personal 
Funcionari (capítol VII. Art.48) i Conveni Col·lectiu per al personal laboral 
(capítol VII. Art. 48) vigents, sent l’àmbit d’aplicació el personal al Servei del 
Consell de Mallorca, excloent els dels organismes autònoms, llevat dels casos en 
què s’estableixin acords específics al respecte.  
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3. La competència per aprovar aquest Pla de Formació del personal per a l'exercici 

2016, la té el Consell Executiu, en virtut de la lletra m) de l’article 1, Atribucions 
del Consell Executiu, del Decret de la presidència del Consell de Mallorca pel 
qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca de 10 de juliol de 
2015. 

 

4. La competència per a la presentació d’aquest Pla es troba entre les atribucions que 
el Decret de la presidència del Consell de Mallorca pel qual es determina 
l’organització del Consell Insular de Mallorca, l’article 10, apartat c) 13,  atribueix 
a la Consellera Executiva del Departament de Modernització i Funció Pública; per 
la qual cosa, vista la documentació que acompanya aquest document, 

 

propòs que el Consell Executiu del Consell de Mallorca adopti el següent 
 

A C O R D 

Primer. Aprovar el Pla de Formació continuada del Consell de Mallorca per a l’any 
2016. 

 


