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ACORD ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA DE DIA 24 DE FEBRER DE 2016 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (10-2-2016). 
 
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROPOSTA D'ACORD PER DETERMINAR EL REINTEGRAMENT 
PARCIAL I LA PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
DESTINADA A FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2014, LÍNIA 1. ASSOCIACIÓ DE PERSONAS 
MAYORES ES LLEDONER. 

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, any 2014, (BOIB núm. 
41, de dia 25 de març de 2014). 

2. Dia 23 d’abril de 2014, el senyor Andrés Coll Pons, en representació de l’Associació 
de Personas Mayores Es Lledoner, va sol·licitar una subvenció de 14.400,00 euros pel 
projecte lloguer. 

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, any 2014, (BOIB núm. 104, de dia 2 d’agost de 2014 ). 

4. Dia 13 d’agost de 2014, el conseller executiu de Presidència, per suplència, va 
resoldre reconèixer i liquidar l’obligació a favor de l’Associació de Personas Mayores 
Es Lledoner, amb CIF G07331242, per import de 7.200,00 €, en concepte de bestreta 
del 50% de l’import de la subvenció concedida, i dia 4 de setembre de 2014 se’n va 
efectuar el pagament. 

5. Dia 27 de setembre de 2014, registre general d’entrada núm. 30090, el senyor Andrés 
Coll Pons, en representació de l’Associació de Personas Mayores Es Lledoner, va 
presentar documentació justificativa de despeses, per import de 16.736,88 € per el 
lloguer (Línia 1), efectuades en càrrec a la subvenció concedida. 

6. Dia 13 de febrer de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient de reconeixement de l’obligació en el qual 
posa de manifest les següents deficiències essencials: “2. En el pagament del lloguer del 
4º trimestre de 2013, manca còpia del xec o pagaré d’acord amb la base quinzena de la 
convocatòria. 3. En el justificant bancari de la transferència del pagament dels lloguers, 
no consta el destinatari de la transferència i, per tant, no s’acredita el pagament a 
l’emissor de la factura, d’acord amb la base quinzena de la convocatòria.” 
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7. Dia 10 de març de  2015, registre de sortida núm. 5605, es va requerir a l’associació, 
avís de recepció de dia 11 de març de 2015,  perquè en un termini de quinze dies 
esmenéssin  els defectes de la justificació de la subvenció d’acord amb l’informe de la 
Intervenció General del Consell de Mallorca de dia 13 de febrer de 2015. 

8. Dia 18 de març de 2015, registre general d’entrada a l’IMAS núm. 8259, el senyor 
Guillem coll Morro, en representació de l’Associació Personas Mayores Es Lledoner, va 
presentar còpia del contracte de lloguer del local i escrit justificatiu de la relació entre la 
senyora Antonia Mateu Gual (beneficiari de les transferències) i l’entitat Construcciones 
Gupa, SA (emissora de les factures). 

9. Dia 31 de març de 2015, registre de sortida núm. 7626, es va requerir novament a 
l’associació, avís de recepció de dia 7 d’abril de 2015,“Malgrat la nova documentació 
aportada encara persisteix el defecte; així manca acreditar que el beneficiari de les 
transferències i del xec n’ha traspassat l’import a l’empresa emissora de les factures.” 

10. Dia 1 d’abril de 2015, registre general d’entrada núm. 9917, el senyor Andrés Coll 
Pons, president de l’Associació de Personas Mayores Es Lledoner, va aportar més 
documentació justificativa de la relació entre la senyora Antonia Mateu Gual 
(beneficiari de les transferències) i l’entitat Construcciones Gupa, SA (emissora de les 
factures). 

11. Dia 8 de juny de 2015, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports en funcions 
va resoldre iniciar l’expedient de reintegrament i pèrdua parcial del dret al cobrament de 
la subvenció destinada a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, 
any 2014, línia 1 (lloguer), concedida a l’Associació de Persones Majors Es Lledoner, 
CIF G07331242, per import de 4.700,85 euros així com la declaració de la pèrdua 
parcial del dret al cobrament de la subvenció per import de 11.900.85 € per falta de 
justificació del projecte presentat d’acord amb les bases reguladores de la convocatòria 
de subvencions. 

12. Dia 17 de juny de 2015, es va notificar la resolució anterior a l’Associació de 
Persones Majors Es Lledoner (avís de recepció de dia 19 de juny de 2015). 

13. Dia 6 de juliol de 2015, registre general d’entrada núm. 19391, el senyor Andrés 
Coll Pons en representació de l’Associació de Persones Majors Es Lledoner, va 
presentar escrit d’al·legacions en el qual posa de manifest que 

- la Sra. Antonia Mateu Gual, copropietària i usufructuaria del local, es l’administradora 
única de l’entitat Construcciones Gupa, SA. 

- d’acord amb la documentació que adjunten queda demostrat que l’associació ha 
efectuat els pagaments corresponents al lloguer del local, que la Sra. Antonia Mateu 
Gual els ha rebut, i que els fills del matrimoni l’autoritzen per cobrar els lloguers 
propietat de l’entitat Contrucciones Gupa, SA. 

- no poden presentar cap document bancari que acrediti que la Sra. Antonia Mateu Gual 
ha traspassat els imports rebuts a Construcciones Gupa, SA ja que aquesta es troba en 
procés de liquidació i els seus comptes cancel·lats. 

- entenen que tenen dret a cobrar la subvenció i no el reintegrament ja que l’associació 
ha efectuat el pagament de les despeses del lloguer del local tal com queda demostrat en 
tota la documentació que presenten. 
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14. Dia 1 d’octubre 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. 

15. Dia 1 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 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 Persones Majors Es Lledoner. 

16. Dia 20 d’octubre de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

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. Desestimar les al·legacions presentades mitjançant escrit de dia 30 de juny de 2015, 
registre general d’entrada núm. 19391, de 6 de juliol, ja que, malgrat la documentació 
aportada, no queda acreditat el pagament a l’emissor de la factura (Construcciones 
Gupa, SA), i consegüentment  acordar el reintegrament parcial de la bestreta 
corresponent al 50 % de la subvenció destinada a fomentar l’associacionisme en l’àmbit 
de les persones majors, any 2014, concedida a l’Associació de Personas Mayores Es 
Lledoner, CIF G07331242, per import de 4.700,85 euros; així com la declaració de la 
pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció per import de 11.900,85 € per falta 
de justificació del projecte presentat: no s’ha acreditat el pagament a l’empresa emissora 
de les factures, tal com s’estableix en la base 14 de les bases reguladores de la 
subvenció. 

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 Persones Majors Es Lledoner. 



 4 

3. Notificar aquest acord a l’Associació de Persones Majors Es Lledoner 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 RELATIVA A L'ACCEPTACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT D'ALCÚDIA. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu 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 6 de febrer de 2015, l’Associació de la Tercera Edad de Alcúdia va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de 3955,00 € per al projecte ACTIVIDADES 
SOCIOCULTURALS 2015: 

- Taller informàtica 

- Visita a s’Arenal 
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- Visita als Patis de Palma 

- Visita als pobles de la Serra de Tramuntana 

- Visita al Monestir de Lluc 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació de la Tercera Edad de Alcúdia la subvenció sol·licitada 
per import de 3955,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 2015). 

4. Dia 29 de setembre de 2015, l’Associació de la Tercera Edad de Alcúdia, amb CIF G-
07271513, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 
3.098,56 € per la realització d’activitats socioculturals, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida.  

En la memòria d’actuacions presentada pel beneficiari es detalla la realització de les 
següents activitats: Taller informàtica, Excursió a Lluc, Excursió a Cala d’Or, Excursió 
a Alcúdia; en conseqüència, es produeix una modificació del projecte presentat ja que 
s’han modificat el destí de determinades excursions.  

5. Dia 10 de desembre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència emet informe 
proposta relatiu a la modificació del projecte. 

6. Dia 9 de febrer 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 de la Tercera Edad de 
Alcúdia en el termes descrits en la memòria d’actuacions justificativa de la subvenció 
subscrita pel senyor Manuel Romero Soler, en representació de l’Associació de la 
Tercera Edad de Alcúdia. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació de la Tercera Edad de Alcúdia 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 L'ACCEPTACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS DE PORRERES. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu 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 6 de febrer de 2015, l’Associació de Persones Majors de Porreres va sol·licitar 
una subvenció econòmica per import de 4000,00 € per al projecte ACTIVIDADES 
SOCIOCULTURALS 2015: 

- Taller gimnàstica 

- Taller danses del mon 

- Taller manualitats 
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- Excursió (visita) als Santuaris de Bonany i Cura 

3. Dia 29 d’abril 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 4000,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 2015). 

4. Dia 24 de setembre de 2015, l’Associació de Persones Majors de Porreres, amb CIF 
G-07143266, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 
4.170,00 € per la realització d’activitats socioculturals, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida.  

El senyor Juan Rosselló Mulet, en representació de l’Associació de Persones Majors de 
Porreres, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 15 de setembre de 2015, que s’ha 
produït un canvi en l’activitat d’excursions previstes en el projecte inicial, manifestació 
que reitera en la declaració responsable de despeses i ingressos efectuats en relació a 
l’activitat realitzada. 

Així mateix, en la memòria d’actuacions presentada pel beneficiari es detalla la 
realització de les següents activitats: gimnàstica, manualitats, danses, excursió al museu 
de la sabata d’Inca i excursió a Lluc. 

6. Dia 9 de febrer 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 de Persones Majors de 
Porreres en el termes descrits en la memòria d’actuacions justificativa de la subvenció 
subscrita pel senyor Juan Rosselló Mulet, en representació de l’Associació de Persones 
Majors de Porreres. 

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 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 GENT MAJOR DE S'HORTA. 

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 24 d’abril de 2014, Associació Gent Major de s'Horta va sol·licitar una subvenció 
econòmica per import de 700,00 € per al projecte MANTENIMENT (LÍNIA 2) de 
l’entitat, registre general d’entrada núm. 15209. 

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). 
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4. Dia 26 de setembre de 2014, Associació Gent Major de s'Horta, amb CIF 
G07405558, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 
757,92 € per el manteniment (Línia 2) de l’entitat, 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 CIF 
Proveïdor 

Núm. 

 factura 

Data emissió 

 factura 

Import 

Electricitat Endesa Energía 
XXI SLU 

B82846825 S6C401N0089412 25/02/2014 757,92 

    Total 757,92 

L’import de la factura de electricitat no és despesa subvencionable ja que el pagament 
es va fer fora del període subvencionable 

5. Dia 28 de setembre 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 total 
del projecte presentat en el termes que s’estableixin en les bases reguladores. 

6. Dia 30 de setembre de 2015, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Gent 
Major de s’Horta (avís de recepció de dia 6 d’octubre de 2015), i transcorregut el 
termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

7. Dia 4 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 4 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 Gent Major de s’Horta en concepte de manteniment 
de l’entitat (línia 2). 

9. Dia 9 de febrer 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, 
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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 Gent 
Major de s’Horta per falta de justificació del projecte presentat en els termes que 
s’estableixen en les bases reguladores de la convocatòria de subvencions. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Gent Major de s’Horta 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 RELATIVA A L'ACCEPTACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA GENT GRAN DE 
CAIMARI. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu 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 12 de febrer de 2015, l’Associació d’Amics de la Gent Gran de Caimari va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 3950 € 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 d’Amics de la Gent Gran de Caimari la subvenció 
sol·licitada per import de 3950,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 2015). 

4. Dia 28 de setembre de 2015, l’Associació d’Amics de la Gent Gran de Caimari, amb 
CIF G-57069999, va presentar documentació justificativa de despeses efectuades en 
càrrec a la subvenció concedida.  

En la declaració responsable de les despeses i ingressos efectuats en relació a l’activitat 
realitzada, presentada pel beneficiari, es posa de manifest que “... s’ha afegit una 
excursió i a més s’ha canviat el lloc de l’excursió prevista...”  i que “... malgrat els 
canvis produïts no s’han alterat els objectius ni la naturalesa de la subvenció.” 

5. Dia 23 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 proposta relatiu a la modificació del projecte. 

6. Dia 8 de febrer de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

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: 

 

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 
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dirigits a les persones majors per a l’any 2015, a l’Associació d’Amics de la Gent Gran 
de Caimari en el termes descrits en la declaració responsable de les despeses i ingressos 
efectuats en relació a l’activitat realitzada  subscrita per la senyora Maria Jaume Perelló, 
en representació de l’Associació d’Amics de la Gent Gran de Caimari. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació d’Amics de la Gent Gran de Caimari 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 PER DETERMINAR EL 
REINTEGRAMENT I PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA 
SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A PROGRAMES 
D'ACTIVITATS DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE PALMA DE 
MALLORCA.  

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu 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 12 de febrer de 2015, l’Associació de Personas Sordas de Palma de Mallorca va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 3.626,00 per al projecte 
“Actividades”. 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir les subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de 
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caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 70 de 9 de maig 
de 2015). 

4. Dia 14 de maig de 2015, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, va 
resoldre reconèixer i liquidar l’obligació a favor de l’Associació de Personas Sordas de 
Palma de Mallorca, amb CIF G-07089188,  per import de 1.813,00, en concepte de 
bestreta del 50% de l’import de la subvenció concedida per donar suport a programes 
d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, d’acord amb el que 
s’estableix en la base 36.5 de les bases d’execució del pressupost de 2015, i dia 4 de 
juny de 2015 se’n va efectuar el pagament. 

5. Dia 30 de setembre de 2015, l’Associació de Personas Sordas de Palma de Mallorca, 
amb CIF G-07089188, va presentar documentació justificativa de despeses efectuades 
en càrrec a la subvenció concedida.  

6. Dia 2 d’octubre de 2015, es va requerir a l’associació, núm. registre de sortida 21695, 
perquè esmenés els defectes que contenia la justificació (avís de recepció de dia 10 
d’octubre de 2015). 

7. Dia 18 d’octubre de 2015, registre general d’entrada núm. 28407, l’Associació de 
Personas Sordas de Palma de Mallorca, va presentar documentació per esmenar els 
defectes en la justificació de la subvenció. 

8. Dia 12 de novembre de 2015, el centre gestor va emetre informe desfavorable en 
relació a la justificació de la subvenció ja que no s’han esmenat les deficiències 
existents en la justificació i que el pagament de les factures presentades es va fer fora 
del termini establert en la base quinzena de les bases reguladores de la subvenció. 

9. Dia 10 de desembre de 2015, el vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència, va resoldre iniciar el procediment de reintegrament 
de la bestreta i pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

10. Dia 14 de desembre de 2015, es va notificar la resolució anterior a l’Associació de 
Personas Sordas de Palma de Mallorca (avís de recepció de dia 19 de desembre de 
2015), i transcorregut el termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

11. Dia 13 de gener de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de reintegrament de la 
bestreta i pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

12. Dia 14 de gener de 2016, 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 de la bestreta i 
pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació de Personas 
Sordas de Palma de Mallorca. 

13. Dia 12 de febrer de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

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. 
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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 de la bestreta corresponent al 50% de la subvenció 
destinada a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les 
persones majors per a l’any 2015, concedida a l’Associació de Persones Sordes de 
Palma de Mallorca, G-07089188, per import de 1.813,00 euros; així com la declaració 
de la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció per import de 3.626,00 € ja que no 
s’han esmenat les deficiències existents en la justificació i que el pagament de les 
factures presentades es va fer fora del termini establert en la base quinzena de les bases 
reguladores de la subvenció. 

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 Personas Sordas de Palma de 
Mallorca. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació de Personas Sordas de Palma de Mallorca 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 
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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'ACCEPTACIÓ DE 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, ANY 2015. 
ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS DE POLLENÇA. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu 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 6 de febrer de 2015, l’Associació de Persones Majors de Pollença va sol·licitar 
una subvenció econòmica per import de 3950 € per al projecte ACTIVITATS 
SOCIOCULTURALS 2015: 

- Visita al Museu Caixa Forum i Teatre (Palma) 

- Excursió Felanitx i Porto Cristo 

- Excursió Andratx i voltants 

- Excursió amb vaixell a la costa Port de Pollença / Sa Calobra 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació de Persones Majors de Pollença i la subvenció 
sol·licitada per import de 3950,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 2015). 

4. Dia 2 de setembre de 2015, l’Associació de Persones Majors de Pollença, amb CIF 
G-07214448, va presentar documentació justificativa de despeses efectuades en càrrec a 
la subvenció concedida.  

En la memòria d’actuacions presentada pel beneficiari es detalla la realització de les 
següents activitats: Excursió a Inca i Lluc, Excursió a Palma i voltants, Excursió a 
Felanitx i Porto Cristo; en conseqüència, es produeix una modificació del projecte 
presentat ja que s’han modificat el destí d’una de les excursions previstes inicialment. 

5. Dia 14 de desembre 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. 
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6. Dia 10 de febrer 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: 

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 de Persones Majors de 
Pollença en el termes descrits en la memòria d’actuacions subscrita per la senyora 
Margarita Pujol Roselló, en representació de l’Associació de Persones Majors de 
Pollença 

2. Notificar aquest acord a l’Associació de Persones Majors de Pollença 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 
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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'ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNICA DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA  A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. 
ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS ES CAPDELLA. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu 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 9 de febrer de 2015, l’Associació de Personas Mayores Es Capdellà, va sol·licitar 
una subvenció econòmica per import de 1848,00 € per al projecte EXCURSIONES. 

3. Dia 29 d’abril de 2015, 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 2015 (BOIB núm. 70 de 9 de maig 
de 2015). 

4. Dia 14 de setembre de 2015, la senyora Catalina Carbonell Morey, en nom i 
representació de l’Associació de Personas Mayores Es Capdellà, va presentar escrit de 
renúncia de la subvenció sol·licitada per dur a terme el projecte “Excursiones” ja que no 
es va dur a terme l’activitat (autocar). 

5. Dia 1 de febrer de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, ha emès 
informe en relació a l’acceptació de la renúncia de la subvenció concedida. 

6. Dia 11 de febrer de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca emet 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. L’article 90.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, determina que tot 
interessat podrà desistir de la seva sol·licitud o, quan no estigui prohibit per 
l’Ordenament Jurídic, renunciar als seus drets. 

2. D’acord amb el Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol), l’òrgan competent per acceptar la 
renúncia és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

Per tot això, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu que adopti l’acord següent: 
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1. Acceptar la renúncia de l’Associació de Personas Mayores Es Capdellà, CIF G-
07313661, a la subvenció concedida, en el marc de la convocatòria de subvencions 
destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les 
persones majors, any 2015, per a la realització del projecte EXCURSIONES, per un 
import de cinc-cents euros (1848,00 euros) ja que no es va dur a terme el projecte 
sol·licitat. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació de Personas Mayores  Es Capdellà i a la 
Intervenció General del Consell de Mallorca. 

 

Contra aquesta acord, que no exhaureix 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'ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNICA DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA  A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. 
ASSOCIACIÓ DE PERSONAS MAYORES DE LA COFRADÍA DE 
PESCADORES SAN PEDRO DE PALMA. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu 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 10 de febrer de 2015, l’Associació de Personas Mayores de la Cofradía de 
Pescadores de San Pedro de Palma, va sol·licitar una subvenció econòmica per import 
de 500,00 € per al projecte FIESTAS DE SAN PEDRO 2015. 
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3. Dia 29 d’abril de 2015, 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 2015 (BOIB núm. 70 de 9 de maig 
de 2015). 

4. Dia 30 de setembre de 2015, el senyor Enrique Joya Montosa, en representació de 
l’Associació de Personas Mayores de la Cofradía de Pescadores de San Pedro de Palma, 
va presentar escrit de renúncia de la subvenció sol·licitada per dur a terme el projecte 
“Fiestas de San Pedro 2015” ja que no es va dur a terme l’activitat (autocar). 

5. Dia 19 d’octubre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, ha emès 
informe en relació a l’acceptació de la renúncia de la subvenció concedida. 

6. Dia 11 de febrer de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca emet 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. L’article 90.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, determina que tot 
interessat podrà desistir de la seva sol·licitud o, quan no estigui prohibit per 
l’Ordenament Jurídic, renunciar als seus drets. 

2. D’acord amb el Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol), l’òrgan competent per acceptar la 
renúncia és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

 

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

1. Acceptar la renúncia de l’Associació de Personas Mayores de la Cofradía de 
Pescadores de San Pedro de Palma, CIF G-57367310, a la subvenció concedida, en el 
marc de la convocatòria de subvencions destinades a donar suport a programes 
d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 2015, per a la 
realització del projecte FIESTAS DE SAN PEDRO 2015, per un import de cinc-cents 
euros (500,00 euros) ja que no es va dur a terme l’activitat sol·licitada. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació de Personas Mayores de la Cofradía de 
Pescadores de San Pedro de Palma i a la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no exhaureix 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 DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L'ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2015, LÍNIA 1 LLOGUER. ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT 
HERO DE SANTA MARGALIDA. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu 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, l’Associació Tercera Edad “Hero” va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de 3.032,72 € per al projecte LLOGUER (LÍNIA 1). 

3. Dia 13 de maig de 2015, 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, any 2015 (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015). 

4. Dia 29 de setembre de 2015, el senyor Jaime Mas Tous, en representació de 
l’Associació Tercera Edad “Hero”, va presentar escrit de renúncia de la subvenció 
sol·licitada en concepte de lloguer ja que “no s’ha arribat a contractar el lloguer”. 

5. Dia 8 d’octubre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, ha emès 
informe en relació a l’acceptació de la renúncia de la subvenció concedida. 

6. Dia 11 de febrer de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca emet 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. L’article 90.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, determina que tot 
interessat podrà desistir de la seva sol·licitud o, quan no estigui prohibit per 
l’Ordenament Jurídic, renunciar als seus drets. 

2. D’acord amb el Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol), l’òrgan competent per acceptar la 
renúncia és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

Per tot això, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu que adopti l’acord següent: 
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1. Acceptar la renúncia de l’Associació Tercera Edad “Hero”, amb CIF G-07308406, a 
la subvenció concedida, en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015, per a la 
realització del projecte LLOGUER, per un import de tres mil trenta-dos euros amb 
setanta-dos cèntims (3.032,72 euros) ja que no s’ha dut a terme l’activitat 
subvencionada (lloguer del local social). 

2. Notificar aquest acord a l’Associació d’Amics de la Tercera Edad “Hero” i a la 
Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no exhaureix 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 PER DETERMINAR EL 
REINTEGRAMENT PARCIAL DE LA BESTRETA DE LA SUBVENCIÓ 
DESTINADA A FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2015, LÍNIA 1 LLOGUER. CLUB TERCERA 
EDAT DE SON OLIVA. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu 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 14 de gener de 2015, Club Tercera Edat Son Oliva va sol·licitar una subvenció 
econòmica per import de 9.457,50 € per al projecte LLOGUER (LÍNIA 1). 

3. Dia 13 de maig de 2015, 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, any 2015 (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015). 
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4. Dia 12 de juny de 2015, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública en 
funcions, va resoldre reconèixer i liquidar l’obligació a favor de Club Tercera Edat Son 
Oliva, amb CIF G07448558, per import de 4728,75 €, en concepte de bestreta del 50% 
de l’import de la subvenció concedida per fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les 
persones majors, d’acord amb el que s’estableix en la base 36.5 de les bases d’execució 
del pressupost de 2015. 

5. Dia 03 de juliol de 2015, Club Tercera Edat Son Oliva, amb CIF G07448558, va 
presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 4.342,00 € per 
el lloguer (Línia 1), efectuades en càrrec a la subvenció concedida. 

6. Dia 22 d’octubre de 2015, el centre gestor emetre informe favorable a la justificació 
de la despesa per import de 4.342,00 euros. 

7. Dia 11 de desembre de 2015, el vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència, va resoldre iniciar el procediment de reintegrament 
parcial de la bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

8. Dia 16 de desembre de 2015, es va notificar la resolució anterior al Club Tercera Edat 
Son Oliva (avís de recepció de dia 22 de desembre de 2015), i transcorregut el termini 
de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

9. Dia 13 de gener de 2016, 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 14 de gener de 2016, 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. 

11. Dia 11 de febrer de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

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 corresponent al 50 % de la subvenció 
destinada a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015, 
concedida al Club Tercera Edat de Son Oliva, CIF G07448558, per import de 386,75 
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euros, així com la declaració de la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció, 
per import de 5.115,50 €, 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 pel Club Tercera Edat de Son Oliva. 

3. Notificar aquest acord al Club Tercera Edat de Son Oliva 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. 

 DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
RELATIU A L’OBRA DEL DEL PROJECTE DE REFORÇ DEL FERM 
CARRETERA MA-10, DEL PK 0.000 A PK 7.000, POLLENÇA.- CLAU 15-30-0-
RF. EXP.- 27/201, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 

Antecedents 
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1. Dia 9 de desembre de 2015, la consellera executiva del Departament de Territori i 
Infraestructures, va resoldre iniciar l’expedient de contractació de les obres del Projecte 
de reforç del ferm carretera Ma-10, del pk 0.000 a pk 7.000, Pollença.- Clau 15-30-0-
RF. Exp.- 27/2015. 

2. Dia 4 de febrer de 2016, el Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de 
Contractació de la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat, amb el vist i plau de la 
cap de servei de Secretaria Tècnica, en va emetre l’informe jurídic; dia 9 de febrer de 
2016, es va emetre la conformitat del secretari general adjunt i, dia 17 de febrer de 
2016, el de fiscalització prèvia de l’expedient número 27/2015. 

Fonaments 

D’acord amb l’article 1 d) del Decret d’organització del Consell de Mallorca, aprovat 
dia 10 de juliol de 2015 (BOIB 109, de 18 de juliol), i d’acord amb la base 23 del 
pressupost vigent, correspon al Consell Executiu atribuir la contractació i l’atorgament 
de concessions per import superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €), quan 
la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

En els articles 110, 115 i 116 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant, 
TRLCSP), s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest expedient. 

Per tant, propòs al  Consell Executiu la següent proposta d’acord: 

1. Aprovar l’expedient de contractació d’obra del Projecte de reforç del ferm carretera 
Ma-10, del pk 0.000 a pk 7.000, Pollença.- Clau 15-30-0-RF. Exp.- 27/2015, mitjançant 
procediment obert. 

2. D’acord amb el que es disposa en l’article 157 del TRLCSP, el procediment pel qual 
es regeix l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del qual qualsevol empresari 
interessat pot presentar una proposició, però s’exclou qualsevol negociació dels termes 
del contracte amb els licitadors. 

Aquest contracte té caràcter administratiu amb la qualificació jurídica de contracte 
d’obres i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en el Llibre 
III del Títol II del TRLCSP. 

3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha d’assistir 
l’expedient de contractació, d’acord amb el que es disposa en l’article 320 del TRLCSP: 

Presidència: Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i 
Infraestructures. 

Suplent: Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva 
de Modernització i Funció Pública 

Vocals:  Sr. Cristòfol Massanet Giménez, cap del Servei de Conservació i 
Explotació 

 Suplent: Sr. Ignasi Galmés Trueba, enginyer de Gestió Pròpia. 

 Sr. Francesc Grimalt Vigo, enginyer d’Actuació Viària 

 Suplent: Sra. Francisca Campaner Munar, enginyera de Projectes 

 Sra. Maria Elena Montejo Fuentes, interventora general 
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 Suplent: Sra. Francisca Horrach Arrom, interventora delegada 

 Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari general 

Suplent: Sra. Magdalena Porcel Moll, cap de servei de Secretària Tècnica 
del Departament de Territori i Infraestructures. 

Secretari: Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de Contractació 
del Departament de Territori i Infraestructures. 

Suplent: Sr. Lluis Sánchez Llabrés, TAG del Departament de Territori i 
Infraestructures. 

4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques pels quals es regeix aquesta contractació, i exposar-los al públic pel termini de 
deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de publicar aquest anunci en el 
BOIB, perquè les persones interessades puguin examinar els plecs esmentats i 
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes, tot això de conformitat amb el 
que s’estableix en l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, Ext., de 27 de desembre de 2006).  

5. Autoritzar per un import total d’un milió cinc-cents cinc mil sis-cents vint-i-dos euros 
amb tretze cèntims (1.505.622,13 euros), incloent-hi l’IVA, i es finançarà amb càrrec a 
la partida pressupostària 55 45300 61900 (Document comptable RC 220160000433. De 
l’esmentat import, un milió dos-cents quaranta-quatre mil tres-cents quinze euros amb 
vuitanta-un cèntims (1.244.315,81 euros), corresponen a l’import de licitació amb l’IVA 
exclòs, i  dos-cents seixanta-un mil tres-cents sis euros amb trenta-dos cèntims 
(261.306,32€) a l’import de l’IVA, calculat aplicant el tipus impositiu del 21%.  

6. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears, amb el termini de presentació d’ofertes de vint-i-sis (26) dies naturals, 
comptadors a partir de l’endemà de publicar l’anunci en el BOIB, d’acord amb els 
articles 142 i 159 del TRLCSP. Si el darrer dia d’aquest termini és dissabte o inhàbil, 
s’allarga al primer dia hàbil següent. 

Si, durant el termini d’exposició al públic dels plecs, s’hi presenten reclamacions, se 
suspèn la licitació i també el termini per presentar-hi proposicions, si és necessari per a 
resoldre la qüestió plantejada, i es reprèn el que resta d’aquest termini a partir de 
l’endemà de resoldre les reclamacions. 

7. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant.  

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS  

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
SODEXO IBERIA SA, CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS DE DIA 4 DE GENER DE 
2016. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
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Antecedents:  
 
1. El dia 30 d'octubre de 2015 la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials va 
aprovar l’expedient de contractació del subministrament i gestió dels productes 
alimentaris de la Residència Llar dels Ancians, Residències Huialfàs i les Llars dels 
Menors de l’IMAS, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària i els 
corresponents plecs de clàusules administratives particulars i plecs de prescripcions 
tècniques. 
 
2. Durant el termini de presentació d'ofertes de la licitació esmentada es van detectar 
errades al model d'oferta econòmica i es va publicar en el perfil del contractant la 
següent nota: 
 «Ateses les errades detectades al document Annex 2 Model d'oferta econòmica del Plec 
de Clàusules Administratives, es deixa sense efecte i s'ha penjat el nou Annex 2 que 
substitueix a l'anterior i és el que s'ha de presentar en el sobre 2. 
Atesa la modificació de l'Annex 2 i, que per tant l'import màxim de licitació és 
1.594.814.20 € i que no varien els preus unitaris la mesa de contractació farà servir 
aquest import a la fórmula per valorar l'oferta econòmica.». 
 
3. Es varen presentar a la licitació dos licitadors:   SERUNION SA i  SODEXO IBERIA 
SA. El primer va fer servir l'anex 2 model d'oferta econòmica inicial i  SODEXO 
IBERIA SA va fer servir el model rectificat. La única diferència entre els dos models 
eren els dies prevists de cada servei perquè els preus unitaris eren els mateixos. 
 
4. L'acta de la mesa de contractació de dia 22 de desembre de 2015 va posar de 
manifest: 
-«que SERUNION no ha fet servir el model rectificat d'oferta econòmica que es va 
penjar al perfil i, per tant la secretària informa que es faran els càlculs amb els preus 
unitaris ofertats per SERUNION amb els números de dies correctes del Model Annex 2 
rectificat.».  
A aquesta mesa hi havia representants d'ambdós licitadors i ningú va fer cap al·legació 
al respecte. 
 -Que les ofertes econòmiques després de fer els càlculs eren les següents: 
- SERUNION SA: 1.363.135,00 € 
- SODEXO IBERIA SA: 1.593.308,38 € 
 
 
I Puntuacions finals:  
 
 

Nom 
licitador 

Millores 
qualitat 

Inversió 
cuina 

Millores socials i 
mediambientals 

Oferta 
econòmica 

P total 

SERUNION 10,00 20,00 10,00 60,00 100,00 

SODEXO 10,00 2,86 10,00 42,68 65,54 
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5.  La resolució de la presidenta de dia 4 de gener de  2016 va classificar  per ordre de 
puntuació decreixent als licitadors presentats i l'empresa SERUNION SA va quedar en 
primer lloc . 
 
6.  El dia 18 de gener de 2016 va tenir entrada en el Registre General del Consell el 
recurs d'alçada interposat per SODEXO IBERIA SA contra la resolució de la presidenta 
de l'IMAS de dia 4 de gener de 2016 de requeriment de documentació prèvia a 
l'adjudicació del contracte de subministrament i gestió de productes alimentaris de la 
Residència Llar d'Ancians, Huialfas i llars del menor per no estar d'acord en la 
classificació feta a la resolució esmentada per considerar que la mesa de contractació no 
podia esmenar unilateralment la falta de presentació per part de SERUNION de la seva 
oferta econòmica.  
 
7. La mesa de contractació en sessió de dia 3 de febrer de 2016 va acordar la suspensió 
del procediment d'adjudicació del contracte mentre no es resolgui  el recurs d'alçada 
interposat. 
 
8. Atès l'informe jurídic emès el dia 5 de febrer de 2016. 
 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
I. Article 84 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques (RGLCAP), que determina els casos en què s'ha de rebutjar una proposició. 
 
II. Article 87.1 del RGLCAP, sobre observacions, al·legacions i reserves que poden 
manifestar els licitadors a la proposta d'adjudicació que fa le mesa de contractació. 
 
III. 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. 
 
IV. 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 
els efectes de l'article 114 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 
 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti l’acord següent: 
 
 
Primer. Desestimar el recurs d'alçada interposat en data 18 de gener de 2016 per 
SODEXO IBERA SA contra la resolució de la presidenta de dia 4 de gener de 2016 de 
requeriment de documentació prèvia i fiança definitiva en relació amb l'adjudicació del 
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contracte de subministrament i gestió de productes alimentaris dela Residència Llar 
d'Ancians, Huilafàs i llars del menor. 
 
Segon. Aixecar la suspensió del procediment d'adjudicació i notificar l'acord a les 
persones interesades. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
BARNA IMPORT MEDICA SA, CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA 
PRESIDENTA DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS DE DIA 30 
DE NOVEMBRE DE 2015. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 

ANTECEDENTS 
 
1. El dia 30 de novembre de 2015 la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials va 
resoldre adjudicar els diferents lots del contracte de subministrament de vestuari i 
equips de protecció individual per al personal dels centres residencials de l'IMAS. 
L'esmentada resolució va adjudicar el lot 3 (sabates de feina i sabates de seguretat 
blanques) a l'empresa BUSQUETS UNIFORMIDAD SLU tot d'acord amb la proposta 
de la mesa de contractació de dia 14 d'octubre de 2015 on es van puntuar les propostes 
tècniques i ofertes econòmiques amb el resultat següent: 
 
 

Ofertes Nom licitador Import oferta %baixa Bmax fi Pef 

1 BUSQUETS 38.087,56 5,46 %  0,92 48,00 

2 BARNA IMPORT 36.536,50 9,31% 9,31% 1,00 52,00 

3 ALBAZUL 37.733,03 6,34%  0,94 48,91 

 Mitjana aritmètica  4,22%    

 Baixa temerària 10%  14,22 €    

 

Oferta 
econòmica 

PUNTUACIÓ 
TÈCNICA 

Sobre 3 Puntuació 
 total 

 

48,00 22 5 75,00 
 

BUSQUETS 

52,00 4,5 5 61,50 BARNA IMPORT 

48,91 8,5 5 62,41 ALBAZUL 

 
 
2. El detall de les puntuacions donades per l'informe tècnic de valoració de la qualitat de 
les sabates del lot 3 emès en data 16 de setembre de 2015 va ser el següent: 
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3.1 Sabates feina 
blanques 

BUSQUETS 
UNIFORMIDAD 
SLU 

BARNA 
IMPORT  
MEDICA SA 

ALZABUL 
SERVICIOS 
INTEGRALES 

Acabats i materials 40 0 40 

Certificats qualitat 15 0 0 

Millors 
caracterítiques 
antifatiga 

40 0 0 

Lleuger 15 15 15 

Possibilitat de 
calçat alternatiu 

0 0 0 

Total 3.1 22 3 11 
   
 
 

3.2 Sabates 
seguretat blanques 

BUSQUETS 
UNIFORMIDAD 
SLU 

BARNA 
IMPORT  
MEDICA SA 

ALZABUL 
SERVICIOS 
INTEGRALES 

Acabats i materials 40 15 15 

Certificats qualitat 15 0 0 

Millors 
caracterítiques 
antifatiga 

40 0 0 

Lleuger 15 15 15 

Possibilitat de calçat 
alternatiu 

0 0 0 

Total 3.2 22 6 6 

 
 
3. El dia 3 de novembre de 2015 l'empresa BARNA IMPORT MÉDICA va tenir accés 
tal i com ho havia sol·licitat previament a la documentació de l'expedient SUB 07/15 i 
en particular a l'informe tècnic de valoració i a les mostres presentades pels altres dos 
licitadors que es van presentar a aquest lot 3: BUSQUETS UNIFORMIDAD SLU i 
ABAZUL SERVICIOS INTEGRALES SL. 
 
4. El dia 17 de desembre de 2015 va tenir entrada en el Registre General del Consell el 
recurs d'alçada interposat per BARNA IMPORT MEDICA SA contra la resolució de la 
presidenta de l'IMAS d'adjudicació del contracte de subministrament de vestuari i 
equips de protecció individual per al personal dels centres residencials de l'IMAS de dia 
30 de novembre de 2015. 
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5. El dia 22 de desembre de 2015 la presidenta de l'IMAS va resoldre admetre a tràmit 
el recurs i donar audiència als interessats, que no han formulat al·legacions i el dia 2 de 
febrer de 2016 va resoldre suspendre l'execució del subministrament del lot 3 del 
contracte fins que no es resolgui el recurs d'alçada. 
 
6. Atesos els arguments exposats per BARNA IMPORT MÉDICA SA en el seu recurs i 
en particular en relació a l'informe tècnic de valoració de la qualitat com que: 
- les mostres de les sabates de feina blanques de les empreses BUSQUETS 
UNIFORMIDAD SLU i BARNA IMPORT MÉDICA SA s'han puntuat de forma ben 
diferent (22 punts  i 3 punts respectivament) essent el mateix fabricant. 
- No s'han valorat per exemple els certificats de qualitat aportats per l'empresa BARNA 
IMPORT MÉDICA SA i en canvi sí es va valorar a l'empresa BUSQUETS 
UNIFORMIDAD SLU tot i no haver-lo aportat sino només l'havia indicat a la fitxa 
tècnica del producte. 
- La millor característica antifatiga s'ha valorat en 0 punts a BARNA IMPORT 
MEDICA SA quan a BUSQUETS UNIFORMIDAD SLU se li ha puntuat en 40 punts.   
 
7. Atès l'informe jurídic emès el dia 5 de febrer de 2016. 
 
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 
els efectes de l'article 114 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 
 
III. L'article 31 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 preveu que  els contractes seran 
invàlids quan ho sigui algun dels seus actes preparatoris o el d'adjudicació quan en ells 
hi concorrin alguna de les causes de dret administratiu o civil a que es refereixen els 
articles següents. 
 
IV. L'article 32 a) del mateix Reial decret preveu com a causa de nulitat les de l'article 
62 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, reguladora del Règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
V. L'article 62 e) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre estableix que seran nuls els 
actes dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de 
les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels 
òrgans col·legiats. 
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A la vista de les deficiències detectades en l'informe tècnic que poden afectar el resultat 
final de la valoració i, per tant, de la puntuació final de les ofertes. 
 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti l’acord següent: 
 
Primer. Estimar el recurs d'alçada interposat en data 17 de desembre de 2015 per 
BARNA IMPORT MEDICA SA contra la resolució de la presidenta de dia 30 de 
novembre de 2015 d'adjudicació  del contracte de subministrament de vestuari i equips 
de protecció individual per al personal dels centres residencials de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Social. 
 
Segon. Declarar nul l'informe tècnic i les actuacions posteriors de la licitació del lot 3 
del subministrament de vestuari i equips de protecció individual per als centres 
residencials de l'IMAS i per tant retrotreure el procediment de licitació al moment de la 
valoració de les propostes tècniques del lot 3 relatives a les sabates de feina i sabates de 
seguretat blanques. 
 
Tercer.- Notificar l'acord a les persones interessades. 
 

APROVACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DELS CONVENIS 
D’INGRESSOS CONSIGNATS EN EL PRESSUPOST DEL CONSELL DE 
MALLORCA A L’INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 

ANTECEDENTS 

I. D’acord amb l’article 17 c) dels Estatuts de l’Institut Mallorquí d'Afers Socials, són 
recursos econòmics seus les subvencions i aportacions de la Unió Europea, l’Estat, la 
comunitat autònoma de les Illes Balears i altres entitats públiques, o de particulars, que 
siguin transferits al Consell de Mallorca per a fins propis de l’Institut Mallorquí d'Afers 
Socials. 

II. En el pressupost d’ingressos del Consell de Mallorca per a l’any 2016 hi figuren 
consignades les partides següents: 
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40 45003 CAIB: FAMÍLIES MONOPARENTALS 0,00

40 45004 CAIB: PROG. INFÀNCIA MALTRACTADA 0,00

40 45005 CAIB: RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ 4.682.458,00

40 45006 CAIB: CONVENIS ACCIÓ SOCIAL (PPB) 7.117.394,00

40 45007 CAIB: TRACTAMENT DROGADICCIÓ 1.039.819,50

40 45008 CAIB: CONVENI IMMIGRANTS 0,00

40 45009 CAIB: PROGRAMA ERGON DISCAPACITATS 0,00

40 45010 CAIB: CONVENI NOVES PLACES DISCAPACITATS 0,00

40 45101 SOIB: CONVENI PROGRAMA ""S'EIX"" 0,00

40 45102 SOIB: PROGRAMES D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE LA RMI 342.300,00

40 45103 SOIB:CONVENI SOIB PLA FORMACIO DISCAPACITATS 0,00

III. Aquests ingressos s’instrumenten, bé mitjançant la subscripció d'un conveni, bé 
mitjançant la tramitació d'una sol·licitud de subvenció, i es refereixen a matèries que 
són gestionades per l’Institut Mallorquí d'Afers Socials. Conseqüentment, aquest 
organisme té un coneixement més directe sobre el contingut de tots aquests convenis, la 
qual cosa aconsella que siguin els tècnics de l’Institut Mallorquí d'Afers Socials els que 
en facin les gestions administratives i s'encarreguin de tramitar-los, tot això sense 
perjudici que s’instrumentin els mecanismes corresponents per tal que els ingressos es 
facin efectius en favor del Consell de Mallorca. 

IV. La Intervenció General del Consell de Mallorca exerceix el control d’aquests 
ingressos.  

FONAMENTS JURÍDICS 

I. D’acord amb l’art. 2.3 dels seus Estatuts, l’Institut Mallorquí d'Afers Socials exerceix 
qualsevol altra competència que li encomani el Consell, directament mitjançant 
delegació o comanda o, indirectament, a través de convenis amb altres ens territorials o 
institucionals amb finalitats coincidents. 

II. D’acord amb el Decret d’organització del Consell de Mallorca de 10 de juliol de 
2015 (BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 2015) dictat pel president del Consell de 
Mallorca, correspon al Consell Executiu, entre d’altres, aprovar els convenis amb altres 
entitats públiques o privades.  

La base 23 de les Bases d’Execució del Pressupost del Consell de Mallorca estableix 
que correspon al Consell Executiu aprovar convenis independentment de la seva 
quantia.  

III. L’art. 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú preveu que la realització 
d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans 
administratius o de les entitats de dret públic pot ser encarregada a altres òrgans o 
entitats de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia. 

Es proposa al Consell Executiu que adopti l’acord següent: 

Primer. Encarregar la gestió dels ingressos següents, així com les possibles pròrrogues i 
addendes, a l’Institut Mallorquí d'Afers Socials i en les condicions indicades en els 
antecedents. 
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40 45003 CAIB: FAMÍLIES MONOPARENTALS 0,00

40 45004 CAIB: PROG. INFÀNCIA MALTRACTADA 0,00

40 45005 CAIB: RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ 4.682.458,00

40 45006 CAIB: CONVENIS ACCIÓ SOCIAL (PPB) 7.117.394,00

40 45007 CAIB: TRACTAMENT DROGADICCIÓ 1.039.819,50

40 45008 CAIB: CONVENI IMMIGRANTS 0,00

40 45009 CAIB: PROGRAMA ERGON DISCAPACITATS 0,00

40 45010 CAIB: CONVENI NOVES PLACES DISCAPACITATS 0,00

40 45101 SOIB: CONVENI PROGRAMA ""S'EIX"" 0,00

40 45102 SOIB: PROGRAMES D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE LA RMI 342.300,00

40 45103 SOIB:CONVENI SOIB PLA FORMACIO DISCAPACITATS 0,00

Segon. Delegar l’aprovació i la signatura dels convenis mitjançant els quals 
s’instrumentin el esmentats ingressos en favor de la Presidència de l’Institut Mallorquí 
d'Afers Socials.  

Tercer. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.  

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE 
LA DESPESA QUE FA LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA AL CONSELL EXECUTIU, CORRESPONENT A 
UNA APORTACIÓ ECONÒMICA  DEL CONSELL DE MALLORCA A 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, PER A L’ANY 2016, PER 
FER FRONT A LES SEVES DESPESES, PER UN IMPORT DE 137.880.634,74€ 
EUROS. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 

ANTECEDENTS: 
 

El Ple del Consell de Mallorca aprovà, en data 23 de desembre de 2015, el Pressupost General 
de l’Entitat per a l’any 2016. 
 
Atès que al pressupost  de despeses del Consell de Mallorca hi figuren les partides 
40.23140.41000 i 40.23140.71000 per import de 137.618.134,74€ i 262.500,00€ 
respectivament. 
 
La cap del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS, en data 28 de gener de 2016, informa de la 
necessitat de tramitar l’aportació consignada al pressupost de despeses del Consell de Mallorca 
a favor de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 
 

Consta a l’expedient: 
 

• Informe justificatiu del cap del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS, de data 28 de 
gener de 2016. 

• Informe jurídic de data 1 de febrer de 2016. 
• Certificat de reserva de crèdit, número  220160000355 i 220160000354 
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• Informe de fiscalització prèvia d’Intervenció General FS006.16, de data 18 de febrer de 
2016. 

 
Atès l’abans exposat, l’Hble. Sra. Margalida Puigserver Servera, proposa al Consell Executiu 
del Consell de Mallorca, l’adopció del següent 
 
A C O R D 
 

1.- Aprovar una aportació per a un import de CENT TRENTA-SET MILIONS VUIT-
CENTS VUITANTA MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-
QUATRE CÈNTIMS (137.880.634,74 €) a favor de l’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS 
SOCIALS, CIF Q-0700448-D, per fer front a les seves despeses durant l’any 2016. 
 

2.- Autoritzar i disposar la despesa CENT TRENTA-SET MILIONS VUIT-CENTS 
VUITANTA MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE 
CÈNTIMS (137.880.634,74 €) a favor de l’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, 
CIF Q-0700448-D, General Riera, 67, 07010 Palma, amb càrrec a les partides, imports i 
reserves de crèdits 

 
 

Partida Concepte Import RC 

40.23140.41000 
Aportació Institut Mallorquí 
d’Afers Socials 

137.618.134,74€ 220160000354 

40.23140.71000 
Aportació Institut Mallorquí 
d’Afers Socials 

262.500,00€ 220160000355 

 

DESPATX EXTRAORDINARI 

 

PROPOSTA D’ACORD MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 

 
Antecedents de fet 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca, en sessió extraordinària celebrada el dia 23 de 
desembre de 2015, adoptà l’acord de l’aprovació definitiva del pressupost de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials per a l’exercici 2016 (BOIB núm. 187, de 26 de desembre de 
2015). 
 
Entre els annexes del pressupost hi figura el Pla estratègic de subvencions de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials per a l’exercici 2016. 
 
2. El Pla Estratègic de Subvencions de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials estableix les 
línies de subvencions previstes per a l’exercici 2016, sense tenir en compte aquelles que 
s’atorguen per imposició d’una norma de rang legal, que seguiran el procediment de 
concessió que resulti d’aplicació de la normativa pròpia. 
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3. En data 23 de desembre de 2015 es signà el conveni de col·laboració entre la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per 
al finançament de transport de l’alumnat amb necessitats educatives especials a centres 
d’educació especial per a l’exercici 2015. Aquest finançament és troba afectat ja que 
l’ingrés està directament relacionat amb la convocatòria que es preveu publicar a l’any 
2016. 
 
4. El Pla esmentat no inclou la següent convocatòria: Convocatòria d'ajudes 
econòmiques de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per al finançament de transport de 
l’alumnat amb necessitats educatives especials a centres d’educació especial per a 
l’exercici 2015.  
 
5. El 17 de febrer de 2016 ha tingut entrada en el Servei Jurídicoadministratiu un 
informe proposta del cap de servei de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat 
amb el vistiplau del director insular de Persones amb Discapacitat, en el qual sol·licita 
que es modifiqui el Pla Estratègic de Subvencions de l’IMAS per incloure-hi la 
convocatòria de les ajudes econòmiques per al finançament de transport de l’alumnat 
amb necessitats educatives especials a centres d’educació especial per a l’exercici 2015. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 8 de la Llei General de Subvencions preveu que les Administracions 
públiques han de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i els efectes 
que es pretenen quan s’estableixen les subvencions, el termini necessari per aconseguir-
ho, els costos previsibles i les fonts de finançament, condicionat en tot cas als objectius 
d’estabilitat pressupostària.  
 
 
2. L’apartat h) de l’article 1 del Decret d’Organització del Consell Insular de Mallorca 
estableix que és competència del Consell Executiu aprovar el Pla estratègic de 
subvencions de cada departament i, per tant, també per aprovar-ne les modificacions. 
 
 
Per tot el que s’ha exposat, propòs que el Consell Executiu del Consell de Mallorca 
adopti els següents: 
 
ACORDS:  
 
Primer. Aprovar la modificació del Pla estratègic de subvencions de l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials per incloure-hi la següent convocatòria: 
 
Convocatòria de les ajudes econòmiques per al finançament de transport de l’alumnat 
amb necessitats educatives especials a centres d’educació especial per a l’any 2015. 
  
Segon. Aprovar la memòria de la convocatòria, que es transcriu a continuació:  
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Descripció: Convocatòria de les ajudes econòmiques per al finançament del transport de 
l'alumnat amb necessitats educatives especials a centres d'educació especial per a l'any 
2015 
 
Objectius generals 
L'objecte d'aquesta convocatòria és establir els ajuts econòmics destinats a finançar el 
transport especial dels usuaris amb discapacitat de centres educatius especial, ubicats a 
Mallorca, des del domicili al centre que correspongui i viceversa, amb la finalitat de 
promoure l'autonomia de les persones perquè puguin desenvolupar una vida 
independent i, en conseqüència, gaudir dels mateixos drets que la resta de ciutadans. 
 
Objectius específics per destinatari o convocatòria 
Actuacions que duguin a terme durant l’exercici 2015 entitats sense ànim de lucre que 
gestionen centres ocupacionals, de dia, i d’educació especial per a persones amb 
discapacitat. Tipus de transport: 
- Transport local ordinari (TLO): Transport ordinari de persones amb discapacitat a una 
distància igual o inferior als 10 km des del domicili de l’usuari al centre. 
- Transport Comarcal Ordinari (TCO): Transport ordinari de persones amb discapacitat 
a una distància superior als 10 km des del domicili de l’usuari al centre. 
 
Efectes prevists 
Núm. de persones beneficiaries : 7 entitats 
 
Termini d’execució 
Exercici 2016 
 
Pressupost previst 
40.23128.48901 Convocatòria ajudes transport persones discapacitades: 250.000,00 € 

 

ADHESSIÓ A LA QUERELLA SOBRE ELS CRIMS CONTRA LA 
HUMANITAT. 

Es dóna compte de la següent proposta: 

1. ADHERIR-SE a la querella sobre els crims contra la humanitat investigats pel 
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Bons Aires (República 
de l’Argentina) en la querella 45/2010, comesos a Mallorca durant la guerra civil i el 
fanquisme. 

2. DENUNCIAR, en concret i en el marc de la causa núm. 4.591/2010, amb la caràtula 
“N.N. S/ GENOCIDIO”, que es tramita danvant el Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal nº 1 de Bons Aires (República de l’Argentina), en el consell de 
guerra i la condemna a mort contra JAUME GARCIAS OBRADOR, president de la 
Diputació provincial de Mallorca, afusellat el 4 d’agost de 1939 a Palma. 

 


