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RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA DE DIA 6 D’ABRIL DE 2016 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
PUNT 1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (23-3-2016). 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
CONCESSIÓ DE L’APORTACIÓ ECONÓMICA, ANUAL I ORDINNÀRIA DE 
2016 A FAVOR DEL CENTRE DE LA UNED DE LES ILLES BALEARS PER 
UN IMPORT DE 350.000,00€. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
Antecedents 

1. El director del Centre de la UNED de les Illes Balears va presentar al Consell Insular 
de Mallorca la documentació amb data 3 de febrer de 2016 amb número de registre 
d’entrada 2523 relativa a la sol·licitud de l’aportació que li correspon lliurar a aquest 
Consell insular per tal de donar suport al pla d'activitats d'enguany que ha de dur a 
terme la UNED. 

2. En els pressuposts de 2016, l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient per 
fer front a l’aportació d’enguany resta a acreditada en la partida 20.33490.42390 amb la 
RC (núm. de referència 22016000075) per un import de 350.000,00 € 

3.Dia 4 de febrer de 2016 el director insular de Cultura ha justificat, en la memòria 
pertinent, la concessió de l’aportació esmentada. 

 

4. Dia 24 de febrer de 2016 la cap de servei de la Unitat Jurídica Administrativa de 
Cultura ha informat favorablement sobre els aspectes jurídics de la concessió de 
l’aportació assenyalada a favor del Centre de la UNED de les Illes Balears. 

 

La Intervenció General ha fiscalitzat de conformitat la proposta esmentada. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i d’acord amb l'article 31 e) del Reglament 
d'Organització del Consell de Mallorca, elev al Consell Executiu, la següent proposta 
d’acord: 
 
1. Aprovar i iniciar l’expedient 11/2016 relatiu a la concessió de l’aportació econòmica, 
anual i ordinària de 350.000,00 €, en concepte de transferència corrent, a favor del 
Centre de la UNED de les Illes Balears, titular del NIF V-07165566, corresponents a 
l’any 2016 per tal de donar suport al seu pla d’activitats d’enguany. 
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2. Concedir una aportació econòmica, anual i ordinària de 350.000,00 €, a favor del 
Centre de la UNED de les Illes Balears, titular del NIF V-07165566, a fi de donar 
suport al seu pla d’activitats d’enguany, d’acord amb les prescripcions que més 
endavant s’indiquen i autoritzar i disposar una despesa 350.000,00 €, a càrrec de la 
partida pressupostària 20.33490.42390 amb la RC (núm. de referència 22016000075), a 
favor de l’entitat esmentada. 

Les prescripcions que s’estableixen són les següents: 

Primera. El lliurament de l’aportació es farà una vegada que l’entitat beneficiària hagi 
presentat la documentació següent: 

 
- Còpia dels comptes anuals d’enguany auditats i aprovats 
- Certificat del secretari de l’entitat de l’aprovació dels comptes anuals. 
- Còpia de l’informe de l’auditoria de comptes. 

Segons la prescripció tercera, s’ha de reflectir en els comptes anuals el compliment del 
requisit que s’hi exigeix. 

Termini: Els documents abans esmentats s’han de presentar al més aviat possible i, en 
tot cas el darrer dia per presentar-los és el 30 de desembre de 2017. Si per la 
concurrència de circumstàncies que ho justifiquessin o d’altres alienes a l’entitat 
beneficiària no es pogués complir amb el termini esmentat s’hauria de demanar a aquest 
Departament la pròrroga pertinent explicant els motius en què es fonamenta, d’acord 
amb l’establert a l’art. 70 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions.  

Segona. Sense perjudici d’allò establert a la prescripció anterior, el beneficiari pot 
sol·licitar una bestreta de fins al 100% de l’aportació sense la necessitat de constituir 
aval, d’acord amb la base d’execució 25.4 del Pressupost de 2016 del Consell de 
Mallorca, que estableix el següent: 

  
“4. Així mateix, també amb caràcter excepcional, quan l’acord de concessió de 
l’aportació ho prevegi , el conseller executiu o la consellera executiva d’Economia i 
Hisenda podrà concedir i, conseqüentment ,reconèixer bestretes d’un màxim del 100% 
de l’import de les aportacions dineràries concedides a les unitats institucionals 
públiques dependents del Consell de Mallorca i a altres administracions públiques o a 
les unitats institucionals públiques que en depenen, sense l’obligació de prestar aval, 
abans de presentar els documents que justifiquen el reconeixement de l’obligació.” 
 
Posteriorment, el conseller executiu d’Economia i Hisenda ha d’atorgar la bestreta 
sol·licitada, previ informe justificatiu de la Secretaria Tècnica del centre gestor de la 
despesa i la fiscalització favorable de la Intervenció General. 

 
Tercera. En compliment de l’establert a  l’apartat 2 de la Disposició Addicional Novena 
de la Llei 27/2013, de 27 de novembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, aquesta aportació no es pot estendre als serveis acadèmics que es 
prestin als alumnes matriculats amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 
 
3. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
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Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el 
recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell de Mallorca, dins el termini 
d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la present notificació. 

 
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada, hom pot interposar: El recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos 
mesos, comptadors a partir de l’endemà de la notificació de la desestimació del recurs 
d’alçada. 

 
Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat 
la resolució, pot interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació 
presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució 
expressa. 
 
No obstant això, s’hi pot presentar qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent. Tot, 
d’acord 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, que modifica la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
PROPOSTA D’ACORD DE LA PÈRDUA DEL DRET DE L’AJUNTAMENT DE 
CAPDEPERA A COBRAR LA TOTALITAT DE L’IMPORT DE LA 
SUBVENCIÓ QUE SE LI VA CONCEDIR (IMPORT DE LA REVOCACIÓ: 
1.538,46 €) 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
Antecedents  
 
1. El 18 de maig de 2015, la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports va resoldre 
l’inici del procediment de la pèrdua del dret de l’Ajuntament de Capdepera a cobrar la 
totalitat de l’import de la subvenció que se li va concedir en el marc de la convocatòria 
de subvencions 2014 per als projectes culturals de les entitats d’admninistració local o 
dels organismes públics que en depenen per dur a terme l’edició del llibre “Premis 
ploma de ferro juvenil (2011-2014)”. 
 
2. L’entitat beneficiària no ha presentat cap al·legació ni cap document en el tràmit 
d'audiència que  se li va comunicar. 
 
3. La Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha proposat la 
revocació de la subvenció que se li va concedir per dur a terme l’edició del llibre “Premis 
ploma de ferro juvenil (2011-2014)”. 
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4. La Secretaria Tècnica d’aquest Departament ha informat, favorablement, sobre els 
aspectes jurídics d’aquesta proposta. 
 
5. El 21 de setembre de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca ha fiscalitzat 
de conformitat la proposta de la pèrdua del dret esmentada. 
 
Fonaments de dret 
 
1. El segon paràgraf de l’art. 34.3 in fine de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions (BOE de 18 de novembre de 2003) (en endavant LGS) i l’art. 89.1 del 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 
general de subvencions (en endavant RLGS) estableixen que s’ha de produir la pèrdua 
del dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció en el supòsit de manca de 
justificació o de la concurrència d’alguna de les causes previstes a l’art. 37 de la LGS.  
 
2. L’apartat 1 de l’art. 37 de la LGS estableix que també procedeix el reintegrament de 
les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent des del 
moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’hagi acordat la 
procedència del reintegrament, en els casos següents: 
 
(...) 
c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes 
establerts a l'article 30 d'aquesta Llei, i, en el seu cas, en els establerts en les normes 
reguladores de la subvenció. 
 
(...) 
 
En aquest sentit, la base quinzena, que estableix les obligacions del beneficiari, recull en 
el punt 2:  
 

“2. Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les bases, la 
realització del projecte cultural i, també, si és el cas, el compliment dels requisits o 
de les condicions que la concessió de la subvenció determini.” 

I, en concordança amb la base esmentada,  hem de reflectir les bases següents: 
 
La base sisena estableix: “1. En principi, per definició i d’acord amb el que estableix 
l’article 31 de la LGS, és despesa subvencionable i, consegüentment, forma part del 
pressupost inicial del projecte cultural, la que respon a la naturalesa d’aquest, és 
estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, difondre i executar el 
projecte cultural i, està legalment justificada amb factures o altres documents que 
l’acreditin, la temporalització dels quals es computa en els 12 mesos anteriors a 
l’execució del projecte i fins a aquesta data com a límit. En aquest sentit, atès el 
caràcter genèric de l’objecte d’aquesta convocatòria, s’entén, com a regla general, que 
la data d’execució del projecte es correspon amb el darrer dia que es realitza l’activitat 
subvencionada, (...)”. 
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I la mateixa base recull: “(...) Es considera despesa realitzada i, per tant, 
subvencionable, aquella que compleix els requisits establerts en aquesta base, sense la 
necessitat que estigui pagada. No obstant això, les factures o documents justificatius de 
la despesa s’hauran d’abonar en l’exercici pressupostari en què es dicti la resolució de 
reconeixement de l’obligació a favor del beneficiari. (...)”. 
 
4. L’art. 41.1 de la LGS estableix que l’òrgan concedent serà el competent per exigir del 
beneficiari o de l’entitat col·laboradora el reintegrament de la subvenció mitjançant la 
resolució del procediment regulat en el capítol II del Títol II de la LGS, quan s’apreciïn 
l’existència d’alguns dels supòsits de reintegrament de quantitats percebudes establerts a 
l’article 37 de la LGS. 
 
5. L’article 1f) del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat el 10 de juliol 
de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), modificat el 24 de febrer de 2016 
per Decret de president (BOIB núm.27, de 27 de febrer de 2016), disposa que al Consell 
Executiu li correspon, entre d’altres, les atribucions següents: 
 

“f) Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o 
entitats públiques i privades en la quantia que es determini en les bases d’execució 
del pressupost, quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 
(...)”. 

 
 
I la base d’execució 24.4 dels Pressuposts de 2015 recull que el Consell Executiu pot aprovar 
convenis independent de la seva quantia, contractar, atorgar concessions, fer encàrrecs de 
prestacions, aprovar i resoldre subvencions, fer aportacions, així com autoritzar i disposar 
despeses de quantia superior a 70.800,00 €. 
 
En virtut de tot el s’ha exposat i d’acord amb l’article 31 e) del Reglament orgànic del Consell 
de Mallorca, elev al Consell Executiu, la següent 
 
Proposta d’acord 

 
1. Declarar la pèrdua del dret de l’Ajuntament de Capdepera a cobrar la totalitat de 
l’import de la subvenció de 1.538,46 € que se li va concedir en el marc de la convocatòria 
de subvencions 2014 per als projectes culturals de les entitats d’admninistració local o 
dels organismes públics que en depenen, per dur a terme l’edició del llibre “Premis 
ploma de ferro juvenil (2011-2014)”. 
 

- Causa: les deficiències assenyalades en l’informe emès pel cap del Servei de 
Cultura, del qual es va fer una reolució d’esmena d’errada material. 
Ambdós s’adjunten com a part d’aquest acord. 

 
- Obligacions incomplertes:   
 

� Base sisena, punt 1 
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- Import de la revocació:  L’import de la revocació de la subvenció de què és 
objecte aquest procediment és de 1.538,46 €. 

 
2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 
 
3. Anul·lar la part de la despesa compromesa que no s’ha reconegut, és a dir, el 
document comptable D per un import de 1.538,46 €. 
 
 
Contra aquest acord, que no esgota la via administrativa, podeu interposar directament 
el recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el 
termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears.  
 
Contra la desestimació expressa dels recurs d’alçada podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de 
rebre la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.  
 
Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi 
resolució expressa. 
 
Això no obstant, 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, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
 
PROPOSTA D’ACORD DE LA PÈRDUA DEL DRET DE L’AJUNTAMENT DE 
LLORET DE VISTALEGRE A COBRAR LA TOTALITAT DE L’IMPORT DE 
LA SUBVENCIÓ QUE SE LI VA CONCEDIR (IMPORT DE LA REVOCACIÓ: 
2.000,00 €) 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
Antecedents  
 
1. El 18 de maig de 2015, la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports va resoldre 
l’inici del procediment de la pèrdua del dret de l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 
cobrar la totalitat de l’import de la subvenció que se li va concedir en el marc de la 
convocatòria de subvencions 2014 per als projectes culturals de les entitats 
d’admninistració local o dels organismes públics que en depenen per dur a terme 
l’edició del llibre “Lorito i la independència municipal. De les Corts de Cadis (1812-
1814) al trieni liberal (1820-1823)”. 
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2. L’entitat beneficiària no ha presentat cap al·legació ni cap document en el tràmit 
d'audiència que  se li va comunicar. 
 
3. La Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha proposat la 
revocació de la subvenció que se li va concedir per dur a terme l’edició del llibre “Lorito i 
la independència municipal. De les Corts de Cadis (1812-1814) al trieni liberal (1820-
1823)”. 
 
4. La Secretaria Tècnica d’aquest Departament ha informat, favorablement, sobre els 
aspectes jurídics d’aquesta proposta. 
 
5. El 28 de setembre de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca ha fiscalitzat 
de conformitat la proposta de la pèrdua del dret esmentada. 
 
Fonaments de dret 
 
1. El segon paràgraf de l’art. 34.3 in fine de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions (BOE de 18 de novembre de 2003) (en endavant LGS) i l’art. 89.1 del 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 
general de subvencions (en endavant RLGS) estableixen que s’ha de produir la pèrdua 
del dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció en el supòsit de manca de 
justificació o de la concurrència d’alguna de les causes previstes a l’art. 37 de la LGS.  
 
2. L’apartat 1 de l’art. 37 de la LGS estableix que també procedeix el reintegrament de 
les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent des del 
moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’hagi acordat la 
procedència del reintegrament, en els casos següents: 
 
(...) 
c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes  
 
establerts a l'article 30 d'aquesta Llei, i, en el seu cas, en els establerts en les normes 
reguladores de la subvenció. 
(...) 
 
En aquest sentit, la base quinzena, que estableix les obligacions del beneficiari, recull en 
el punt 2:  
 

“2. Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les bases, la 
realització del projecte cultural i, també, si és el cas, el compliment dels requisits o 
de les condicions que la concessió de la subvenció determini.” 

I, en concordança amb la base esmentada,  hem de reflectir les bases següents: 
 
La base sisena estableix: “1. En principi, per definició i d’acord amb el que estableix 
l’article 31 de la LGS, és despesa subvencionable i, consegüentment, forma part del 
pressupost inicial del projecte cultural, la que respon a la naturalesa d’aquest, és 
estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, difondre i executar el 
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projecte cultural i, està legalment justificada amb factures o altres documents que 
l’acreditin, la temporalització dels quals es computa en els 12 mesos anteriors a 
l’execució del projecte i fins a aquesta data com a límit. En aquest sentit, atès el 
caràcter genèric de l’objecte d’aquesta convocatòria, s’entén, com a regla general, que 
la data d’execució del projecte es correspon amb el darrer dia que es realitza l’activitat 
subvencionada, (...)” 
 
I la mateixa base recull: “(...) Es considera despesa realitzada i, per tant, 
subvencionable, aquella que compleix els requisits establerts en aquesta base, sense la 
necessitat que estigui pagada. No obstant això, les factures o documents justificatius de 
la despesa s’hauran d’abonar en l’exercici pressupostari en què es dicti la resolució de 
reconeixement de l’obligació a favor del beneficiari. (...)”. 
 
4. L’art. 41.1 de la LGS estableix que l’òrgan concedent serà el competent per exigir del 
beneficiari o de l’entitat col·laboradora el reintegrament de la subvenció mitjançant la 
resolució del procediment regulat en el capítol II del Títol II de la LGS, quan s’apreciïn 
l’existència d’alguns dels supòsits de reintegrament de quantitats percebudes establerts a 
l’article 37 de la LGS. 
 
5. L’article 1f) del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat el 10 de juliol 
de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), modificat el 24 de febrer de 2016 
per Decret de president (BOIB núm.27, de 27 de febrer de 2016), disposa que al Consell 
Executiu li correspon, entre d’altres, les atribucions següents: 
 

“f) Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o 
entitats públiques i privades en la quantia que es determini en les bases d’execució 
del pressupost, quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 
(...)”. 

 
I la base d’execució 24.4 dels Pressuposts de 2015 recull que el Consell Executiu pot aprovar 
convenis independent de la seva quantia, contractar, atorgar concessions, fer encàrrecs de 
prestacions, aprovar i resoldre subvencions, fer aportacions, així com autoritzar i disposar 
despeses de quantia superior a 70.800,00 €. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i, i d’acord amb l’article 31 e) del Reglament orgànic del 
Consell de Mallorca, elev al Consell Executiu, la següent 
 
Proposta d’acord 

 
1. Declarar la pèrdua del dret de l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre a cobrar la totalitat 
de l’import de la subvenció de 2.000,00 € que se li va concedir en el marc de la 
convocatòria de subvencions 2014 per als projectes culturals de les entitats 
d’admninistració local o dels organismes públics que en depenen, per dur a terme 
l’edició del llibre “Lorito i la independència municipal. De les Corts de Cadis (1812-
1814) al trieni liberal (1820-1823)”. 
 



 9 

- Causa: les deficiències assenyalades en l’informe emès pel cap del Servei de 
Cultura, del qual es va fer una resolució d’esmena d’errada material. 
Ambdós s’adjunten com a part d’aquest acord. 

 
- Obligacions incomplertes:   
 

� Base sisena, punt 1 
 

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

 
2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 
 
3. Anul·lar la part de la despesa compromesa que no s’ha reconegut, és a dir, el 
document comptable D per un import de 2.000,00 €. 
 
Contra aquest acord, que no esgota la via administrativa, podeu interposar directament 
el recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el 
termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears.  
 
Contra la desestimació expressa dels recurs d’alçada podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de 
rebre la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.  
 
Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la  
 
desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi 
resolució expressa. 
 
Això no obstant, 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, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
 
PROPOSTA D’ACORD DE LA PÈRDUA DEL DRET DE L’AJUNTAMENT DE 
BINISALEM A COBRAR LA TOTALITAT DE L’IMPORT DE LA 
SUBVENCIÓ QUE SE LI VA CONCEDIR (IMPORT DE LA REVOCACIÓ: 
2.000,00 €) 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
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Antecedents  
 
1. El 18 de maig de 2015, la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports va resoldre 
l’inici del procediment de la pèrdua del dret de l’Ajuntament de Binissalem a cobrar la 
totalitat de l’import de la subvenció que se li va concedir en el marc de la convocatòria 
de subvencions 2014 per als projectes culturals de les entitats d’admninistració local o 
dels organismes públics que en depenen per dur a terme l’edició del llibre “Pregons i 
parlaments de les festes des Vermar de Binissalem”. 
 
2. L’entitat beneficiària no ha presentat cap al·legació ni cap document en el tràmit 
d'audiència que  se li va comunicar. 
 
3. La Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha proposat la 
revocació de la subvenció que se li va concedir per dur a terme l’edició del llibre “Pregons 
i parlaments de les festes des Vermar de Binissalem”. 
 
4. La Secretaria Tècnica d’aquest Departament ha informat, favorablement, sobre els 
aspectes jurídics d’aquesta proposta. 
 
5. El 21 de setembre de 2015 la Intervenció General del Consell de Mallorca va fiscalitzar 
de conformitat la proposta esmentada. 
 
Fonaments de dret 
 
1. El segon paràgraf de l’art. 34.3 in fine de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions (BOE de 18 de novembre de 2003) (en endavant LGS) i l’art. 89.1 del 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 
general de subvencions (en endavant RLGS) estableixen que s’ha de produir la pèrdua 
del dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció en el supòsit de manca de 
justificació o de la concurrència d’alguna de les causes previstes a l’art. 37 de la LGS.  
 
2. L’apartat 1 de l’art. 37 de la LGS estableix que també procedeix el reintegrament de 
les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent des del 
moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’hagi acordat la 
procedència del reintegrament, en els casos següents: 
 
(...) 
c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes 
establerts a l'article 30 d'aquesta Llei, i, en el seu cas, en els establerts en les normes 
reguladores de la subvenció. 
(...) 
 
En aquest sentit, la base quinzena, que estableix les obligacions del beneficiari, recull en 
el punt 2:  
 

“2. Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les bases, la 
realització del projecte cultural i, també, si és el cas, el compliment dels requisits o 
de les condicions que la concessió de la subvenció determini.” 
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I, en concordança amb la base esmentada,  hem de reflectir les bases següents: 
 
La base sisena estableix: “1. En principi, per definició i d’acord amb el que estableix 
l’article 31 de la LGS, és despesa subvencionable i, consegüentment, forma part del 
pressupost inicial del projecte cultural, la que respon a la naturalesa d’aquest, és 
estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, difondre i executar el 
projecte cultural i, està legalment justificada amb factures o altres documents que 
l’acreditin, la temporalització dels quals es computa en els 12 mesos anteriors a 
l’execució del projecte i fins a aquesta data com a límit. En aquest sentit, atès el 
caràcter genèric de l’objecte d’aquesta convocatòria, s’entén, com a regla general, que 
la data d’execució del projecte es correspon amb el darrer dia que es realitza l’activitat 
subvencionada, (...)” 
 
I la mateixa base recull: “(...) Es considera despesa realitzada i, per tant, 
subvencionable, aquella que compleix els requisits establerts en aquesta base, sense la 
necessitat que estigui pagada. No obstant això, les factures o documents justificatius de 
la despesa s’hauran d’abonar en l’exercici pressupostari en què es dicti la resolució de 
reconeixement de l’obligació a favor del beneficiari. (...)”. 
 
4. L’art. 41.1 de la LGS estableix que l’òrgan concedent serà el competent per exigir del 
beneficiari o de l’entitat col·laboradora el reintegrament de la subvenció mitjançant la 
resolució del procediment regulat en el capítol II del Títol II de la LGS, quan s’apreciïn 
l’existència d’alguns dels supòsits de reintegrament de quantitats percebudes establerts a 
l’article 37 de la LGS. 
 
5. L’article 1f) del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat el 10 de juliol 
de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), modificat el 24 de febrer de 2016 
per Decret de president (BOIB núm.27, de 27 de febrer de 2016), disposa que al Consell 
Executiu li correspon, entre d’altres, les atribucions següents: 
 

“f) Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o 
entitats públiques i privades en la quantia que es determini en les bases d’execució 
del pressupost, quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 
(...)”. 

 
I la base d’execució 24.4 dels Pressuposts de 2015 recull que el Consell Executiu pot aprovar 
convenis independent de la seva quantia, contractar, atorgar concessions, fer encàrrecs de 
prestacions, aprovar i resoldre subvencions, fer aportacions, així com autoritzar i disposar 
despeses de quantia superior a 70.800,00 €. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, i d’acord amb l’article 31 e) del Reglament orgànic del 
Consell de Mallorca, elev al Consell Executiu, la següent 
 
Proposta d’acord  

 
1. Declarar la pèrdua del dret de l’Ajuntament de Binissalem a cobrar la totalitat de 
l’import de la subvenció de 2.000,00 € que se li va concedir en el marc de la convocatòria 
de subvencions 2014 per als projectes culturals de les entitats d’admninistració local o 
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dels organismes públics que en depenen, per dur a terme l’edició del llibre “Pregons i 
parlaments de les festes des Vermar de Binissalem”. 
 

- Causa: les deficiències assenyalades en l’informe emès pel cap del Servei de 
Cultura, del qual es va fer una resolució d’esmena d’errada material. 
Ambdós s’adjunten com a part d’aquest acord. 

 
- Obligacions incomplertes:   
 

� Base sisena, punt 1 
 

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

 
2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 
 
3. Anul·lar la part de la despesa compromesa que no s’ha reconegut, és a dir, el 
document comptable D per un import de 2.000,00 €. 
 
Contra aquest acord, que no esgota la via administrativa, podeu interposar directament 
el recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el 
termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears.  
 
Contra la desestimació expressa dels recurs d’alçada podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de 
rebre la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.  
 
Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi 
resolució expressa. 
 
Això no obstant, 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, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
 
PROPOSTA D’ACORD DE LA PÈRDUA DEL DRET DE L’AJUNTAMENT DE 
MURO A COBRAR LA PART DE L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ QUE SE LI 
HA  DE REVOCAR (IMPORT DE LA REVOCACIÓ: 31,97 €) 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
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Antecedents  
 
1. El 18 de maig de 2015, la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports va resoldre 
l’inici del procediment de la pèrdua del dret de l’Ajuntament de Muro a cobrar una part 
de l’import de la subvenció que se li va concedir en el marc de la convocatòria de 
subvencions 2014 per als projectes culturals de les entitats d’admninistració local o dels 
organismes públics que en depenen, per dur a terme el projecte cultural “XV curs 
d’història a Muro”. 
 
2. L’entitat beneficiària no ha presentat cap al·legació ni cap document en el tràmit 
d'audiència que  se li va comunicar. 
 
3. La Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha proposat la 
revocació parcial de la subvenció que se li va concedir per dur a terme el projecte cultural 
“XV curs d’història a Muro”. 
 
4. La Secretaria Tècnica d’aquest Departament ha informat, favorablement, sobre els 
aspectes jurídics d’aquesta proposta. 
 
5. El 30 de setembre de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca, ha fiscalitzat 
de conformitat la proposta de la pèrdua del dret esmentada. 
 
Fonaments de dret 
 
1. El segon paràgraf de l’art. 34.3 in fine de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions (BOE de 18 de novembre de 2003) (en endavant LGS) i l’art. 89.1 del 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 
general de subvencions (en endavant RLGS) estableixen que s’ha de produir la pèrdua 
del dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció en el supòsit de manca de 
justificació o de la concurrència d’alguna de les causes previstes a l’art. 37 de la LGS.  
 
2. L’apartat 1 de l’art. 37 de la LGS estableix que també procedeix el reintegrament de 
les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent des del 
moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’hagi acordat la 
procedència del reintegrament, en els casos següents: 
 
(...) 
c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes 
establerts a l'article 30 d'aquesta Llei, i, en el seu cas, en els establerts en les normes 
reguladores de la subvenció. 
(...) 
 
En aquest sentit, la base quinzena, que estableix les obligacions del beneficiari, recull en 
el punt 2:  

“2. Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les bases, la 
realització del projecte cultural i, també, si és el cas, el compliment dels requisits o 
de les condicions que la concessió de la subvenció determini.” 
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I, en concordança amb la base esmentada,  hem de reflectir la base següent: 
 
La base vint-i-unena estableix:  
 

“(...) 
 2. Si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les seves 
obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha 
tingut voluntat de compliment i que s’han assolit les finalitats de la subvenció, 
s’ha de dur a terme una revocació parcial de la concessió de la subvenció i, 
consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar parcialment la subvenció, d’acord 
amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 
 (...)  

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

 
3. L’art. 41.1 de la LGS estableix que l’òrgan concedent serà el competent per exigir del 
beneficiari o de l’entitat col·laboradora el reintegrament de la subvenció mitjançant la 
resolució del procediment regulat en el capítol II del Títol II de la LGS, quan s’apreciïn 
l’existència d’alguns dels supòsits de reintegrament de quantitats percebudes establerts a 
l’article 37 de la LGS. 
 
4. L’article 1f) del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat el 10 de juliol 
de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), modificat el 24 de febrer de 2016 
per Decret de president (BOIB núm.27, de 27 de febrer de 2016), disposa que al Consell 
Executiu li correspon, entre d’altres, les atribucions següents: 
 

“f) Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o 
entitats públiques i privades en la quantia que es determini en les bases d’execució 
del pressupost, quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 
(...)”. 

 
I la base d’execució 24.4 dels Pressuposts de 2015 recull que el Consell Executiu pot 
aprovar convenis independent de la seva quantia, contractar, atorgar concessions, fer 
encàrrecs de prestacions, aprovar i resoldre subvencions, fer aportacions, així com 
autoritzar i disposar despeses de quantia superior a 70.800,00 €. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, i d’acord amb l’article 31 e) del Reglament orgànic 
del Consell de Mallorca, elev al Consell Executiu, la següent 
 
Proposta d’acord 
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1. Declarar la pèrdua del dret de l’Ajuntament de Muro a cobrar una part de l’import de la 
subvenció de 1.434,21 € que se li va concedir en el marc de la convocatòria de 
subvencions 2014 per als projectes culturals de les entitats d’admninistració local o dels 
organismes públics que en depenen, per dur a terme el projecte cultural “XV curs 
d’història a Muro”. 
 

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

 
- Obligacions incomplertes:   
 

� Base vint-i-unena, punt 2 
 

- Import de la revocació:  L’import de la revocació de la subvenció de què és 
objecte aquest procediment és de 31,97 €. 

 
2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 
 
3. Anul·lar la part de la despesa compromesa que no s’ha reconegut, és a dir, el 
document comptable D per un import de 31,97 €. 
 
Contra aquest acord, que no esgota la via administrativa, podeu interposar directament 
el recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el 
termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears.  
 
Contra la desestimació expressa dels recurs d’alçada podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de 
rebre la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.  
 
Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi 
resolució expressa. 
 
Això no obstant, 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, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú 
 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ A LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR D’ACTIVITATS NÚMERO 3/2016, PER RECONEIXEMENT 
DE RESPONSABILITAT I PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
 
Fets 

1. Vist l’expedient sancionador número 03/2016, incoat a l’entitat KUMULUS 
ACTIVE WORLD 2012 SL, titular del CIF B-57752891, actuant en el seu nom i 
representació el Sr. David Thomposon Foronda, tramitat en el Servei d’Activitats de 
la Direcció Insular d’Urbanisme, del Departament de Territori i Infraestructures del 
Consell de Mallorca.  

L’expedient es va iniciar, tal i com es desprèn de la denúncia de data 30 de setembre 
de 2015, aixecada pel personal de la patrulla fiscal i fronteres de la Direcció General 
de la Guàrdia Civil, pels següents fets ocorreguts el passat 26 de setembre de 2015, 
durant el desenvolupament de la prova anomenada IRONMAN MALLORCA :  

El personal de seguretat, contractat per l’empresa organitzadora de 
l’esdeveniment, va impedir als Agents de la Guàrdia Civil l’accés al recinte 
esportiu obstaculitzant, en conseqüència, les tasques inspectores.  

2. Per Resolució de la Consellera executiva de Territori i Infraestructures de data 11 de 
febrer de 2016, es va iniciar el present expedient sancionador. Aquesta Resolució va 
se notificada a l’entitat KUMULUS ACTIVE WORLD 2012 SL en data 15 de 
febrer de 2016. 

3. L’interessat no va formular al·legacions. 

4. Els fets denunciats són constitutius de les següents infraccions: 

Infracció molt greu: «Negar l’accés al local o al recinte als agents de l’autoritat o 
al personal d’inspecció. Impedir o obstaculitzar la inspecció. La negativa a 
col·laborar en la inspecció o en els procediments d’execució forçosa»,  tipificada 
a l’article 104.4 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic 
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats en Illes Balears (BOIB núm. 166, de 
30 de novembre de 2013) i que podrà ser sancionada, d’acord amb el que 
disposa l’article 107.1 c) de la Llei 7/2013, amb una  multa de 10.001 a 100.000 
euros, i es pot imposar la sanció de suspensió de les activitats o, si s’escau, 
d’inhabilitació per a l’exercici de la professió en l’àmbit d’aquesta llei per un 
període màxim de 3 anys.  

La sanció ha estat fixada en la quantia de 40.000 euros, atesa la circumstància 
agreujant de la intencionalitat, circumstància aquesta que està prevista dins dels 
criteris de proporcionalitat que estableix l’art. 107.1 de la citada  Llei 7/2013, i  
l’art. 131.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  

 
La circumstància agreujant de la intencionalitat s’explica, tal i com es desprèn 
dels fets exposats a la denúncia de la Direcció General de la Guàrdia Civil de 
data 30 de setembre de 2015, pel fet què els vigilants de seguretat, contractats 
per l’empresa organitzadora de l’esdeveniment esportiu, que custodiaven el 
recinte esportiu Ironman, tenien ordres dels seus caps de prohibir l’entrada al 
recinte tant a la Guàrdia Civil com també als Policies. Aquestes ordres, tal i com 
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ho varen manifestar els propis vigilants de seguretat, havien estat prèviament 
acordades. El mateix tipus d’obstaculització i de negativa a col·laborar en la 
inspecció per part dels vigilants de seguretat, es va produir també amb dos 
Agents de la Guàrdia Civil  que estaven destinats a un altre lloc, concretament, 
al lloc principal de Pollensa-Alcúdia. 

5. En data 29 de febrer de 2016, l’interessat va comparèixer davant la instructora i va 
reconèixer la seva responsabilitat, mitjançant Diligència de compareixença i 
conformitat, d’acord amb el que contingut que preveuen els articles 10 i 11 del 
Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment a 
seguir per l’Administració de la Comunitat  Autònoma per a l’exercici de la potestat 
sancionador. En aquesta mateix acte de compareixença, la instructora  va informar a 
l’interessat que, d’acord amb el que disposa l’art. 107.6 de la Llei 7/2013, de 26 de 
novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes 
Balears, la sanció econòmica pot fer-se efectiva en el termini màxim de quinze dies, 
a partir de la notificació de l’inici del procediment sancionador, amb una reducció 
del 50% i, per tant, sobre la quantia corresponent que s’hagi consignat a l’acord 
d’inici. A tal efecte, la instructora li  va lliurar el corresponent document d’ingrés.  

6. En data 3 de març de 2016, l’interessat va realitzar el pagament de la sanció de 
20.000 €, corresponent al 50% de la quantia que s’havia consignat a l’acord d’inici, 
d’acord amb el que disposa l’art. 107.6 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de 
règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears. 

 

Fonaments jurídics: 

 
Primer.- L’administració competent per exercir la potestat sancionadora del present 
expedient sancionador correspon al Consell de Mallorca, d’acord amb el que disposa 
l’article 6.2 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal· lació, accés i 
exercici d’activitats a les Illes Balears  
 
Segon.- D’acord amb l’art. 99 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic 
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears les infraccions en matèria 
d’activitats seran objecte de les sancions administratives corresponents, amb la 
instrucció prèvia del procediment oportú tramitat d’acord amb el capítol II del títol IX 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, i en el Decret 14/1994, de 10 de febrer, 
pel qual s’aprova el Reglament del procediment que ha de seguir l’Administració de la 
comunitat autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora.  
 
Tercer.- De conformitat amb el que disposa l’art. 107.6 de la Llei 7/2013, de 26 de 
novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, 
les sancions econòmiques poden fer-se efectives en el termini màxim de quinze dies, a 
partir de la notificació de l’inici del procediment sancionador, amb una reducció del 
50% sobre la quantia que s’hagi consignat en l’acte en què se’n decideixi l’inici; en 
conseqüència, la persona interessada ha d’expressar la conformitat amb la infracció 
constatada  
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Quart.- El procediment sancionador s’haurà de resoldre en el termini màxim d’un any 
des de que es va iniciar; passat aquest termini se’n declararà la caducitat i l’arxiu de les 
actuacions, d’acord amb el que preveu l’art. 99.2 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, 
de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears en 
concordança amb l’art. 23 del citat  Decret 14/1994, de 10 de febrer 

Cinquè.- L’òrgan competent per resoldre aquest expedient sancionador és el Consell 
Executiu del Consell de Mallorca, d’acord amb allò establert al Decret de Presidència de 
10 de juliol de 2015, pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca, 
(BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 2015) que recull a l’article 1 Atribucions del Consell 
Executiu apartat K) “Sancionar les infraccions molt greus, excepte les atribuïdes altres 
òrgans. 

Sisè- En data 18 de març de 2016, la tècnica jurídica del Servei d’Activitats i instructora 
de l’expedient emet informe jurídic favorable sobre la resolució de l’expedient 
sancionador d’activitats 3/2016, per reconeixement de responsabilitat, i pagament 
anticipat de la sanció, així com l’arxiu de les actuacions.  

 
Vistos els fets i fonaments jurídics esmentats, la consellera executiva del Departament 
de Territori i Infraestructures proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca el 
següent: 
 

ACORD 

 
PRIMER.- Declarar a l’entitat KUMULUS ACTIVE WORLD 2012, S.L., titular del 
CIF B-57752891, com a responsable de la comissió de la infracció molt greu tipificada 
a l’art. 104.4 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés 
i exercici d’activitats a les Illes Balears, consistent, en negar l’accés al local o al recinte 
als agents de l’autoritat o al personal d’inspecció, impedint i obstaculitzant la inspecció.  

 
SEGON.- Sancionar  a l’entitat KUMULUS ACTIVE WORLD 2012 S.L amb una 
multa de 40.000 €, aplicant-li la circumstància agreujant de la intencionalitat, 
circumstància aquesta que està prevista dins dels criteris de proporcionalitat que 
estableix l’art. 107.1 de la citada  Llei 7/2013, i l’art. 131.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
 
TERCER.- Acceptar la conformitat en la comissió dels fets objecte d’infracció 
manifestada expressament per l’entitat KUMULUS ACTIVE WORLD 2012, S.L, tal i 
com consta a la “Diligència de compareixença i conformitat” de data 29 de febrer de 
2016, així com la reducció de la quantia de la sanció en el 50%, per haver-se acollit la 
citada entitat a la possibilitat prevista a l’art. 107.6 de la Llei 7/2013, de 26 de 
novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears 
i, en conseqüència, haver fet efectiu el pagament de la sanció en la quantia de 20.000 €, 
dins el termini establert a l’efecte, tal i com s’acredita en el corresponent document 
d’ingrés que consta a l’expedient.  
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QUART.- Declarar conclòs el procediment sancionador número 03/2016, seguit a 
l’entitat KUMULUS ACTIVE WORLD 2012 S.L, com a conseqüència del pagament de 
la sanció en la quantia de 20.000 € i, en conseqüència, arxivar les actuacions.  
 
CINQUÈ.- Donar trasllat del present Acord a la Direcció General de la Guà rdia civil, 
patrulla fiscal i de fronteres de Pollença-Alcúdia, i a la Prefectura Provincial de Trànsit 
de les Illes Balears.  
 
SISÈ.- Donar trasllat del present Acord a Intervenció General i a la Tresoreria del 
Consell de Mallorca 
 
SETÈ.- Notificar el present Acord a l’interessat tot indicant-li que no posa fi a la via 
administrativa contra el qual es podrà interposar recurs d’alçada davant la Comissió de 
Govern del Consell de Mallorca en el termini d’un mes des de la seva recepció, de 
conformitat amb l’establert als articles 107.1, 114 i següents de l’esmentada Llei 
30/1992. 
Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.  

 
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 contenciósAdministratiu de 
Palma que correspongui, sense limitació de temps.  

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de 
modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER ALS VEHICLES 
I MAQUINÀRIA DEL CONSELL DE MALLORCA, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT.  

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública: 

Antecedents 
 
1. Dia 1 d’octubre de 2015 la consellera executiva de Modernització i Funció Pública, 
va iniciar l’expedient de contractació relatiu al subministrament de combustible per als 
vehicles i maquinària del Consell de Mallorca, d’acord amb l’informe justificatiu del Sr. 
Benito Prósper Gutiérrez, Director Insular de Funció Pública d’1 d’octubre de 2015. 
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2. Dia 2 d’octubre de 2015, el Sr. Jordi Amer Bonnín, TAG cap de servei de serveis 
generals en va emetre l’informe jurídic; dia 7 d’octubre de 2015 i 4 de desembre de 
2015, es va emetre el de Secretari General i, dia 21 de març de 2016, el de fiscalització 
prèvia de l’expedient (núm. Ref: P187.3/15). 
 
Fonaments 
 
D’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del Decret d’organització del Consell de 
Mallorca aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de dia 18 de juliol), i 
d’acord amb la base 24 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu atribuir la 
contractació i l’atorgament de concessions per import superior a setanta mil vuit-cents 
euros (70.800,00 €), quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 
 
En els articles 110, 115 i 116 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant, 
TRLCSP), s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest expedient.  
 
Per tant, la consellera executiva del Departament de Modernització i Funció Pública 
proposa al Consell Executiu que adopti el següent 
 
ACORD 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament de combustible per als 
vehicles  i maquinària del Consell de Mallorca, 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 de 
subministrament i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en 
el llibre III del Títol I del TRLCSP. 
 
3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha d’assistir 
l’òrgan de contractació, d’acord amb el que es disposa en l’article 320 del TRLCSP: 
 
Presidència: 
 
Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública. Suplent: Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de 
Infraestructures i Territori. 
 
Vocalies: 
 
Sra. Elena Montejo Fuentes, interventora general del Consell de Mallorca. Suplent: Sra. 
Brígida Llinàs Ferrer,  interventora general adjunta del Consell de Mallorca. 
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Sr. Jeroni M. Mas i Rigo, secretari general del Consell de Mallorca. Suplent: Sr. Antoni 
Benlloch Ramada, secretari general adjunt del Consell de Mallorca. 
Sr. Josep Perotti Ballester, cap de servei de la secretaria tècnica de Desenvolupament 
Local. Suplent: Sr. Miquel Rosselló Mena, tècnic de Bombers.  
Sr. Andrés González García, cap de servei de Serveis Administració de Cultura, 
Patrimoni i Esports. Suplent: Sr. Apol·lonia Serra Barceló, cap de servei d’Urbanisme. 
 
Secretaria: 
 
Sr. Jordi Amer Bonnín, TAG cap de servei de Serveis Generals i Patrimoni. Suplent: 
Sra. Maria Isabel Alemany Bennàssar, cap de servei de la Secretaria Tècnica d’Hisenda 
i Funció Pública. 

 
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 una despesa per l’import total de SET-CENTS  QUARANTA-DOS MIL 
DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS (742.275,00 €), que es corresponen a SIS-
CENTS TRETZE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB 
QUARANTA-UN CÈNTIMS (613.450,41 €), de base imposable, i  CENT VINT-I-
VUIT MIL VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU 
CÈNTIMS (128.824,59 €), que es corresponen al 21 % de l’IVA, despesa que s’ha de 
finançar amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries i operacions comptables 
del pressupost vigent del Consell: 
 

Aplicacio Import 2016 RC 2016 A 2016 Import 2017 RC 2017 A 2017 Total 2016 -2017

00 92011 22103 13.500,00 € 220160001073 920160001596 18.000,00 € 220159000324 920169000089 31.500,00 €

00 33440 22103 450,00 € 220160001074 920160001598 600,00 € 220159000325 920169000090 1.050,00 €

10 92010 22103 1.275,00 € 220160000233 920160001642 1.700,00 € 220159000263 920169000060 2.975,00 €

10 92020 22103 5.250,00 € 220160000234 920160001643 7.000,00 € 220159000264 920169000061 12.250,00 €

10 92021 22103 1.350,00 € 220160000238 920160001644 1.800,00 € 220159000268 920169000062 3.150,00 €

10 92022 22103 375,00 € 220160000236 920160001645 500,00 € 220159000266 920169000063 875,00 €

10 92023 22103 375,00 € 220160000235 920160001646 500,00 € 220159000265 920169000064 875,00 €

10 92030 22103 750,00 € 220160000237 920160001647 1.000,00 € 220159000267 920169000065 1.750,00 €

10 92060 22103 375,00 € 220160000239 920160001649 500,00 € 220159000269 920169000066 875,00 €

20 33000 22103 1.125,00 € 220160001239 920160001829 1.500,00 € 220159000298 920169000071 2.625,00 €

20 33620 22103 12.375,00 € 220160001240 920160001832 16.500,00 € 220159000299 920169000072 28.875,00 €

20 34200 22103 3.750,00 € 220160001238 920160001833 5.000,00 € 220159000297 920169000073 8.750,00 €

70 43900 22103 1.500,00 € 220160001435 920160002058 2.000,00 € 220159000329 920169000078 3.500,00 €

65 17226 22103 16.500,00 € 220160001500 920160002146 22.000,00 € 220169000045 920169000088 38.500,00 €

50 17000 22103 45.000,00 € 220160001069 920160001677 60.000,00 € 220159000259 920169000070 105.000,00 €

55 15110 22103 3.000,00 € 220160000848 920160001249 4.000,00 € 220159000260 920169000069 7.000,00 €

55 42200 22103 5.625,00 € 220160001424 920160002052 7.500,00 € 220159000261 920169000077 13.125,00 €

55 45300 22103 112.500,00 € 220160000850 920160001567 150.000,00 € 220159000300 920169000058 262.500,00 €

65 13600 22103 90.000,00 € 220160000784 920160001168 120.000,00 € 220159000246 920169000056 210.000,00 €

65 94310 22103 2.600,00 € 220160001451 920160002080 4.500,00 € 220159000248 920169000079 7.100,00 €

317.675,00 € 424.600,00 € 742.275,00 €

 

 



 22 

6. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Diari Oficial de la 
Unió Europea, el Boletín Oficial del Estado i el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb 
el termini de presentació d’ofertes que acaba a les 14 hores del 40è dia següent al de la 
data d’enviament de l’anunci de licitació en el DOUE, d’acord amb els articles 142 i 
159 del TRLCSP. Si el darrer dia d’aquest termini és dissabte ò 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 aquesta acord en el Perfil de contractant. 
 

ESTUDI I SI ESCAU, APROVACIÓ DE LES RECLAMACIONS FORMULADES 
PER LA SENYORA MARIA DEL CARMEN GAYÁ FONT, EN NOM I 
REPRESENTACIÓ DE LA SOCIETAT MERCANTIL “REY SOL, SA” EN 
CONCEPTE DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública: 

Ateses les reclamacions de responsabilitat patrimonial de l’administració pública 
formulades per la senyora Maria del Carmen Gayá Font, en nom i representació de 
l’entitat mercantil “Rey Sol, SA”, per la que sol·licita una indemnització de 535.695,66 
€ per la presumpta discriminació al diari “EL MUNDO EL DIA DE BALEARES” en la 
inserció publicitària institucional del Consell de Mallorca. 
 
Atès l’informe jurídic del Cap de Servei de Serveis Generals i Patrimoni de 2 de juny i 
17 d’agost de 2015, i ateses les al·legacions presentades en data 30 de juliol de 2015. 
 
Atès el Dictamen 132/2015 emès pel Consell Consultiu de les Illes Balears en data 2 de 
desembre de 2015 
 
Vist l’informe de fiscalització prèvia de l’expedient de dia 18 de març de 2016 (núm. 
ref. 25.2/16) 
 
Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de Modernització i 
Funció Pública en l’aplicació pressupostària 10.92020.22620 acreditat amb el document 
220160000757 
 
Atès el Decret d’organització del Consell de Mallorca de dia 10 de juliol de 2015 
(BOIB núm.109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel decret de dia 9 de març de 2016 
(BOIB núm.35, de 17 de març de 2016)  
 
Per tot això, la consellera executiva de Modernització i Funció Pública eleva al Consell 
Executiu del Consell de Mallorca la següent proposta d’ 
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Acord  
 
D’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, estimar, en part, la reclamació en 
concepte de responsabilitat patrimonial de l’administració pública formulada per la 
senyora Maria del Carmen Gayá Font, en nom i representació de l’entitat mercantil 
“Rey Sol, SA”, per gaudir d’un dret subjectiu a la inserció de publicitat institucional del 
Consell de Mallorca al diari “EL MUNDO EL DIA DE BALEARES” i indemnitzar en 
conseqüència amb la quantitat de 286.565,08 €, atenint els fonaments jurídics recollits a 
l’informe del cap de Serveis Generals i Patrimoni de 2 de juny i 17 d’agost de 2015, així 
com el Dictamen 132/2015 del Consell Consultiu de les Illes Balears, els quals 
s’adjunta a aquesta resolució. 

Tot això d’acord amb els següents fonaments jurídics 

 
1. La responsabilitat de les administracions públiques constitueix un principi fonamental 
que es consagra en l’article 9.3 de la Constitució Espanyola de 1978, al garantir la 
responsabilitat, i que es sanciona en l’article 106.2 al establir que els particulars, en els 
termes establerts per la llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que 
la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics.  
 
Precisat l’anterior, s’ha de significar que, actualment, el desenvolupament legal al que 
es refereix la Constitució es recull als articles 139 a 144 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, el seu desenvolupament es va realitzar mitjançant el Reial decret 
429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el reglament dels procediments en matèria 
de responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques. 
 
2. En virtut d’aquestes normes jurídiques, per poder exigir la responsabilitat patrimonial 
de l’administració, s’han de complir una sèrie de requisits formals, els de competència, 
de temporalitat i de legitimació.  
 
Tots aquests requisits ja han estat acreditats al llarg de la instrucció del procediment.  
 
3. Una vegada instruït l’expedient, i conclòs el tràmit d’audiència, l’òrgan instructor va 
proposar que es sol·licités el dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears on es 
recollissin els extrems establerts en l'article 12.2 del Reial decret 429/1993, de 26 de 
març. 
 
En data 13 de febrer de 2013, el Consell Consultiu de les Illes Balears va emetre el 
dictamen número 17/2013 relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del 
Consell Insular de Mallorca per la presumpta discriminació al diari “EL MUNDO EL 
DIA DE BALEARES” en la inserció publicitària institucional del Consell de Mallorca. 
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En aquest dictamen s’assenyala que “... Per tant, seguint els criteris fixats pel Tribunal 
Suprem, per quantificar els danys el Consell Consultiu ha de partir bàsicament de la 
ràtio de proporcionalitat respecte dels ingressos rebuts per diaris de difusió semblant 
per publicar propaganda institucional, per bé que també cal prendre en consideració 
que no haver inserit publicitat suposa que tampoc no s’han reportat les despeses 
inherents a aquesta publicació. 

Cinquena 
 
Amb caràcter previ, abans d’entrar en l’objecte d’aquesta consulta, el Consell 
Consultiu s’ha de pronunciar sobre distints aspectes que afecten la determinació de la 
indemnització. 
 
A) L’absència de la quantificació de les reclamacions que correspon a l’Administració 
instructora  
Aquest òrgan consultiu ja s’ha manifestat en diversos dictàmens sobre la necessitat que, 
en el decurs de la tramitació dels procediments per responsabilitat patrimonial, 
l’Administració quantifiqui el danys, fins i tot quan la seva proposta sigui 
desestimatòria, ja que d’aquesta manera es donen al Consell Consultiu tots els elements 
per emetre el dictamen, que s’ha de pronunciar no només sobre l’existència de la 
responsabilitat patrimonial, sinó també sobre la quantia de la indemnització (article 
12.2 del Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial). 
 
En aquest cas concret, a més, el Consell Consultiu expressament ja ha assenyalat, en el 
Dictamen 64/2011, la impossibilitat de calcular les quantitats individualitzades de la 
indemnització amb les dades contingudes en l’expedient. Per això es demana a 
l’Administració instructora que dugui a terme les actuacions pertinents perquè aquest 
òrgan assessor pugui pronunciar-se definitivament sobre la quantificació dels danys i 
perjudicis. Cal insistir, doncs, en la necessitat que en futurs procediments es tengui 
cura de remetre els expedients totalment culminats pel que fa a les qüestions que s’hi 
plantegen. 
 
B) La quantificació dels danys i perjudicis feta per la part reclamant 
Hem d’insistir, com ja deim en el Dictamen 64/2011, que no es pot fixar la quantia de 
la indemnització a partir de la informació que aporta l’entitat X, perquè indueix a una 
valoració desmesurada dels perjudicis que s’han produït. Encara més si tenim en 
compte que la recurrent, en el tràmit d’al·legacions que li ha conferit l’Administració 
insular, formula un quadre resum amb les quantitats reclamades en cada període, en 
què es reflecteix la reclamació principal, que parteix d’un increment de la quantitat 
invertida en publicitat institucional, i la subsidiària, fixada a partir de la quantia 
efectivament destinada a insercions publicitàries. Val a dir, a més, que per determinar 
aquestes quantitats l’entitat reclamant fa els càlculs a partir de l’exclusió del diari M 
d’insercions de publicitat institucional. De fet, només reconeix que durant el període de 
febrer a desembre de 2005 el rotatiu ingressa per publicitat 7.792 euros i que durant el 
període de febrer a juny de 2009 rep 39.119 euros per aquest concepte; en canvi, en 
relació amb la resta de períodes que comprèn la reclamació diu que el Consell Insular 
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de Mallorca no ha contractat publicitat amb el diari. Tanmateix, aquestes dades han 
estat desvirtuades amb la informació aportada per l’Administració consultant sobre 
l’import de la publicitat institucional que ha ingressat el rotatiu durant el període d’1 
de febrer de 2005 a 30 de juny de 2010, que suma 141.279,76 euros. Concretament, tal 
com s’ha expressat en els antecedents, d’1 de febrer a 31 de desembre de 2005, la 
quantitat que rep el diari M és 2.173,56 euros; durant l’any 2007, els ingressos del 
rotatiu per publicitat institucional ascendeixen a 352,41 euros; durant l’any 2008 en 
rep 27.030,82 pel mateix concepte; la quantitat rebuda l’any 2009 és 91.961,91 euros, i 
durant el període d’1 de gener a 30 de juny de 2010 n’ingressa 19.761. 
 
A més, en el darrer escrit d’al·legacions que presenta, la recurrent torna a calcular, per 
dues vegades, els danys i perjudicis a partir dels documents que presenta el Consell 
Insular de Mallorca en el curs dels procediments que se segueixen, sobre aquest mateix 
assumpte, en la jurisdicció contenciosa administrativa. En aquest cas, la interessada sí 
que pren en consideració les quantitats efectivament rebudes per l’empresa editora en 
concepte de publicitat institucional. Tanmateix, aquests càlculs no són finalment 
emprats per fixar la quantitat definitiva de la indemnització, que se xifra en 
2.647.233,18 euros, a partir de la suma de les reclamacions principals (que, com ja 
s’ha dit, parteix d’un increment no justificat de la quantitat total destinada a insercions 
publicitàries) formulades en cadascuna de les accions presentades davant 
l’Administració insular. 
 
C) El control jurisdiccional de l’actuació administrativa 
En el decurs de la tramitació del procediment per responsabilitat patrimonial, per 
acumulació de les diferents reclamacions presentades per l’entitat editora X, del 2 de 
març de 2006 al 12 de gener de 2011, s’han iniciat dos processos davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa. Concretament, ens referim al procediment ordinari X/2006, 
per desestimació presumpta de la reclamació presentada per la discriminació en la 
inserció de publicitat institucional durant els períodes de febrer a desembre de 2005 i 
de gener a juny de 2006, pendent de resolució, i al procediment ordinari X/2008, 
interposat també pels representants de la societat editora contra la desestimació 
presumpta de la reclamació presentada per la discriminació en la inserció de publicitat 
institucional durant els períodes de 15 de novembre a 31 de desembre de 2006 i de 
gener a juny de 2007. Com ja s’ha dit en els antecedents, mentre s’elaborava aquesta 
ponència té entrada en la nostra seu, el 2 de novembre de 2012, un escrit de la senyora 
C. G. F. Al qual s’adjunta la Sentència 411/2012 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. X de Palma, que admet el recurs interposat per la mercantil X respecte a la 
reclamació corresponent al període de novembre a desembre de 2006 i gener a juny de 
2007. No pertoca, doncs, al Consell Consultiu pronunciar-se sobre la quantificació de 
la indemnització en relació amb aquest període perquè es tracta d’una actuació 
administrativa que ja està controlada per la jurisdicció. 
 

Sisena 
 
A partir de la informació aportada per la societat editora en aquest punt, quant als 
períodes i les quantitats reclamades, de les dades relatives a la publicitat institucional 
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del Consell Insular de Mallorca en la premsa escrita durant els anys o períodes afectats 
per les reclamacions formulades, així com de la informació sobre la difusió dels 
diferents diaris d’àmbit territorial, en podem fer la síntesi següent: 
 
A) Les al·legacions de l’entitat reclamant 
- Pel període d’1 de febrer a 31 de desembre de 2005 manifesta haver rebut 7.792 euros 
per publicitat, i en sol·licita 362.107,53 i, subsidiàriament, 270.854,03. 
- Pel període d’1 de gener a 30 de juny de 2006 manifesta que ha rebut 0 euros per 
publicitat, i en sol·licita 459.231,16 i, subsidiàriament, 342.540,52. 
- Pel període de 15 de novembre a 31 de desembre de 2006 manifesta que ha rebut 0 
euros per publicitat, i en sol·licita 121.447,90 i, subsidiàriament, 91.316,67. 
- Pel període d’1 de gener a 30 de juny de 2007 manifesta que ha rebut 0 euros per 
publicitat, i en sol·licita 452.466,03 i, subsidiàriament, 340.887,90. 
- Pel període d’1 de juliol a 31 de desembre de 2007 sol·licita 117.671,31 euros i,  
subsidiàriament, 91.418,84 euros. 
- Pel període d’1 de gener a 30 de juny de 2008 manifesta que ha rebut 0 euros per 
publicitat, i en sol·licita 185.297,15 i, subsidiàriament, 145.940,04. 
- Pel període d’1 de juliol a 31 de desembre de 2008 manifesta que ha rebut 0 euros per 
publicitat, i en sol·licita 162.750,39 i, subsidiàriament, 127.889,25. 
- Pel període d’1 de febrer a 30 de juny de 2009 manifesta que ha rebut 39.119 euros 
per publicitat, i en sol·licita 234.908,17 i, subsidiàriament, 185.848,33. 
- Pel període d’1 de juliol a 31 de desembre de 2009 manifesta que ha rebut 0 euros per 
publicitat, i en sol·licita 368.092,02 i, subsidiàriament, 289.577,99. 
- Pel període d’1 de gener a 30 de juny de 2010 manifesta que ha rebut 0 euros per 
publicitat, i en sol·licita 183.261,52 i, subsidiàriament, 143.218,88. 
 
B) La distribució de publicitat institucional del Consell Insular de Mallorca en la 
premsa escrita 
 

Anys/Període Ultima 
Hora 

Diario 
Mallorca 

Diari de 
Balears 

El Mundo 

01/02/05-
31/12/05 

490.825,00 € 123.870,86 € 35.870,02 € 2.173,56 € 

2006 821.340,03 € 246.823,19 € 124.484,58 
€ 

0,00 € 

2007 459.827,74 € 325.120,31 € 177.727,45 
€ 

352,41 € 

2008 309.186,53 € 520.742,17 € 142.198,39 
€ 

27.030,82 
€ 

2009 229.621,82 € 238.329,73 € 114.836,41 
€ 

91.961,91 
€ 

01/01/10-
30/06/10 

64.858,86 € 69.747,92 € 25.475,26 € 19.761,06 
€ 

Import total 2.375.659,98 1.524.634,18 620.592,11 141.279,76 
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€ € € € 

 
C) La difusió dels diaris d’àmbit territorial durant el període que comprèn la 
reclamació 
 

DIFUSIÓ TOTAL  

Feb./Des05  Nov-
Des06 

Gen-
Juny07 

Gen-
Juny08 

Jul-
Des08 

Gen-
Juny09 

Jul-
Des09 

Gen-
Juny10 

Ultima 
Hora  

41,28% 45,03% 46,24% 45,39% 49,25% 49,06% 49,23% 47,91% 

Diario 
Mallorca 

33,54% 30,16% 29,10% 33,37% 29,33% 30,07% 29,44% 30,24% 

El 
Mundo  

25,18% 24,81% 24,66% 21,24% 21,43% 20,87% 21,33% 21,85% 

 
 

Setena 
 
Per determinar la quantia de la indemnització, cadascun dels períodes indicats s’ha de 
valorar a partir de les dades exposades abans. Conforme a allò que hem expressat en la 
consideració jurídica quarta, el criteri principal que se seguirà per quantificar els 
danys és la ràtio de proporcionalitat respecte dels ingressos rebuts per diaris de difusió 
semblant per publicar propaganda institucional. És clar que no es pot aplicar en aquest 
cas un criteri estrictament igualitari i proporcional en el repartiment de la publicitat 
institucional. A més, en l’expedient només hi consten les dades de difusió dels diaris H, 
D i M; en canvi, no hi apareixen les relatives al B, tot i que l’Administració consultant 
ha admès que certament té una tirada inferior a la del diari M, però que ha rebut un 
percentatge més alt de publicitat institucional perquè és l’únic diari amb difusió 
territorial a les Illes Balears en llengua catalana. Per tant, no és factible, amb les dades 
disponibles, establir una proporció exacta en la distribució de la publicitat 
institucional, per bé que es considera que un criteri prudencialment indicatiu per 
quantificar els danys i perjudicis seria el del repartiment equitatiu en relació amb els 
ingressos rebuts en concepte de publicitat institucional pels diaris de tirada semblant. 
Aquest criteri permet concloure que el diari M hauria d’haver rebut, en funció de la 
seva difusió, una quantitat inferior a la ingressada per H i D i superior a la rebuda pel 
B. Recordem, a més, que no es pot equiparar una situació d’exclusió d’un diari de 
manera contínua i reiterada en les insercions de publicitat institucional als casos 
d’assignació d’un menor percentatge de publicitat institucional. De fet, el Tribunal 
Suprem considera que hi ha dany i nexe causal en els casos de «denegación de 
publicación institucional» a un determinat diari (STS de 16 de desembre de 1997); de 
«no inserción de los anuncios» (STS de 8 de juliol de 1987); de «no haberse realizado 
publicidad institucional alguna en el periódico» (STS de 2 de juliol de 1994); «cuando 
en la contratación de una campaña institucional se excluye a un periódico» (STS de 13 
de marzo de 1991). D’altra banda, finalment, cal considerar que en els casos en què no 
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s’insereix publicitat institucional, atès que la publicació no s’arriba a produir, no s’han 
generat tampoc despeses inherents a l’edició dels anuncis. A partir dels criteris indicats 
cal procedir, doncs, a calcular el quantum indemnitzatori. Amb caràcter previ, hem de 
descartar, d’una banda, el pronunciament sobre els períodes de 15 de novembre a 31 
de desembre de 2006 i d’1 de gener a 30 de juny de 2007, perquè, com ja s’ha dit, 
aquesta és una actuació que s’ha controlat judicialment amb la Sentència 411/2012 del 
Jutjat Contenciós Administratiu. D’altra banda, tampoc ens podem pronunciar sobre el 
període comprès entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2007 perquè, tot i que 
aquesta referència s’inclou en l’escrit final d’al·legacions, no consta en l’expedient el 
document que acrediti que es va formular aquesta reclamació ni més informació que 
aquesta succinta indicació en el quadre resum incorporat en l’escrit d’al·legacions. 
 
- En relació amb les reclamacions formulades corresponents als períodes d’1 de febrer 
a 31 de desembre de 2005 i d’1 de gener a 30 de juny de 2006, sotmesos al control de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, amb el procediment ordinari X/2006, la 
reclamant sol·licita 821.338,69 euros i manifesta que n’ha rebuts 7.792, per bé que 
segons les dades aportades pel Consell Insular de Mallorca n’ha rebuts 2.173,56. 
Durant aquest mateix període el B ha ingressat 35.870,02 euros i el D 123.870,86. Es 
determina una indemnització de 80.000 euros. 
 
- Pel que fa als períodes d’1 de gener a 30 de juny de 2008 i d’1 de juliol a 31 de 
desembre de 2008, l’editora X sol·licita la quantitat de 348.047,54 euros i manifesta 
que no ha rebut publicitat institucional del Consell Insular de Mallorca. Segons 
l’Administració instructora ha ingressat 27.030,82 euros. Per aquest mateix període el 
B 
n’ha rebuts 142.198,39 i el D 520.742,17. Es determina una indemnització de 300.000 
euros. 
 
- En relació amb les reclamacions formulades corresponents als períodes d’1 de febrer 
a 30 de juny de 2009 i d’1 de juliol a 31 de desembre de 2009, la part interessada 
sol·licita 603.00,19 euros i manifesta que n’ha rebuts 39.119. Segons el Consell Insular 
de Mallorca ha rebut 91.961,91 euros. Durant aquest mateix període el B ha ingressat 
114.836,41 euros i el D 238.329,73. Es determina una indemnització de 65.000 euros. 
 
- Pel període d’1 de gener a 30 de juny de 2010 sol·licita 183.261,52 euros i manifesta 
que no ha rebut publicitat institucional del Consell Insular de Mallorca. Segons 
l’Administració instructora ha ingressat 19.761,06 euros. El B n’ha rebuts 25.475,26 i 
el D 69.747,92. Es determina una indemnització de 25.000 euros. 
 
Per tant, es fixa una indemnització de 470.000 euros.” 
 
4. Així, i a la vista de l’esmentat dictamen, ja que de les reclamacions formulades per 
responsabilitat patrimonial relatives als períodes compresos entre l’1 de juliol i el 31 de 
desembre de 2007, l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2010 i entre l’1 de gener i el 30 
de juny de 2011, el Consell Consultiu no es va pronunciar perquè no constaven a 
l’expedient els documents que acreditaven que s’havien formulat dites reclamacions, ni 
s’havien incorporat a l’expedient de responsabilitat patrimonial, mitjançant resolució de 
la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública de 10 d’abril de 2013 es va acordar 
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acumular les reclamacions relatives als períodes compresos entre l’1 de juliol i el 31 de 
desembre de 2010 i entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2011 a l’esmentat expedient de 
responsabilitat patrimonial, a la vista de la identitat entre els objectes de les 
reclamacions. 
 
5. En data 10 de juny de 2013, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va 
dictar la sentència núm. 483, mitjançant la qual es va estimar parcialment el recurs 
d’apel·lació 47/2013 formulat contra la sentència núm. 411, de 23 d’octubre de 2012, 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma, en les actuacions del PO 
174/2008, mitjançant la qual es va estimar el recurs contenciós administratiu de l’entitat 
REY SOL, SA, contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial amb motiu de la discriminació al diari “EL MUNDO EL 
DÍA DE BALEARES” en la inserció publicitària institucional del Consell de Mallorca.  
 
En conseqüència, es va autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada dels 
pronunciaments judicials a favor de l’entitat REY SOL, SA, per un import total de 
250.107,51 €, corresponent als períodes del 15 de novembre al 31 de desembre de 2006 
i de gener a juny de 2007   
 
6. L’esmentada sentència que va estimar el recurs contenciós administratiu de l’entitat 
REY SOL, SA, contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial amb motiu de la discriminació al diari “EL MUNDO EL 
DÍA DE BALEARES” en la inserció publicitària institucional del Consell de Mallorca, 
estableix que s’ha d’indemnitzar al diari “EL MUNDO EL DÍA DE BALEARES”, però 
no en base als percentatges que ells presenten i aporten al procediment, i que es 
transcriuen més a dalt, sinó als que representen tots els mitjans de comunicació escrita 
en l’illa de Mallorca.  
  
Per tot això, i a l’efecte de poder recalcular la indemnització per la presumpta 
discriminació a l’esmentat diari, es varen sol·licitar les dades de tots els mitjans de 
comunicació escrita en l’illa de Mallorca, en especial, el percentatge de difusió de “EL 
MUNDO EL DÍA DE BALEARES”, a l’empresa “INFORMACIÓN Y CONTROL DE 
PUBLICACIONES S.A”, en endavant OJD. 
 
7. Les dades proporcionades per l’empresa OJD recullen la mitjana de difusió de tota la 
província de les Illes Balears, no només de l’illa de Mallorca. D’aquestes dades, per 
calcular la difusió dels mitjans de difusió de l’illa de Mallorca, es varen excloure les 
dades relatives als diaris esportius i als econòmics, quedant aquestes dades, la difusió 
dels mitjans de comunicació escrits en la província de les Illes Balears, de la següent 
manera:  
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8. A partir d’aquestes dades, la reclamació relativa al període comprés entre l’1 de juliol 
i el 31 de desembre de 2007 que es va formular en data 30 de juny de 2008, per la 
mercantil “Rey Sol, SA”, sol·licitant una indemnització de 117.671,31 € més els 
interessos que es meritassin, aquesta mercantil va calcular la seva difusió sobre els tres 
diaris amb més difusió a l’illa de Mallorca, és a dir, devers el 22,31 %. 

En canvi, la difusió que es desprèn de les dades remeses per l’OJD, calculades excloent 
les relatives als diaris esportius i als diaris econòmics, és del 15,90 %. 

Així, per calcular la indemnització amb motiu de la discriminació al diari “EL MUNDO 
EL DÍA DE BALEARES” en la inserció publicitària institucional del Consell de 
Mallorca en el període de temps comprensiu d’aquesta reclamació, sobre la quantia de 
publicitat total contractada pel Consell de Mallorca, en aquest període de temps, 
s’estima que la indemnització a percebre per la mercantil REY SOL, SA és de 
65.152,83 €, que es correspon a aplicar el percentatge del 15,90 % sobre l’import de la 
publicitat institucional contractada pel Consell de Mallorca, 409.766,20 €. 

9. De la reclamació relativa al període comprés entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 
2010 que es va formular en data 29 de juny de 2010, per la mercantil “Rey Sol, SA”, 
sol·licitant una indemnització de 255.219,20 € més els interessos que es meritassin, 
aquesta mercantil va calcular la seva difusió sobre els tres diaris amb més difusió a l’illa 
de Mallorca, és a dir, devers el 19,90 %. 

En canvi, la difusió que es desprèn de les dades remeses per l’OJD, calculades excloent 
les relatives als diaris esportius i als diaris econòmics, és del 14,07 %. 

Així, per calcular la indemnització amb motiu de la discriminació al diari “EL MUNDO 
EL DÍA DE BALEARES” en la inserció publicitària institucional del Consell de 
Mallorca en el període de temps comprensiu d’aquesta reclamació, sobre la quantia de 
publicitat total contractada pel Consell de Mallorca, en aquest període de temps, 
s’estima que la indemnització a percebre per la mercantil REY SOL, SA és de 
137.383,97 €, que es correspon a aplicar el percentatge del 14,07 % sobre l’import de la 
publicitat institucional contractada pel Consell de Mallorca, 1.151.111,40 €, menys 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ABC        1.613   1% 1.578 1.285 4.030 6.389 9.810 11.276

ARA 553

DIARIO DE IBIZA        7.198   7% 7.394 7.385 7.192 6.401 6.064 5.719

DIARIO DE MALLORCA      23.086   21% 22.778 22.615 22.525 21.041 20.550 19.087

EL MUNDO S. VEINTIUNO  

DE IBIZA Y FORMENTERA
       1.624   1% 1.540 1.484 1.297 1.193 1.063 908

EL MUNDO S. VEINTIUNO  

EL DIA BALEARES
     18.627   16,98% 18.598 16,74% 17.473 15,90% 16.001 14,77% 15.516 14,97% 14.412 14,07% 12.660 12,95%

EL PAIS        6.713   6% 6.692 6.464 6.630 5.817 5.182 4.874

EL PERIODICO DE 

CATALUNYA
       2.757   3% 3.252 3.430 1.577 1.084 860 622

LA RAZON           939   1% 953 1.002 1.067 770 796 666

LA VANGUARDIA        1.728   2% 1.920 1.503 1.756 1.507 1.382 1.121

MAJORCA DAILY BULLETIN        3.927   4% 3.923 4.114 3.839 3.405 3.179 2.993

MENORCA ES DIARI        6.336   6% 6.394 6.477 6.176 5.578 5.169 4.778

ULTIMA HORA      35.181   32% 36.065 36.627 36.259 34.953 33.994 32.479

TOTAL 109.729 100% 111.087 109.859 108.349 103.654 102.461 97.736

DIARIO
Promedio difusión  en Baleares
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24.577,40€, quantia invertida en publicitat pel Consell de Mallorca en el diari EL 
MUNDO EL DÍA DE BALEARES. 

10. I de la reclamació relativa al període comprés entre l’1 de gener i el 30 de juny de 
2011 que es va formular en data 29 de desembre de 2011, per la mercantil “Rey Sol, 
SA”, sol·licitant una indemnització de 162.805,15 € més els interessos que es 
meritessin, aquesta mercantil va calcular la seva difusió sobre els tres diaris de més 
difusió a l’illa de Mallorca, és a dir, devers el 20,06 %. 

En canvi, la difusió que es desprèn de les dades remeses per l’OJD, calculades excloent 
les relatives als diaris esportius i als diaris econòmics, és del 12,95 %. 

Així, per calcular la indemnització amb motiu de la discriminació al diari “EL MUNDO 
EL DÍA DE BALEARES” en la inserció publicitària institucional del Consell de 
Mallorca en el període de temps comprensiu d’aquesta reclamació, sobre la quantia de 
publicitat total contractada pel Consell de Mallorca, en aquest període de temps, 
s’estima que la indemnització a percebre per la mercantil REY SOL, SA és de 
84.028,28 €, que es correspon a aplicar el percentatge del 12,95 % sobre l’import de la 
publicitat institucional contractada pel Consell de Mallorca, 648.867,00 €. 

 

 Reclamacions responsabilitat patrimonial  “Rey Sol, SA” 

        

    REY SOL Consell Consultiu Sentència OJD 

        

1 1 febrer -31 desembre 2005 362.107,53 € 140.997,44 €  

2 1 gener - 30 juny 2006 459.231,16 € 
80.000,00 € 

118.139,38 €  

3 15 novembre - 31 desembre 2006 121.447,90 € no pronunciament 47.987,49 €  

4 1 gener - 30 juny 2007 452.466,03 € no pronunciament 174.774,27 €  

5 1 juliol - 31 desembre 2007 117.671,31 € no pronunciament  65.152,83 € 

6 1 gener - 30 juny 2008 185.297,15 €  101.484,67 € 

7 1 juliol - 31 desembre 2008 162.750,39 € 
300.000,00 € 

 88.143,93 € 

8 1 gener - 30 juny 2009 234.908,17 €  116.393,40 € 

9 1 juliol - 31 desembre 2009 368.092,02 € 
65.000,00 € 

 203.234,07 € 

10 1 gener - 30 juny 2010 183.261,52 € 25.000,00 €  92.223,78 € 

11 1 juliol - 31 desembre 2010 255.219,20 €   137.383,97 € 

12 1 gener - 30 juny 2011 162.805,15 €   84.028,28 € 

 

11. La Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, 
estableix a l’apartat 12 a) de l’article 18 que en les reclamacions d’indemnització per 
danys i perjudicis formulades davant els consells insulars serà preceptiva la sol·licitud 
de dictamen del Consell Consultiu, sempre que la quantitat reclamada sigui superior a 
30.000 €. En aquest cas, es fa necessària la intervenció de l'òrgan consultiu de la 
comunitat autònoma. 
 
Així, en data 2 de desembre de 2015 el Consell Consultiu de les Illes Balears va emetre 
el Dictamen 132/2015, per causa de discriminació de la publicitat en determinats 
períodes, on conclou que és procedent estimar parcialment la reclamació i que la 
indemnització procedent s’ha de calcular sobre la base de les certificacions de difusió de 
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l’OJD i dels imports de despesa total de publicitat del Consell de Mallorca, i que per 
tant, considera correctes les valoracions efectuades pel Consell Insular de Mallorca.  

 

 
 


