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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 20 D’ABRIL DE 2016 
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (6-4-2016). 
 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU RELATIVA A LA 
RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE DIA 24 DE 
FEBRER DE 2016 RELATIU A L’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA 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 ES 
CAPDELLÀ. 

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 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). 

4. Dia 21 d’octubre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar 
«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.» 

En el punt primer de l’acord, per error, es produeix una discrepància entre la xifra 
consignada en lletres (cinc-cents euros) i la xifra consignada en números (1848,00 
euros), essent la correcta la xifra consignada en números, d’acord amb els antecedents 
de la resolució i amb la documentació que figura dins l’expedient. 

Fonaments 

L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, estableix que les administracions públiques podran 
rectificar els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
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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.-  Rectificar l’acord de Consell Executiu, de dia 24 de febrer de 2016, relatiu a 
l’acceptació de la renúncia 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 Es Capdellà, en el sentit següent: 

On diu 

 

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. 

Ha de dir 

 

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 mil vuit-cents 
quaranta-vuit 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 MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT 
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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 CENTRO DE PASIVOS 
DE BALEARES. 

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 21 de gener de 2015, l’Associació Centro de Pasivos de Baleares va sol·licitar 
una subvenció econòmica per import de 4.000,00 € per al projecte ACTIVITADES 
SOCIOCULTURALES: 

- taller memòria 

- taller informàtica 

- excursió Valldemossa 

- excursió Granja d’Esporles 

- visita Els Calderers 

- visita Castell de Bellver (Palma) i fàbrica de colònia Flor d’Ametller (Marratxí) 

- excursió Maria de la Salut i Alcúdia 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació Centro de Pasivos de Baleares la subvenció sol·licitada 
per import de 4.000,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 2015). 

4. Dia 19 d’agost de 2015, l’Associació Centro de Pasivos de Baleares, amb CIF V-
07904501, va presentar documentació justificativa de despeses efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida.  

La senyora Matilde Mulet Agüera, en representació de l’Associació Centro de Pasivos 
de Baleares, fa constar, en la memòria d’actuacions que s’ha produït un canvi en 
l’activitat d’excursions previstes en el projecte inicial i detalla la realització de les 
següents activitats: excursió a Valldemossa, excursió al Castell de Bellver i Marratxí, 
excursió a Els Calderers, excursió a Lluc, memòria i informàtica 

5. Dia 7 de març de 2016, 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 4 d’abril 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 Centro de Pasivos de 
Baleares en els termes descrits en la memòria d’actuacions subscrita per la senyora 
Matilde Mulet Agüera, en representació de l’Associació Centro de Pasivos de Baleares 
sense que la modificació afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció 
concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Centro de Pasivos de Baleares 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 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 AMICS DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL D’INCA. 

 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 Amics del Centre Sociocultural d’Inca va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 4000,00 € per al projecte 
ACTIVITATS SOCIOCULTURALS: 

- gimnàstica 

- manualitats 

- excursió Granja d’Esporles 

- visita s’Albufera 

- Ruta Litoral 

- excursió Son Marroig 

- excursió Els Calderers  

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

4. Dia 28 de setembre de 2015, l’Associació Amics del Centre Sociocultural d’Inca, 
amb CIF G-57363210, va presentar documentació justificativa de despeses efectuades 
en càrrec a la subvenció concedida.  

El senyor Angel Chicote González, en representació de l’Associació Amics del Centre 
Sociocultural d’Inca, fa constar, en la memòria d’actuacions que s’ha produït un canvi 
en l’activitat d’excursions previstes en el projecte inicial i detalla la realització de les 
següents activitats: gimnàstica, manualitats, s’Albufera, Granja d’Esporles, Ruta Litoral 
(Cala Pi i voltants), Son Marroig i Natura Parc. 

5. Dia 7 de març de 2016, 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 4 d’abril 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 Amics del Centre 
Sociocultural d’Inca en els termes descrits en la memòria d’actuacions subscrita pel 
senyor Angel Chicote González, en representació de l’Associació Amics del Centre 
Sociocultural d’Inca sense que la modificació afecti als imports del projecte inicial ni de 
la subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Amics del Centre Sociocultural d’Inca 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. 
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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 DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS 
A LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS 
SON MACIÀ. 

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 28 de gener de 2015, l’Associació Persones Majors Son Macià va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de 4.000,00 € per al projecte ACTIVITATS DE 
CAIRE SOCIOCULTURAL: 

- gimnàstica 

- manualitats 

- danses 

- excursió amb motiu de Sa Barena 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació Persones Majors Son Macià la subvenció sol·licitada 
per import de 4.000,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 2015). 

4. Dia 28 de setembre de 2015, l’Associació Persones Majors Son Macià,amb CIF G-
07257991, va presentar documentació justificativa de despeses efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida.  

El senyor Antonio Sureda Llinás, en representació de l’Associació Persones Majors Son 
Macià, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 18 de setembre de 2015, que s’ha 
produït un canvi en l’activitat d’excursions previstes en el projecte inicial. 

Així mateix, en la memòria d’actuacions presentada pel beneficiari es detalla la 
realització de les següents activitats: gimnàstica, danses, manualitats i excursió Lluc 
(ofrena floral). 

5. Dia 7 de març de 2016, 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 4 d’abril de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. Les bases 1, 2 i  13 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions 
aprovades per acord de Consell Executiu del Consell de Mallorca el dia 10 de desembre 
de 2014 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 
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2. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

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

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

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors per a l’any 2015, a l’Associació Persones Majors Son 
Macià en els termes descrits en la memòria d’actuacions subscrita pel senyor Antonio 
Sureda Llinás, en representació de l’Associació Persones Majors Son Macià sense que 
la modificació afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 

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

 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el termini 
d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

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

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui sense limitació de temps. 

 

No obstant l’anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’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 LA TERCERA 
EDAD DE PEGUERA. 
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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 3 de febrer de 2015, l’Associació de la Tercera Edad de Peguera va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de 3840,00 € per al projecte ACTIVITADES 
SOCIOCULTURALES: 

- ball en línea 

- dues excursions al mercat d’Inca 

- excursió formatges Burguera i Campos 

- excursió Porto Cristo 

- excursió Port de Pollença 

- excursió al mercat de Sineu 

- cap de setmana a determinar 

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 Peguera la subvenció sol·licitada 
per import de3840,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 2015). 

4. Dia 3 de setembre de 2015, l’Associació de la Tercera Edad de Peguera, amb CIF G-
07654536, va presentar documentació justificativa de despeses efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida.  

El senyor Miguel Mestre Bauzà, en representació de l’Associació de la Tercera Edad de 
Peguera, fa constar, en la memòria d’actuacions que s’ha produït un canvi en l’activitat 
d’excursions previstes en el projecte inicial i detalla la realització de les següents 
activitats: - ball en línea -tres excursions al mercat d’Inca - excursió formatges Burguera 
i Campos - excursió Porto Cristo - excursió Port de Pollença – Port d’Alcúdia. 

5. Dia 7 de març de 2016, 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 4 d’abril 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. 
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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 la Tercera Edad de 
Peguera en els termes descrits en la memòria d’actuacions subscrita pel senyor Miguel 
Mestre Bauzà, en representació de l’Associació de la Tercera Edad de Peguera sense 
que la modificació afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació de la Tercera Edad de Peguera 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 LA 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. ASSOSIACIÓ LLAR DE MAJORS SANTA CREU. 

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

Antecedents 
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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 5 de febrer de 2015, l’Associació Llar de Majors Santa Creu va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de 1.320,00 per al projecte “Excursiones Culturales”. 

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 maig de 2015, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, va 
resoldre reconèixer i liquidar l’obligació a favor de l’Associació Llar de Majors Santa 
Creu, amb CIF G-57580714, per import de 660,00, 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 8 de setembre de 2015, l’Associació Llar de Majors Santa Creu, amb CIF G-
57580714, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 
1.320,00 per la realització d’activitats socioculturals, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida. 

6. Dia 9 d’octubre de 2015, el centre gestor va requerir a l’Associació Llar de Majors 
Santa Creu, registre de sortida núm. 22512, perquè esmenés els defectes en la 
justificació de la subvenció “S’ha d’acreditar el pagament de les despeses realitzades, 
factures núm. 2015-26, 2015-78, 2015-79, 2015-80 del creditor Emilio y Joaquin 
Lopez, SL, d’acord amb la base 15 de les bases reguladores de la convocatòria i l’article 
31.2 de la Llei 38/2003, de  17 de novembre, general de subvencions” 

7. Dia 30 d’octubre de 2015, registre general d’entrada núm. 29463, la senyora Isabel 
Moya Mir, en representació de l’Associació Llar de Majors Santa Creu, va presentar 
escrit en el qual es posa de manifest que el pagament de les despeses justificatives de la 
subvenció es va fer en efectiu. 

8. Dia 3 de novembre de 2015, el centre gestor va emetre informe desfavorable en 
relació a la justificació de la subvenció ja que el pagament de les factures núm. 2015-26, 
2015-78, 2015-79 i 2015-80 del creditor Emilio y Joaquin Lopez, SL que figuren en la 
declaració responsable de la realització del projecte subvencionat i dels seus ingressos i 
despeses, de dia 8 de setembre de 2015, presentada per l’entitat beneficiària, no és 
despesa subvencionable, d’acord amb el que s’estableix en la base quinzena de les bases 
reguladores de la convocatòria de subvencions. 

9. Dia 17 de febrer de 2016, 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. 
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10. Dia 22 de febrer de 2016, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Llar de 
Majors Santa Creu (avís de recepció de dia 23 de febrer de 2016), i transcorregut el 
termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

11. Dia 15 de març 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 16 de març 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 Llar de Majors 
Santa Creu. 

13. Dia 31 de març 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 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 Llar de Majors Santa Creu, 
G-57580714, per import de 660,00 euros; així com la declaració de la pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció per import de 1.320,00 € per falta de justificació del projecte 
presentat: el pagament de les factures núm. 2015-26, 2015-78, 2015-79 i 2015-80 del 
creditor Emilio y Joaquin Lopez, SL que figuren en la declaració responsable de la 
realització del projecte subvencionat i dels seus ingressos i despeses, de dia 8 de 
setembre de 2015, presentada per l’entitat beneficiària, no és despesa subvencionable, 
d’acord amb el que s’estableix en la base quinzena de les bases reguladores de la 
convocatòria de subvencions, ja que el pagament de les despeses s’ha efectuat en 
metàl·lic segons escrit presentat per la senyora Isabel Moya Mir, en representació de 
l’Associació Llar de Majors Santa Creu, el dia 28 d’octubre de 2015, registre general 
d’entrada núm. 29463. 

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 
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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 Llar de Majors Santa Creu. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació Llar de Majors Santa Creu i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 
alternativament, els recursos següents: 

a) Directament, el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós 
Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

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

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

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

 

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

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 12 de febrer de 2015, registre general d’entrada núm. 4301, l’Associació Gent 
d’Inca va sol·licitar una subvenció econòmica per import de  1.000,00 euros pel projecte 
MANTENIMENT (LÍNIA 2) segons el detall següent: 
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Pressupost despeses manteniment:  Telèfon......... 960,00 euros. 

  Endesa......... 40,00 euros. 

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

4. Dia 30 de setembre de 2016, l’Associació Gent d’Inca, amb CIF G-07938145, va 
presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 1.003,55 € per 
el manteniment (electricitat), efectuades en càrrec a la subvenció concedida. 

La senyora Maria Garí Coll, en representació de l’Associació Gent d’Inca, posa de 
manifest, mitjançant escrit de dia 29 de setembre de 2015, que es va produir un errada 
en el càlcul inicial de la despesa d’electricitat que va donar lloc a pressupostar també la 
despesa de consum telefònic. 

Així mateix, en la declaració responsable de despeses i ingressos efectuats en relació a 
l’activitat realitzada, la senyora Maria Garí Coll, en nom i representació de l’Associació 
Gent d’Inca, posa de manifest que per errada és va sol·licitar la despesa de consum 
telefònic quan en realitat només es volia sol·licitar la despesa relativa al consum 
d’energia elèctrica. 

5. Dia 25 de febrer de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe proposta relatiu a la sol·licitud de modificació del projecte. 

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

 

Fonaments 

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

2. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

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

 

Per tant en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 
Mallorca que adopti el següent acord: 
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1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, 
any 2015, línia 2 (manteniment de l’entitat) a l’Associació Gent d’Inca en el termes 
descrits en la declaració responsable de despeses i ingressos efectuats en relació a 
l’activitat realitzada subscrita per la senyora Maria Garí Coll, en nom i representació de 
l’Associació Gent d’Inca, en el sentit de modificar els conceptes de les despeses 
subvencionables del pressupost inicial sense que afecti a l’import de la subvenció 
concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Gent d’Inca i a la Intervenció General del 
Consell de Mallorca. 

 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el termini 
d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

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

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’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 DE 
MANACOR I COMARCA. 

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 11 de febrer de 2015, l’Associació Tercera Edat de Manacor i Comarca va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 2.100,00 € per al projecte 
ACTIVITATS 2015: 
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- Ball en Línea 

- Dues excursions a Porto Cristo 

- Excursió a Lluc 

- Excursió a Sa Pobla 

- Excursió a Alcúdia i Ermita de la Victòria 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació Tercera Edat de Manacor i Comarca la subvenció 
sol·licitada per import de 2.100,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 2015). 

4. Dia 29 de setembre de 2015, l’Associació Tercera Edat de Manacor i Comarca,amb 
CIF G-07220700, va presentar documentació justificativa de despeses efectuades en 
càrrec a la subvenció concedida.  

La senyora Juana Galmés Miquel, en representació de l’Associació Tercera Edat de 
Manacor i Comarca, posa de manifest que s’ha produït un canvi en l’activitat 
d’excursions previstes en el projecte inicial. 

Així mateix, en la memòria d’actuacions presentada pel beneficiari es detalla la 
realització de les següents activitats: ball en línia, excursió a Santa Ponça i Andratx, 
excursió a Petra – Sa Pobla – Inca, excursió a Felanitx i Porto Cristo, excursió a Lluc. 

5. Dia 15 de març de 2016, 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 6 d’abril 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 Tercera Edat de Manacor 
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i Comarca en els termes descrits en la memòria d’actuacions subscrita per la senyora 
Juana Galmés Miquel, en representació de l’Associació Tercera Edat de Manacor i 
Comarca sense que la modificació afecti als imports del projecte inicial ni de la 
subvenció concedida. 

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

 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el termini 
d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

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

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’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 GRUPO DE 
MAYORES DE MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL DE LES ILLES 
BALEARS. 

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 3 de febrer de 2015, l’Associació Grupo de Mayores de Meliá Hotels 
International de les Illes Balears va sol·licitar una subvenció econòmica per import de 
4000 € per al projecte ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES: teatre, visites culturals 
i excursions. 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació Grupo de Mayores de Meliá Hotels International de les 
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Illes Balears la subvenció sol·licitada per import de 4000,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 
de maig de 2015). 

4. Dia 28 de setembre de 2015, l’Associació Grupo de Mayores de Meliá Hotels 
International de les Illes Balears, amb CIF G-57351934, va presentar documentació 
justificativa de despeses, per un import total de 2.081,40 € per la realització d’activitats 
socioculturals, efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  

El senyor Pablo Ripoll Solé, en representació de l’Associació Grupo de Mayores de 
Meliá Hotels International de les Illes Balears , posa de manifest, mitjançant escrit de 
dia 28 de setembre de 2015, que s’ha produït un canvi en l’activitat d’excursions 
previstes en el projecte inicial. 

Així mateix, en la memòria d’actuacions presentada pel beneficiari es detalla la 
realització de les següents activitats: teatre i concurs de disfresses de Carnaval. 

5. Dia 18 de març de 2016, 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 6 d’abril 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 Grupo de Mayores de 
Meliá Hotels International de les Illes Balears en els termes descrits en la memòria 
d’actuacions subscrita pel senyor Pablo Ripoll Solé, en representació de l’Associació 
Grupo de Mayores de Meliá Hotels International de les Illes Balears sense que la 
modificació afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Grupo de Mayores de Meliá Hotels 
International de les Illes Balears i a la Intervenció General del Consell de Mallorca. 
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Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el termini 
d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

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

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’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 GENT GRAN 
D’ANDRATX. 

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 3 de febrer de 2015, l’Associació Grupo de Mayores de Meliá Hotels 
International de les Illes Balears va sol·licitar una subvenció econòmica per import de 
4000 € per al projecte ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES: teatre, visites culturals 
i excursions. 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació Grupo de Mayores de Meliá Hotels International de les 
Illes Balears la subvenció sol·licitada per import de 4000,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 
de maig de 2015). 

4. Dia 28 de setembre de 2015, l’Associació Grupo de Mayores de Meliá Hotels 
International de les Illes Balears, amb CIF G-57351934, va presentar documentació 
justificativa de despeses, per un import total de 2.081,40 € per la realització d’activitats 
socioculturals, efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  
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El senyor Pablo Ripoll Solé, en representació de l’Associació Grupo de Mayores de 
Meliá Hotels International de les Illes Balears , posa de manifest, mitjançant escrit de 
dia 28 de setembre de 2015, que s’ha produït un canvi en l’activitat d’excursions 
previstes en el projecte inicial. 

Així mateix, en la memòria d’actuacions presentada pel beneficiari es detalla la 
realització de les següents activitats: teatre i concurs de disfresses de Carnaval. 

5. Dia 18 de març de 2016, 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 6 d’abril 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 Grupo de Mayores de 
Meliá Hotels International de les Illes Balears en els termes descrits en la memòria 
d’actuacions subscrita pel senyor Pablo Ripoll Solé, en representació de l’Associació 
Grupo de Mayores de Meliá Hotels International de les Illes Balears sense que la 
modificació afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 

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

 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el termini 
d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que 
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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. 

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE 
LA DESPESA, PEL QUE FA REFERÈNCIA A L’APORTACIÓ ECONÒMICA 
DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES A 
L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT TERRITORIAL I 
URBANÍSTICA DE MALLORCA PER A L’ANY 2016. 

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

Atès l’escrit del director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i 
territorial de Mallorca, de data 10 de febrer de 2016, en el qual sol·licita que es duguin a 
terme els tràmits adients per a que siguin transferits a l’Agència els fons consignats al 
pressupost general del Consell de Mallorca de l’any 2016, en la partida 55.15195.41000 
“Aportació a Agència protecció legalitat urbanística”, per un import de 615.000,00 €. 
 
Consta a l’expedient: 

 
Informe justificatiu del secretari tècnic del Departament de Territori i Infraestructures, 
de data 24 de febrer de 2016. 

 
Informe jurídic de la cap del Servei de Secretaria Tècnica del Departament de Territori i  
Infraestructures, de la mateixa data. 
 
Retenció de crèdit a la aplicació pressupostària 55.15195.41000, número d’operació 
220160000510, i per import de 615.000, €.  
 
Atesa l’article primer del Decret d’Organització del Consell de Mallorca, de data 10 de 
juliol de 2015, i la base 23.4 d’execució del pressupost de 2016, atribueixen al Consell 
Executiu la facultat per aprovar aquest tipus d’expedients. 

Per tot l’exposat, s’eleva al Consell Executiu del Consell de Mallorca la següent 
proposta d’: 

ACORD 
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1.- Aprovar l’aportació per import de SIS-CENTS QUINZE MIL EUROS (615.000,00  
€), a favor de l’Agència de Protecció de la Legalitat Territorial i Urbanística de 
Mallorca, CIF S0700079G, amb càrrec a la partida núm. 55.15195.41000 del vigent 
pressupost de 2016 del Consell de Mallorca, reserva de crèdit número 220160000510, 
per fer front a les seves despeses pròpies.   
 
2.- Autoritzar i disposar la despesa d’import de SIS-CENTS QUINZE MIL EUROS 
(615.000,00 €), a favor de l’Agència de Protecció de la Legalitat Territorial i 
Urbanística de Mallorca, CIF S0700079G, amb càrrec a la partida núm. 55.15195.41000 
del vigent Pressupost Ordinari del Consell de Mallorca per l’any 2016, reserva de crèdit 
número 220160000510, per fer front a les seves despeses pròpies. 
 
3.- D’acord amb la base 25.5.d) de les bases d’execució del pressupost del Consell de 
Mallorca de 2016,   els documents que justifiquen la realització de la despesa o 
reconeixement de l’obligació per a les aportacions del Consell Insular de Mallorca a 
unitats institucionals públiques dependents del Consell de Mallorca, si es destinen tant a 
finançar globalment la seva activitat com a realitzar actuacions concretes que s’han de 
dur a terme en el marc de les funcions que tenen atribuïdes, serà suficient l’acord de 
concessió de l’aportació de l’òrgan competent quan es tracti d’organismes autònoms.  

 

PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA CORRESPONENT AL 
MODIFICAT NÚM. 1 DEL PROJECTE DE REFORÇ DE FERM, MILLORES 
DE SISTEMES DE CONTENCIÓ I TRACTAMENT DE CUNETES D’UN 
TRAM DE LA CARRETERA MA-11 DEL PK 4+500 A 7+900 I DEL PK 8+300 A 
16+900.- CLAU 14-25.1-RF. EXP. 2/2015-M1.  

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

Atès l’informe jurídic del cap de la Secció de Contractació, amb el vist i plau de la cap 
de Servei de Secretària Tècnica del Departament de Territori i Infraestructures, de data 
11 de febrer de 2016, així com la nota de conformitat del secretari general adjunt de 31 
de març de 2016, i la fiscalització prèvia de conformitat de la Intervenció Delegada, de 
5 d’abril de 2016, la consellera executiva de Territori i Infraestructures, d’acord amb les 
competències que li han estat atribuïdes per l’apartat d) de l’article 1 del Decret 
d’organització del Consell de Mallorca, aprovat dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 
109, de 15 de juliol), i d’acord amb la base 23 del pressupost vigent, eleva al Consell 
Executiu del Consell de Mallorca, la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

Antecedents  

 
Per resolució de la consellera executiva de Territori i Infraestructures, per delegació del 
Consell Executiu, de data 28 de gener de 2016, es va aprovar l’inici de l’expedient de 
modificació del contracte d’obres corresponent al modificat núm. 1 del projecte de 
reforç de ferm, millores de sistemes de contenció i tractament de cunetes d’un tram de la 
carretera Ma-11 del pk 4+500 a 7+900 i del pk 8+300 a 16+900.- Clau 14-25.1-RF. 



 23 

Exp. 2/2015-M1, en base a l’art. 234.3 del RDL 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).  
 
En compliment de l’esmentada resolució, i en data 8 de febrer de 2016, mitjançant 
resolució de la consellera executiva de Territori i Infraestructures, per delegació del 
Consell Executiu, es va aprovar el projecte de modificat núm. 1 del projecte de reforç de 
ferm, millores de sistemes de contenció i tractament de cunetes d’un tram de la carretera 
Ma-11 del pk 4+500 a 7+900 i del pk 8+300 a 16+900.- Clau 14-25.1-RF. Exp. 2/2015-
M1, amb un pressupost líquid modificat de tres milions vint-i-tres mil quatre-cents 
trenta-quatre euros amb vuitanta-nou cèntims (3.023.434,89 €), el que no suposa cap 
variació del pressupost ni del termini d’execució respecte del projecte original. La 
modificació, tenint en compte les variacions dels valors absoluts, representa un 
percentatge de modificació del 0%. Sent l’única modificació la d’aportar els plànols 
correctes que reflecteixin realment les partides del pressupost previstes al projecte, ja 
que dels plànols originals no consten les dues rotondes (una a la intersecció de Son 
Sardina, i l’altra a la intersecció de la Ma-11 amb la sortida cap a Bunyola) sinó només 
un reasfaltament i manteniment de les interseccions, quan les partides recollien les 
unitats d’obra adients per fer aquestes rotondes. 
 
Atès que el representat de l’empresa contractista ha manifestat la seva conformitat amb 
l’esmentat projecte modificat mitjançant la signatura dels plànols, s’han complimentat 
els requisits establerts a l’art. 234 del TRLCSP. 
 
Atès l’informe jurídic del cap de la Secció de Contractació, amb el vist i plau de la cap 
de Servei de Secretària Tècnica del Departament de Territori i Infraestructures, de data 
11 de febrer de 2016, així com la nota de conformitat del secretari general adjunt de 31 
de març de 2016, i la fiscalització prèvia de conformitat de la Intervenció Delegada, de 
data 5 d’abril de 2016. 
 
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. 
 
Per tant, acord: 
 
1.- Modificar el contracte de data 11 de juny de 2015, relatiu al Projecte de reforç de 
ferm, millores de sistemes de contenció i tractament de cunetes d’un tram de la carretera 
Ma-11 del pk 4+500 a 7+900 i del pk 8+300 a 16+900.- Clau 14-25.0-RF. Exp. 2/2015, 
i adjudicar el projecte de modificat núm. 1 del projecte de reforç de ferm, millores de 
sistemes de contenció i tractament de cunetes d’un tram de la carretera Ma-11 del pk 
4+500 a 7+900 i del pk 8+300 a 16+900.- Clau 14-25.1-RF. Exp. 2/2015-M1, aprovat 
per resolució de la consellera executiva de Territori i Infraestructures, per delegació del 
Consell Executiu, en data 8 de febrer de 2016, a l’empresa VIAS Y 



 24 

CONSTRUCCIONES, SA amb CIF A-28017986, i domicili al carrer Clariano, 32, 1r, 
46021 de València. 
 
Això de conformitat amb el que a l’efecte disposa l’article 219 del TRLCSP, que un cop 
perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions 
en el mateix per raons d’interès públic i per atendre a causes imprevistes, justificant 
degudament la necessitat de la modificació en l’expedient. Aquestes modificacions no 
podran afectar a les condicions essencials del contracte. 
 
2.-  Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini de deu dies, comptadors a partir de 
l’endemà de la notificació d’aquest acord, formalitzi el contracte, un cop hagi aportat els 
certificats administratius positius d’estar al corrent del pagament de les obligacions 
tributàries emesos per l’Administració tributària de l’Estat, pel Consell de Mallorca i 
amb la Seguretat Social emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari. 
 

Contra aquest acord que no posa fi a la via administrativa es pot interposar, el 
RECURS D’ALÇADA davant la Comissió de Govern del C.I.M, dins el termini d’UN 
MES, comptador a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació. 
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 notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.  

Contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada podrà interposar-se el 
recurs contenciós administratiu, en el termini desis mesos, comptadors a partir del dia 
següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense 
que s’hagi notificat la resolució). 

Un cop transcorreguts 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.  
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altres recurs que s’estimi 
oportú i 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. 

 

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE 
MALLORCA RELATIU A LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA INTERPOSADA PEL SR. 
JALB 

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

La consellera executiva de Territori i Infraestructures, en ús de les atribucions que li són 
conferides per l’article 31 (apartat 2n, lletra e) del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca (Acord de Ple de 2 de juliol de 2001; BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001) 
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en relació amb l’article 5è (lletra l) del Decret pel qual es determina l’Organització del 
Consell de Mallorca (Decret de Presidència de 10 de juliol de 2015; BOIB núm. 109, de 
18 de juliol de 2015), eleva al Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca la 
següent proposta d’ 

ACORD 

 
Atès que en data 11 de febrer de 2011 va tenir entrada en el registre del Departament 
d’Hisenda, Obres Públiques i Innovació del Consell de Mallorca, amb núm. 1169, la 
reclamació de responsabilitat patrimonial de dita Administració Pública interposada pel 
Sr. JALB; reclamació mitjançant la qual es sol·licitava indemnització de SETANTA-
CINC MIL CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS, AMB TRETZE CÈNTIMS 
(75.597,13 €), en concepte de danys personals i materials derivats de l’accident de 
circulació que ella afirma va esdevenir- cap a les 18:15 hores del dia 16 de febrer de 
2010- a l’alçada del punt quilomètric 9,650 de la carretera Ma-4014. 

 
Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia 2 de 
febrer de 2016. 

 
Atès el Dictamen núm. 37/2016, de 9 de març, del Consell Consultiu de les Illes 
Balears. 
 
I atesa la proposta de la consellera executiva de Territori i Infraestructures de 12 d’abril 
de 2016. 
 
El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li són 
conferides per l’article 1r (lletra p) del Decret pel qual es determina l’Organització del 
Consell de Mallorca (Decret de Presidència de 10 de juliol de 2015; BOIB núm. 109, de 
18 de juliol de 2015) i d’acord amb el Dictamen núm. 37/2016, de 9 de març, del 
Consell Consultiu de les Illes Balears, RESOL: 

 
1.- DESESTIMAR la reclamació de responsabilitat patrimonial d’aquesta 

Administració Pública interposada- en data 11 de febrer de 2011 i amb registre 
d’entrada núm. 1169- pel Sr. JALB. 
 

2.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, tot adjuntant una còpia de 
l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de 2 de febrer de 
2016 i del Dictamen núm. 37/2016, de 9 de març, del Consell Consultiu de les Illes 
Balears. 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS PRESENTAT PER LA SENYORA 
MARÍA PUEYO PONS ESTER AMB DNI 41500599C, EN QUALITAT DE 
SECRETÀRIA DE LA FUNDACIÓ TUTELAR PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL DE MALLORCA AMADIP ESMENT, 
ENTITAT QUE OSTENTA LA TUTELA DE JJCV, CONTRA LA RESOLUCIÓ 
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DE LA PRESIDENTA DE L'IMAS, DE DATA 16 DE SETEMBRE DE 2015 QUE 
LI DENEGA UNA AJUDA ECONÒMICA INDIVIDUAL PER A PERSONES 
AMB DISCAPACITAT DE LA CONVOCATÒRIA DE L'ANY 2015. 

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

Antecedents de fet 
 
1. En data 5 de maig de 2015, la senyora Adela García Romero va presentar, en 
representació de la Fundació Tutelar per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual de 
Mallorca AMADIP ESMENT, una sol·licitud d'ajuda econòmica individual per a 
persones amb discapacitat de la convocatòria per a l'any 2015, a favor del seu tutelat, el 
senyor JJCV. 
 
2. En data 16 de setembre de 2015, la presidenta de l'IMAS va resoldre denegar a JJCV 
l'ajuda econòmica individual per a persones amb discapacitat de la convocatòria de l'any 
2015, per no justificar adequadament la despesa efectuada d'acord am el que es disposa 
al punt 14 de la convocatòria esmentada. 
 
3. En data 23 d'octubre de 2015, la senyora María Pueyo Pons Ester, secretària de la 
Fundació Tutelar per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual de Mallorca AMADIP 
ESMENT, en nom del seu representat, el senyor JJCV, va presentar recurs contra la 
resolució de la presidenta de l'IMAS de data 16 de setembre de 2015 per la qual es va 
resoldre denegar l'ajuda econòmica. 
 
4. En data 30 de desembre de 2015, va tenir entrada en el Servei Juridicoadministratiu 
un escrit de la Secció de Prestacions, sol·licitant l'emissió d'un informe respecte del 
recurs presentat en relació amb la validesa de la presentació d'un duplicat de factura 
com a justificant de la despesa. 
 
5. Atès l'informe jurídic emès el dia 7 d'abril de 2016. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer.- Segons el que es disposa a 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. 
 
Segon.- D'acord amb el que s' 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. 
 
Tercer.- En relació amb els justificants de les subvencions (factures, certificacions, 
minutes, etc..), a la base 29.3 de les Bases per a l'execució del pressupost de l'IMAS per 
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a l'any 2015 es disposa que hauran de ser originals, expedits a nom del beneficiari de la 
subvenció i degudament conformats pel responsable del Centre Gestor o servei que 
l’hagi concedida. Per altra banda, segons s'estableix a la base 34.3, no es pagaran 
quantitats amb còpies simples de factures, documents o justificants de pagament. 
 
Quart.- El document justificatiu de la despesa presentat per la persona interessada, és un 
duplicat, i no és la factura original d'acord amb el que s'exigeix a la convocatòria 
d'ajudes.  
 
PROPÒS 
 
Que el Consell Executiu adopti l’acord següent: 
 
Primer. Desestimar el recurs d'alçada interposat en data 23 d'octubre de 2015 per la 
senyora María Pueyo Pons Ester amb DNI 41500599C, en qualitat de secretària de la 
Fundació Tutelar per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual de Mallorca AMADIP 
ESMENT, entitat que ostenta la tutela de JJCV, contra la resolució de la presidenta de 
l'IMAS, de data 16 de setembre de 2015 que li denega una ajuda econòmica individual 
per a persones amb discapacitat de la convocatòria de l'any 2015. 
 
Segon.- Notificar l'acord a la persona interessada, a la Direcció insular d'Atenció a la 
Dependència i al Servei de Gestió Econòmica. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA SBP CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS DE DATA 16 DE SETEMBRE 
DE 2015. 

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

Antecedents:  
 
1. La recurrent va sol·licitar una ajuda econòmica individual pel concepte de «audiòfon 
esquerra » dins del marc de la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals per a 
persones amb discapacitat de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) per a l’any 
2015. 
 
2. El dia 30 d'octubre de 2015 la presidenta de l'IMAS resolgué la convocatòria resultant 
denegada l’ajuda del concepte referit per no justificar adequadament el pagament de la 
despesa efectuada d'acord amb el punt 14 en el marc de la convocatòria d'ajudes 
econòmiques individuals per a persones amb discapacitat de l'any 2015. 
 
3. En data 19 d'octubre de 2015, la persona interessada va presentar recurs d’alçada 
contra la denegació de l’ajuda.  
 
4. La Secció de Prestacions informa que s’ha de desestimar el recurs atès que: 
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«- no consta a l'expedient que, en el termini previst per la norma vigent, hagués esmenat 
allò que li fou requerit. 
 
- no consta a l'expedient que, en el termini màxim previst per la convocatòria, hagi 
presentat la factura oficial original d'acord amb els fonaments abans assenyalats.» 
 
5. Atès l'informe jurídic emès el dia 1 d'abril de 2016. 
 
Fonaments jurídics: 
 
1. Segons el que es disposa a 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. 
 
2. D'acord amb el que s' 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. 
 
3. En data 19 de juny de 2015, la Secció de Prestacions va requerir a la senyora SBP 
perquè aportés, en el termini màxim de 15 dies una factura oficial original signada per 
proveïdor, amb l'advertiment d'entendre per desistida la petició i arxivar l'expedient en 
cas de falta de presentació del document sol·licitat. Tanmateix s'ha de dir que amb la 
sol·licitud inicial, la interessada ja havia aportat la factura original amb el segell de 
l'empresa conforme estava pagada. 
 
La notificació del requeriment es va fer pel servei de correus els dies 24 i 25 de de juny, 
amb el resultat de «absent» , i l'avís no va ser enretirat de l'oficina de correus per part de 
la interessada. 
 
Segons allò que es disposa a l'article 59 de la Llei 30/92 de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en cas de que no 
s'hagués pogut practicar la notificació es farà mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 
l'Estat. Així mateix, a l'article 59.5 s'estableix que les Administracions podran publicar 
un anunci en el butlletí oficial de la comunitat autònoma o de la província, en el tauló 
d'edictes de l'Ajuntament de l'últim domicili de l'interessat o del consolat o secció 
consular de l'Ambaixada corresponent o en els taulons als quals es refereix l'article 12 
de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
 
Per tot això, i atès que no consta feta la notificació segons es disposa a l'article esmentat 
no es pot entendre que el requeriment s'hagués notificat a la interessada. 
 
4.- En data 16 de setembre, la presidenta de l'IMAS va resoldre denegar l'ajuda 
econòmica per no justificar adequadament el pagament de la despesa d'acord amb el 
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punt 14 de la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals per a persones amb 
discapacitat de l'any 2015. 
 
5.- D'acord amb el que es disposa al punt 14è de la convocatòria d'ajudes econòmiques 
individuals per a persones amb discapacitat de l'IMAS per a l'any 2015, el mitjà per 
acreditar que la factura s'ha pagat, en el cas del pagament és la factura amb el rebut 
signat del proveïdor conforme a que la factura ha estat pagada. 
 
6.- En data 19 d'octubre de 2015, la senyora SBP va presentar recurs d'alçada contra la 
resolució de denegació de l'ajuda econòmica i va tornar a aportar la factura signada pel 
proveïdor amb el segell de «pagat». 
Atès que consta a l'expedient la presentació dels documents requerits en el marc de la 
convocatòria d'ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitat de 
l'IMAS per a l'any 2015 
 
PROPÒS 
 
Que el Consell Executiu adopti l’acord següent: 
 
Primer. Estimar el recurs d'alçada interposat en data 19 d'octubre de 2015 per la senyora 
SBP contra la resolució de la presidenta de data 16 de setembre de 2015 de denegació 
de l'ajuda econòmica individual per a persones amb discapacitat per a l'any 2015. 
 
Segon.- Notificar l'acord a la persona interessada, a la Direcció insular d'Atenció a la 
Dependència i al Servei de Gestió Econòmica. 
 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
GERIATRICO SON SARDINA SL, CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA 
PRESIDENTA DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS DE DIA 26 
DE GENER DE 2016. 

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

ANTECEDENTS 
 
Antecedents:  
 
1. El dia 26 de gener de 2016, la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials va 
dictar resolució sancionadora imposant a Geriátrico Son Sardina, SL, titular de la 
Residència Felicitas tres sancions per infracció dels articles 129 m), 127 g) i 128 c) de la 
Llei 4/2009, de 11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears de 60.001,00 €, 
1.000,00 € i 12.001,00 € respectivament.  
 
2. El dia 17 de febrer de 2016 va tenir entrada en el Registre General del Consell el 
recurs d'alçada interposat per l'entitat Geriátrico Son Sardina SL contra el punt 1 de la 
resolució de la presidenta de l'IMAS de dia 24 de gener de 2016 esmentada impugnant 
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la sanció de 60.001,00 € per l'incompliment de les condicions relatives a l'organització i 
administració dels medicaments en el centre Felicitas regulat a l'article 129.m) de la Llei 
4/2009, d'11 de juny per no estar d'acord amb la graduació que fa la resolució de la falta 
com a molt greu. 
 
3. Atès l'informe de la cap del Servei d'Autoritzacions, Registre i Inspecció de Centres i 
Serveis Socials de data 25 de febrer de 2016 segons el qual els fets constitutius de la 
infracció queden acreditats a l'acta d'inspecció de dia 27 d'agost de 2015, a la qual 
s'adjunten 7 fotografies, on es constata que a les capses on es guarda la medicació 
setmanal de la residència es va trobar medicació sense administrar de 5 residents (del 
total de sis), i que les tomes no administrades corresponien a diferents tomes del dia i a 
diferents dies de la setmana i l'infermer desconeixia perquè no s'havia donar la 
medicació. Afegeix l'informe, que la sanció imposada per infracció de  l'article 129. m) 
la Llei 4/2009 d'11 de juny ja es va imposar en grau mínim. 
 
4. Atès l'informe jurídic emès el dia 11 d'abril de 2016. 
 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
I. D'acord l'article 129.m) de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes 
Balears la infracció per incomplir les condicions relatives a l'organització i 
administració dels medicaments és una infracció molt greu. 
II. L'article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre que estableix valor probatori 
als fets constatats per funcionaris als quals es reconeix la condició d'autoritat i que es 
formalitzin en document públic. 
III. L'article 103 de la Llei 4/2009, d'11 de juny de serveis socials reconeix el caràcer 
d'autoritat de la Inspecció. 
IV 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. 
 
V. 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 17 de febrer de 2016 per 
GERIATRICO SON SARDINA SL contra el punt 1 de la resolució de la presidenta de 
dia 26 de gener de 2016 de l'expedient sancionador S-01/2015 en matèria de serveis 
socials. 
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Segon. Notificar l'acord a les persones interessades. 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA PRESENTAT PER 
MJBC, CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE L'IMAS, DE 
DATA 16 DE SETEMBRE DE 2015 QUE LI DENEGA UNA AJUDA 
ECONÒMICA INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE LA 
CONVOCATÒRIA DE L'ANY 2015. 

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

Antecedents de fet 
 
1. En data 14 de maig de 2015, la senyora MJBC va presentar, una sol·licitud d'ajuda 
econòmica individual per a persones amb discapacitat de la convocatòria per a l'any 
2015. 
 
2. En data 16 de setembre de 2015, la presidenta de l'IMAS va resoldre denegar a MJBC 
l'ajuda econòmica individual per a persones amb discapacitat de la convocatòria de l'any 
2015, per no justificar adequadament la despesa efectuada d'acord am el que es disposa 
al punt 14 de la convocatòria esmentada. 
 
3. En data 7 d'octubre de 2015, la senyora MJBC, va presentar recurs contra la resolució 
de la presidenta de l'IMAS de data 16 de setembre de 2015 per la qual es va resoldre 
denegar l'ajuda econòmica. 
 
4. En data 3 de novembre de 2015, va tenir entrada en el Servei Juridicoadministratiu 
informe de la Secció de Prestacions proposant la desestimació del recurs d'alçada 
interposat per la persona interessada atesa la falta de presentació de factura original per 
justificar la despesa. 
 
5. Atès l'informe jurídic de data 7 d'abril de 2016. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer.- Segons el que es disposa a 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. 
 
Segon.- D'acord amb el que s' 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. 
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Tercer.- En relació amb els justificants de les subvencions (factures, certificacions, 
minutes, etc..), a la base 29.3 de les Bases per a l'execució del pressupost de l'IMAS per 
a l'any 2015 es disposa que hauran de ser originals, expedits a nom del beneficiari de la 
subvenció i degudament conformats pel responsable del Centre Gestor o servei que 
l’hagi concedida. Per altra banda, segons s'estableix a la base 34.3, no es pagaran 
quantitats amb còpies simples de factures, documents o justificants de pagament. 
 
Quart.- El document justificatiu de la despesa presentat per la persona interessada, és un 
duplicat, i no és la factura original d'acord amb el que s'exigeix a la convocatòria 
d'ajudes.  
 
 
PROPÒS 
 
Que el Consell Executiu adopti l’acord següent: 
 
Primer. Desestimar el recurs d'alçada interposat per la senyora MJBC, contra la 
resolució de la presidenta de l'IMAS de data 16 de setembre de 2015 per la qual es va 
resoldre denegar l'ajuda econòmica. 
 
Segon.- Notificar l'acord a la persona interessada, a la Direcció insular d'Atenció a la 
Dependència i al Servei de Gestió Econòmica. 
 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA CCM, CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS DE DATA 30 D’OCTUBRE 
DE 2015. 

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

Antecedents:  
 
1. La recurrent va sol·licitar una ajuda econòmica individual pel concepte de «termo» 
dins del marc de la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals per a persones 
majors de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) per a l’any 2015. 
 
2. En data 25 d'agost de 2015, la Secció de Prestacions va requerir a la interessada 
l'aportació de documentació per tal d'esmenar la sol·licitud d'ajuda econòmica. 
 
3. En data 21 d'octubre de 2015, la senyora CCM va presentar la documentació 
requerida per par de la Secció de Prestacions. 
 
4. El dia 30 d'octubre de 2015 la presidenta de l'IMAS resolgué la convocatòria resultant 
denegada l’ajuda del concepte referit per no haver esmenat la documentació requerida, 
segons l’informe proposta de la Secció de Prestacions de l'Àrea d'Atenció a la 
Dependència. 
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5. En data 1 de desembre de 2015, la persona interessada va presentar recurs d’alçada 
contra la denegació de l’ajuda.  
 
6. La Secció de Prestacions informa que s’ha de desestimar el recurs “atesa la 
presentació fora de termini de la documentació requerida” en el marc de la convocatòria 
d'ajudes econòmiques individuals per a persones majors de l'IMAS per a l'any 2015. 
 
7. Atès l'informe jurídic emès el dia 7 d'abril de 2016. 
 
Fonaments jurídics: 
 
1. Segons el que es disposa a 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. 
 
2. D'acord amb el que s' 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. 
 
3. Segons el que es disposa a l'article 76.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,les 
persones interessades que no compleixin el que disposen els apartats anteriors sobre el 
compliment dels terminis, poden perdre el dret al tràmit corresponent; no obstant això, 
s’ha d’admetre l’actuació de la persona interessada i ha de produir els seus efectes 
legals, si es realitza abans o dins del dia en què es notifiqui la resolució en la qual es 
consideri transcorregut el termini. 
 
4. Consta a l'expedient que la interessada va a presentar la documentació requerida, en 
data 21 d'octubre, i per tant abans de la notificació de la resolució de denegació de 
l'ajuda de data 30 d'octubre, notificada a la persona interessada, segons el justificant de 
correus, en data 26 de novembre de 2015. 
 
PROPÒS 
 
Que el Consell Executiu adopti l’acord següent: 
 
Primer. Estimar el recurs d'alçada interposat en data 1 de desembre de 2015 per la 
senyora CCM, contra la resolució de la presidenta de dia 30 d'octubre de 2015 de 
denegació de l'ajuda econòmica individual per a persones majors de 2015. 
 
Segon.- Notificar l'acord a la persona interessada, a la Direcció insular d'Atenció a la 
Dependència i al Servei de Gestió Econòmica. 
 



 34 

 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA DE LA CONCESSIÓ 
DE LA GESTIÓ DEL REFUGI DE CAN BOI (TM DE DEIÀ).  
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient: 

 
Atès que l’expedient de referència es va iniciar mitjançant resolució de la consellera 
executiva de Medi Ambient de data 23 de febrer de 2016,  de conformitat amb la 
memòria justificativa del director insular de Medi Ambient de 17 de febrer de 2016. 
 
Atesos l’informe jurídic i l’informe de fiscalització prèvia de l’expedient . 
 
Atès l’acord del Ple del Consell de Mallorca de data 26 d’octubre de 2012 en virtut del 
qual s’aprova el canvi de gestió dels refugis de Can Boi i Pont Romà, de directa a 
indirecta. 
  
Atès el Decret d’organització del Consell de Mallorca de 10 de juliol de 2015 (BOIB 
núm. 109, de 18 de juliol de 2015) que en el seu article primer lletra d) atribueix al 
Consell Executiu la competència per contractar quan la competència no estigui atribuïda 
al Ple del  Consell de Mallorca i amb la Base 23.4 de les d’execució del Pressupost, en 
virtut del que corresponen al Consell Executiu les atribucions que la Presidència li 
delegui o desconcentri o atribueixin les lleis, (art. 12 b) de la Llei de Consells Insulars, i 
el Decret d’organització del Consell de Mallorca. En concret són (Base 23 de les 
d’execució del pressupost): aprovar convenis independentment 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 dos cents cinquanta mil euros (250.000,00 €). 
 
De conformitat amb els anteriors antecedents, la consellera executiva del departament 
de Medi Ambient, proposa al Consell Executiu que adopti el següent 
 

ACORD 
 
1. Aprovar l’expedient del contracte de gestió de serveis públics amb adopció de la 
modalitat de concessió, per la Gestió del Refugi de Can Boi, situat al carrer Des Clot, 
13, de Deià. Servei declarat públic i competència del departament de Medi Ambient pel 
Decret d’Organització del Consell de Mallorca en el seu article 7.g (BOIB núm. 109, de 
18 de juliol de 2015), mitjançant tramitació ordinària i procediment obert, de 
conformitat amb el que s’estableixen als articles 138, 150 i 157 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, en endavant TRLCSP. 
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2. Aprovar i autoritzar el cànon anual mínim de la concessió per import de 3.000.-Euros 
(no subjecte a IVA, art.7.9 Llei de l’IVA) 
 
3. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques que regeixen aquesta contractació, i exposar-los al públic per un termini de 
DEU (10) dies naturals, comptadors a partir del dia següent al de la publicació d'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 dia 
27 de desembre de 2006).  
 
4. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació: 
 
- Presidenta: Sra. consellera executiva de Medi Ambient, Sandra Espeja Almajano. 
Suplent: Jesús Juan Jurado Seguí, conseller executiu del departament de Participació 
Ciutadana i Presidència 
 
Vocals: 
- Sra. Elena Montejo Fuentes, Interventora General del Consell de Mallorca. Suplent: 
Sra. Brígida Llinàs Ferrer,  Interventora Adjunta. 
- Sr. Jeroni M. Mas i Rigo, Secretari General del Consell de Mallorca. Suplent: Sr. 
Antoni Benlloch Ramada, Secretari adjunt del Consell de Mallorca  
- Sr. Pere Bover Crespí, administrador del Departament de Medi Ambient. Suplent: Sr. 
Josep Antoni Aguiló Ribas, Cap del Servei de Medi Ambient. 
 
Secretaria de la Mesa: Sra. Cristina Carreras Brugada, cap del Servei de secretaria 
tècnica del departament de Medi Ambient. Suplent: Gabriel Payeras Muntaner, Cap del 
Servei Jurídic de Residus 
 
5.- Obrir el procediment d'adjudicació i anunciar la licitació al Butlletí Oficial de les 
Illes Balears, amb un termini de presentació d'ofertes de quinze (15) dies naturals, 
comptadors a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci al BOIB d'acord amb 
els articles 142 i 159 del TRLCSP. Si el darrer dia d'aquest termini és dissabte ò inhàbil, 
s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent. 
 
Si durant el termini d’exposició al públic dels plecs s’hi presenten reclamacions, se 
suspendrà la licitació i també el termini per presentar-hi proposicions, en els casos que 
sigui necessari per resoldre la qüestió plantejada, i es reprendrà el que resti d’aquest 
termini a partir de l’endemà de la resolució de les reclamacions. 
 
 
 


