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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 10/2016 
Caràcter: ordinària  
Data: 9 de juny de 2016 
Hora: de 09.15 h a 15.05 h 
Lloc: sala de plens 
 
HI ASSISTEIXEN: 
 

Hble. Sr. President: Miquel Ensenyat Riutort. 

Hbles. Srs./Sres. consellers/-es: Antoni Amengual Perelló, Lluís Enric Apesteguia 
Ripoll, Cosme Bonet Bonet, Mercè Bujosa Estarellas, Esperança Català Ribó, Catalina 
Cirer Adrover, Miquel Àngel Coll Canyelles, Onofre Ferrer Riera, Joan Font Massot, 
Lucas Gálvez Garrido, Maria Roser Garcia Borràs, Javier de Juan Martín, Jesús Juan 
Jurado Seguí, Francesc Miralles Mascaró, Apol·lònia Miralles Xamena, Francesca Mora 
Veny, Lorena Oliver Far, María del Carmen Palomino Sánchez, Antoni Pastor Cabrer, 
Estanislao Pons Cuart, Margalida Puigserver Servera, Aurora Ribot Lacosta, Margalida 
Isabel Roig Catany, Joan Rotger Seguí, Mauricio Rovira de Alós, Maria Salom Coll, 
Jeroni Salom Munar, Antoni Serra Comas, Catalina Serra Garcias, Maria Francesca 
Servera Pascual, Iván Sevillano Miguel i Catalina Soler Torres. 

També hi assisteixen les Hbles. Sres. conselleres executives Sandra Espeja Almajano i 
Mercedes Garrido Rodríguez. 

Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo. 
Interventora general en funcions:  Sra. Brígida Llinàs Ferrer. 
 

ORDRE DEL DIA 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

1. Declararacions Institucionals. 

2. Decrets a ratificar 

a) Decret del president pel qual es nominen els representants del Cosnell Insular de 
Mallorca a la Comissió Bilateral Mixta de Progrmació, Seguiment i Control dels 
convenis signats el dia 21 de gener de 1998 i el 12 de març de 2004. 

b) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es proposa un membre 
del Consell Econòmic i Social. 

3. Presa de coneixement de les mesures organitzatives adoptades per la Presidència: 

a) Decret del president pel qual es proposa el representant del Consell Insular de 
Mallorca en el Consell Escolar de les Illes Balears. 

b) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es designa la persona 
responsable del Primer Centenari del Vol de Salvador Hedilla. 
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DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

4. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora del preu 
públic per prestació de serveis i realització d’activitats en les instal·lacions esportives i 
culturals del Consell 

5. Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de l’expedient de declaració com a bé 
d’interès cultural, amb categoria de monument, de la Torre es Castellot del terme 
municipal de Calvià 

6. Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de l'expedient de declaració de BIC, 
amb categoria de monument, de la Torre de Portals Vells o Torre des Moro del terme 
municipal de Calvià 

7. Autoritzar la vinculació entre Mallorca Planetarium Space Center (MPSC) i el sr. 
Lluc Mas Pocoví. 

8. Concessió d’una subvenció nominativa de 18.000,00 € a favor del Gremi de 
Llibreters de Mallorca per a l’any 2016 

9. Concessió d’una subvenció nominativa de 40.000.00 € a favor de la Federació de 
Música i Ball Mallorquí. 

10. Concessió d’una subvenció nominativa de 55.000,00€ a favor del Gremi de 
Llibreters de Mallorca 

11. Concessió d’una subvenció nominativa de 80.000,00 € a favor de Mallorca 
Planetarium Space Center (MPSC) 

12. Acord de concessió d’una subvenció nominativa de 80.000,00 € a favor de la 
Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals 

13. Acord de concessió d’una subvenció nominativa de 25.000,00 € a favor del Bisbat 
de Mallorca 

14. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-073/16 
per al desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” pel període 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 i d’aprovació del text del conveni 
regulador (NATACIÓ) 

15. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-058/16 
per al desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” pel període 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 i d’aprovació del text del conveni 
regulador (ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES) 

16. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-054/16 
per al desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” pel període 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 i d’aprovació del text del conveni 
regulador (KARATE) 

17. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-055/16 
per al desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” pel període 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 i d’aprovació del text del conveni 
regulador (JUDO I EE.AA) 

18. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-057/16 
per al desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” pel període 
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comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 i d’aprovació del text del conveni 
regulador (TENNIS DE TAULA) 

19. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-056/16 
per al desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” pel període 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 i d’aprovació del text del conveni 
regulador (PATINATGE) 

20. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-063/16 
per al desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” pel període 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 i d’aprovació del text del conveni 
regulador (TENNIS) 

21. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-064/16 
per al desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” pel període 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 i d’aprovació del text del conveni 
regulador ( PIRAGÜISME) 

22. Autorització, disposición i reconeixement de l’obligació de l’import de la liquidació 
de 224.680,31 € al Consorci per a la Música de les Illes Balears “Orquestra Simfònica 
de les Illes Balears” com a part del fons de maniobra negatiu existent a 31/12/2013. 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

23. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
departament de participació ciutadana i presidència. any 2016. 17.599,37 €. relacions 
f/2016/7, f/2016/8, f/2016/9, f/2016/10, f/2016/11 i f/2016/14. Factures 2016. 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 
 
24. Proposta d’aprovació de l’expedient BEP03/2016 de modificació de les bases de les 
d’execució del pressupost del Consell de Mallorca. 
 
25. Donar compte del Pla de Control Financer de l’exercici econòmic de 2016. 
 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

26. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
departament de Territori i Infraestructures  (Servei  Inspecció tècnica de Vehicles), 
import: 362,69 euros 

27. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
departament de Territori i Infraestructures  (Servei  Inspecció tècnica de Vehicles) 
Exp:2016 REC55.04, import: 888.477,99 euros 

28. Proposta d’acord de ple relatiu a l’expedient sancionador en matèria de carreteres 
amb referència es núm. 3/2015 (“Malla, S.A.”) 

29. Proposta d’acord de ple relatiu a l’expedient sancionador en matèria de carreteres 
amb referència es núm. 4/2015 (“Malla, S.A.”) 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I DRETS SOCIALS 

30. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut 
Mallorqui d’Afers Socials (exp. rec 07/2016), import: 166.603,61 euros 
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31. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut 
Mallorqui d’Afers Socials (exp. rec 10/2016), import: 879.981,36 euros 

32. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut 
Mallorqui d’Afers Socials (exp. rec 11/2016), import: 194.548,83 euros 

33. Modificació de les bases reguladores dels premis del Consell de Mallorca a la 
solidaritat i accessibilitat i aprovació del nou text de les bases reguladores dels premis 
del Consell de Mallorca a la innovació social que n’han de regir la convocatòria 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 
34. Proposta d’acord de suport a la declaració de la pedra en sec com a Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat 
 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

35. Reposició del cent per cent de la taxa de reposició d’efectius del Servei de Bombers 
de Mallorca. 

II) PART DE CONTROL 

36. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

      a) Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió plenària. 

37. Donar compte del Decret de resolución de l’expedient disciplinari incoat a JJPR, 
personal laboral del Consell de Mallorca. 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

38. Moció que presenta El Pi – Proposta per les Illes Balears del Consell de Mallorca 
sobre l’Ens  Públic de Radio Televisió de les Illes Balears. 
 
39. Moció que presenta El Pi – Proposta per les Illes Balears del Consell de Mallorca 
sobre el destí del superavit. 
 
40. Moció que presenta El Pi – Proposta per les Illes Balears del Consell de Mallorca en 
relació a la recuperación del “Joch dels Ministrils” 
 
41. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca envers superàvit al 
Consell de Mallorca. 
 
42. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca envers la compra del 
Sindicat de Felanitx. 
 
43. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca envers els doblers 
recuperats per l’acció de la Justícia. 
 
44. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca envers l’edifici de 
l’antic Quarter dels Sementals. 
 
45. Moción que presenta el Grupo Ciudadanos (Partido por la Ciudadania) del Consell 
de Mallorca sobre la injusta situación de los usuarios del hospital público Son Espases 



 5 

en referencia al pago de parking, TV y otros servicios, así como la de TV en otros 
hospitales públicos.  
 
INTERPEL·LACIONS 
 
46. Interpel·lació que presenta el Sr. Mauricio Rovira de Alós sobre “Projecte Ronda 
Nord d’Inca”. 
 
47. Interpelación que presenta la Sra. Catalina Serra Garcias sobre las políticas con las 
asociaciones de la 3ª edad. 
 
PREGUNTES 
 
48. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny al Sr. Francesc Miralles (Consell 
de la Cultura i de les Arts) 
 
49. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny al Sr. Francesc Miralles (Ajuda 
edición llibres en català) 
 
50. Pregunta que formula el Sr. Onofre Ferer Riera a la Sra. Mercedes Garrido 
Rodríguez (Reforma avingudes de Manacor) 
 
51. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la Sra. Margalida Puigserver 
Servera (Col·laboració IMAS i Ajuntaments sobre residències municipals Gent Gran) 
 
52. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la Sra. Margalida Puigserver 
Servera (Concert amb residències privades) 
 
53. Pregunta que formula el Sr. Jeroni Salom Munar a la Sr. Joan Font Massot 
(problemes tècnics dels  Ajuntaments amb Consorci de Tecnologies de la Informació  i 
de les Comunicacions de Mallorca) 
 
54. Pregunta que formula el Sr. Joan Rotger Seguí al Sr. Francesc Mirales Mascaró 
(estat expediente dotación fons bibliografics a la zarza biblioteques) 
 
55. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la Sra. Margalida Puigserver 
Servera (import fons Servei atenció al domicili) 
 
56. Pregunta que formula la Sra. Catalina Soler Torres a la Sra. Sandra Espeja Amajano 
(Reglament d’Explotació dels Refugis) 
 
57. Pregunta que formula la Sra. Catalina Serra Garcias al Sr. Jesús Juan Jurado Seguí 
(Refugiados isla de Kios) 
 
58. Pregunta que formula el Sr. Estanislao Pons Cuart a la Sra. Mercedes Garrido 
Rodríguez (Retención en intersección Ma2031 (crta. Vieja de Bunyola a Camí de Sa 
Cabana) 
 

PRECS 



 6 

III)DESPATX EXTRAORDINARI 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

PUNT 1. DECLARARACIONS INSTITUCIONALS. 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) llegeix la 
declaració institucional següent: 

“Amb motiu del Dia Nacional de les Llengües de Signes Espanyoles, el Consell de 
Mallorca volem posar en relleu el valor d’aquestes llengües en l’exercici dels drets, 
deures i llibertats de les persones sordes i sordcegues, com a garants de la seva 
participació igualitària en la vida democràtica. 

Les llengües de signes són el resultat del procés de mútua interacció entre biologia i 
cultura en l’ésser humà i constitueixen un gran exponent de la seva capacitat creativa i 
d’adaptació. Com a llengües naturals donen resposta a la necessitat de comunicar-se i 
interactuar amb l’entorn, ajuden a estructurar el pensament i encarnen la història, les 
visions del món i les emocions dels seus usuaris i usuàries. 

Amb el seu reconeixement a nivell estatal en la Llei 27/2007, la nostra societat i les 
nostres institucions es comprometen tant a promoure l’aprenentatge i coneixement de 
les llengües de signes espanyoles com a garantir el seu lliure ús en tots els àmbits de la 
vida. 

El Consell de Mallorca apel·la a totes les institucions, agents públics, socials i al 
conjunt de la ciutadania a actuar de forma compromesa per col·locar les llengües de 
signes espanyoles, en condicions d’igualtat, en totes les esferes de la vida educativa, 
social, cultural, econòmica i política de Mallorca. Les llengües juguen un rol fonamental 
per a la convivència i el respecte de les nostres comunitats, per això hem d’articular 
mesures que garanteixin la protecció de les llengües de signes espanyoles. 

El Consell de Mallorca estarà sempre al costat dels qui també defensen la igualtat, la 
justícia social, la inclusió i la diversitat, i en aquest sentit reconeix la labor del 
moviment associatiu de la CNSE, Confederació Estatal de Persones Sordes, que ha 
contribuït decisivament al fet que aquestes llengües aconsegueixin un estatus legal i 
social però sobretot per haver mantingut viu un llegat que forma part del patrimoni 
comú de tota la ciutadania.” 

S’aprova per assentiment. 
 
Es troben absents la Sra. Salom Coll i el Sr. Apesteguía Ripoll.  

 

PUNT 2. DECRETS A RATIFICAR 

A) DECRET DEL PRESIDENT PEL QUAL ES NOMINEN ELS REPRESENTANTS 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ BILATERAL 
MIXTA DE PROGRAMACIÓ, SEGUIMENT I CONTROL DELS CONVENIS 
SIGNATS EL DIA 21 DE GENER DE 1998 I EL 12 DE MARÇ DE 2004.  
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Fets 

1. La Comissió Bilateral Mixta de Programació, Seguiment i Control dels convenis 
signats el dia 21 de gener de 1998 i el 12 de març de 2004 entre el Ministeri de Foment i 
el Govern de les Illes Balears té previst reunir-se el proper 25 de maig de 2016. 

 

Fonaments jurídics 

1. El 21 de gener de 1998 es va signar, entre el Ministeri de Foment i la Conselleria de 
Foment de les Illes Balears, un conveni de col· laboració pel finançament i execució 
d’obres de carreteres a la comunitat autònoma de les Illes Balears. El 12 de març de 
2004, i per tal de recuperar les anualitats perdudes en aquell conveni, es va signar un 
nou conveni entre ambdues parts, sense que es derogués el conveni signat el dia 21 de 
gener de 1998. 

2. La clàusula vuitena del conveni signat el 12 de març de 2004 entre el Ministeri de 
Foment i el Govern de les Illes Balears crea una Comissió Bilateral Mixta de 
Programació, Seguiment i Control d’aquest conveni amb la composició següent: 

- Dos representants del Ministeri de Foment 

- Un representant del Ministeri d’Hisenda 

- Un representant de la Delegació del Govern a la comunitat autònoma de les Illes 
Balears 

- Tres representants de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, 
un dels quals actuarà de secretari. 

- Un representant del Consell Insular de Mallorca. 

3. L’article 48 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix que « El 
nomenament dels representants de la corporació en tota classe d'òrgans col·legiats o 
d'entitats en els quals hagi d'estar representada serà competència del Ple, excepte quan 
la legislació corresponent assigni aquesta competència a un altre òrgan de la corporació. 
No obstant això, en casos d'urgència, la Presidència podrà efectuar aquests 
nomenaments, que hauran de ser ratificats pel Ple en la primera sessió que farà.» 

Per tot això, resolc: 

1. Nomenar la Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i 
Infraestructures, titular, i el Sr. Marc López Expósito, secretari tècnic de Territori i 
Infraestructures, suplent, representants del Consell Insular de Mallorca en la Comissió 
Bilateral Mixta de Programació, Seguiment i Control creada pel conveni de dia 12 de 
març de 2004 entre el Ministeri de Foment i el Govern de les Illes Balears. 

2. Comunicar-ho a les persones interessades, al Ministeri de Foment, a la Conselleria de 
Territori, Energia i Mobilitat, i a la Secretaria Tècnica de Territori i Infraestructures. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió ordinària que tengui lloc per la 
ratificació. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per Mallorca, 
Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), cap vot en contra i onze abstencions (PP 
i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
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B) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PEL 
QUAL ES PROPOSA UN MEMBRE DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL. 

Fets 

1. El conseller de Treball, Comerç i Indústria, mitjançant un ofici de dia 9 de maig de 
2016 (NRE 13148, de dia 12 de maig de 2016) sol·licita que en el termini màxim de 10 
dies es proposi la designació d’un membre del Consell Econòmic i Social. 

Fonaments jurídics 

1. L’article 4.2 d) de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social 
de les Illes Balears estableix que en el Grup III hi haurà cinc experts en matèria 
econòmica i social o mediambiental elegits entre persones amb especial preparació i de 
prestigi reconegut en l’àmbit corresponent, una de les quals ho ha de ser a proposta del 
Consell Insular de Mallorca. 

2. L’article 5.3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social 
de les Illes Balears estipula que els membres del Grup III seran designats pel Govern de 
les Illes Balears havent consultat les institucions, entitats i associacions de rellevància 
en cada sector. 

3. L’article 48 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix que « El 
nomenament dels representants de la corporació en tota classe d'òrgans col·legiats o 
d'entitats en els quals hagi d'estar representada serà competència del Ple, excepte quan 
la legislació corresponent assigni aquesta competència a un altre òrgan de la corporació. 
No obstant això, en casos d'urgència, la Presidència podrà efectuar aquests 
nomenaments, que hauran de ser ratificats pel Ple en la primera sessió que farà.» 

Per tot això, resolc: 

1. Proposar el nomenament del Sr. Ferran Navinés i Badal com a membre titular del 
Grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. 

2. Comunicar-ho a la persona interessada i a la Conselleria de Treball, Comerç i 
Indústria. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió ordinària per la ratificació. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
Es troben absents la Sra. Salom Coll i el Sr. Apesteguía Ripoll.  

 

PUNT 3. PRESA DE CONEIXEMENT DE LES MESURES ORGANITZATIVES 
ADOPTADES PER LA PRESIDÈNCIA: 

A) DECRET DEL PRESIDENT PEL QUAL ES PROPOSA EL REPRESENTANT 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL ESCOLAR DE LES 
ILLES BALEARS. 

Fets 

1. El president del Consell Escolar de les Illes Balears ha demanat, mitjançant l’ofici de 
dia 20 de maig de 2016 (NRE 14108, de 24 de maig de 2016) que es proposi els 
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representants, titular i suplent, del Consell Insular de Mallorca en el Consell Escolar de 
les Illes Balears. 

Fonaments jurídics 

1. La lletra k) de l’article únic de la Llei 7/2016, de 17 de maig, de modificació del text 
refòs de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 
112/2001, de 7 de setembre, modificat pel Decret 5/2012, d’1 de juny, de mesures 
urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del deficit públic del 
sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions 
autonòmiques, a l’apartat 1 de l’article 9, estableix que hi ha d’haver quatre persones en 
representació dels consells insulars, proposades pels presidents de les institucions 
respectives. 

2. La Disposició transitòria única de la Llei 7/2016, disposa que mentre no es 
constitueixi el nou Consell Escolar de les Illes Balears, aquest pot actuar amb la 
representació que el constitueix actualment. 
 
Per tot això, resolc: 

1. Proposar que es disposi el cessament de la Sra. Coloma Terrassa Ventayol, titular, i 
de la Sra. Antònia Roca Bellinfante, suplent, com a representants del Consell Insular de 
Mallorca en el Consell Escolar de les Illes Balears, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Proposar que es nomeni el Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i 
conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, titular, i el Sr. Rafel M. Creus Oliver, 
director insular de Cultura, suplent, representants del Consell Insular de Mallorca en el 
Consell Escolar de les Illes Balears. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades, al Consell Escolar de les Illes Balears i a la 
Secretaria Tècnica de Cultura, Patrimoni i Esports. 

4. Donar-ne compte en el primer Ple ordinari que tengui lloc. 

Es donen per assabentats. 

B) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PEL 
QUAL ES DESIGNA LA PERSONA RESPONSABLE DEL PRIMER CENTENARI 
DEL VOL DE SALVADOR HEDILLA. 

Fets 

1. El Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió de dia 10 de desembre de 2015, 
mitjançant una declaració institucional va aprovar col·laborar de forma activa, 
juntament amb la Fundació Aeronàutica Mallorquina, en l’organització dels actes 
commemoratius del centenari del primer vol a Mallorca realitzat pel pilot Salvador 
Hedilla. A aquest efecte, el Consell de Mallorca ha de nomenar un persona responsable 
del centenari, la qual, juntament amb el comissari del centenari i els representants dels 
restants organismes públics i privats que participin en l’organització dels actes 
commemoratius, confeccionarà el programa definitiu i col·laborarà en la potenciació i 
supervisió de les accions culturals i educatives que s’hagin de dur a terme. 

Per tot això, resolc: 

1. Designar la Sra. Maria Elena Ramis Llabrés, directora insular de Presidència i 
Relacions Institucionals, com a responsable, en representació del Consell Insular de 
Mallorca, del Primer Centenari del Vol de Salvador Hedilla, en els termes establerts en 
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la Declaració Institucional aprovada en la sessió del Ple de Consell Insular de Mallorca 
de dia 10 de desembre de 2015. 

2. Notificar-ho a les persones interessades, a la Fundació Aeronàutica Mallorquina i a la 
Direcció Insular de Presidència i Relacions Institucionals. 

3. Donar-ne compte en el primer Ple ordinari que tengui lloc. 

Es donen per assabentats. 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

 

PUNT 4. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L'ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE 
SERVEIS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EN LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES I CULTURALS DEL CONSELL 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 

Antecedents 

El 31 de desembre de 1998 es publicà al BOCAIB núm. 167 ext. l’ordenança reguladora 
del preu públic per prestació de serveis i realització d’activitats en les instal·lacions 
esportives i culturals del Consell.  

Aquesta ordenança s’ha modificat en varies ocasions. Dites modificacions s’han 
publicat al BOIB núm. 156 de 29 de desembre de 2001, al BOIB núm. 49 ext. de 9 
d’abril de 2003, i al BOIB núm. 97 d’11 de juliol de 2006.  

És convenient adaptar els preus públics de dita ordenança als serveis i activitats que es 
presten en el Poliesportiu Sant Ferran, en funció de situació de la instal·lació esportiva i 
adaptar dita ordenança a la normativa actual. 

Fonaments 

1. L’article 47 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, disposa que l’establiment o 
modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la corporació.  

2. D’acord amb l’article 31.2, apartat d) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, 
aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i 
modificat per acord del Ple de dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març) i 
dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost), correspon als consellers 
executius i a les conselleres executives preparar i presentar els projectes de reglaments o 
ordenances insulars relatius a qüestions del seu departament, perquè l’òrgan competent 
els aprovi a través del procediment establert. 

Proposta d’acord 

Per això, propòs al Ple, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa General i de 
Comptes, que adopti l’acord següent: 

1. Aprovar inicialment la modificació dels articles 1, 2 i 3 de l'ordenança reguladora del 
preu públic per prestació de serveis i realització d’activitats en les instal·lacions 
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esportives i culturals del Consell, tenint el text consolidat de dita ordenança la redacció 
següent:  

Ordenança reguladora del preu públic per prestació de serveis i realització d’activitats 

en les instal·lacions esportives i culturals del Consell 
 
Article 1 

D’acord amb el previst als articles 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Consell 
de Mallorca estableix el preu públic per prestació de serveis i realització d’activitats –
especificant en les tarifes contingudes en l’article tercer – en instal·lacions esportives i 
culturals del Consell, que es regeix per aquesta ordenança. 

Article 2  

1. Fet imposable  

El fet imposable del preu públic és la prestació de serveis i realització d’activitats en 
les instal·lacions esportives i culturals del Consell Insular de Mallorca. 

2. Subjecte passiu  

El subjecte passiu són les persones que es beneficiïn dels serveis o activitats realitzades 
o prestades pel  Consell Insular de Mallorca a que es refereix l’apartat anterior. 

3. Meritació i pagament   

El preu públic es merita en el moment en què se sol·licita la utilització de la instal·lació 
o en el moment de la inscripció a les activitats. Per la seva banda, el preu públic per la 
utilització d’instal·lacions del poliesportiu per centres d’ensenyament de primària o 
secundària per a la realització de classes d’educació física de manera periòdica 
corresponents a l’ensenyament formal es meritarà de forma mensual. 

El pagament del preu públic s’ha de realitzar mitjançant ingrés, transferència bancària 
o mitjançant targeta de crèdit, d’acord amb els documents d’ingrés facilitats pel 
Consell Insular de Mallorca, llevat de que es tracti de la utilització d’un carrer de la 
piscina per bany lliure, que es podrà abonar en efectiu a les dependències del 
Poliesportiu Sant Ferran. 

El pagament del preu públic es realitzarà abans de  la utilització de la instal·lació o en 
el moment de la inscripció a les activitats.  

El pagament del preu públic per la utilització d’instal·lacions del poliesportiu per 
centres d’ensenyament de primària o secundària per a la realització de classes 
d’educació física de manera periòdica corresponents a l’ensenyament formal, es 
realitzarà de forma mensual a mes vençut.  

 

Article 3 

1. Tarifes per lloguer espais Poliesportiu Sant Ferran 

1.1 Pista de bàsquet: 

1.1.1. Sense llum:  8,00   €/hora 

1.1.2. Amb llum: 10,00  €/hora  

1.2 Pista poliesportiva: 
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1.2.2.Sense llum: 20,00  €/hora  

1.2.2. Amb llum: 22,00  €/hora 

1.3 Pista de futbol sala / patinatge: 

1.3.1. Sense llum: 22,00  €/hora 

1.3.2. Amb llum:  24,00 €/hora 

1.4 Camp de futbol 11: 

1.4.1. Sense llum: 36,00 €/hora 

1.4.2. Amb llum: 66,00 €/hora 

1.5 Camp de futbol 7: 

1.5.1. Sense llum: 18,00 €/hora  

1.5.2. Amb llum: 33,00 €/hora 

1.6 Pista de tennis: 

1.6.1. Sense llum: 7,00 €/hora 

1.6.2. Amb llum: 9,00 €/hora 

1.7 Pavelló 

1.7.1 Tot el pavelló 

1.7.1.1. Sense llum: 40,00 €/hora 

1.7.1.2. Amb llum: 50,00 €/hora 

1.7.2 Mig pavelló (un mòdul): 

1.7.2.1. Sense llum: 20,00 €/hora 

1.7.2.2. Amb llum: 30,00 €/hora 

1.8 Piscina 

1.8.1 Utilització d’un carrer de la piscina per bany lliure:  

1.8.1.1. 3,00 €/ persona adulta /dia 

1.8.1.2. 2,00 €/nin/dia 

1.8.2 Utilització d’un carrer de la piscina en exclusivitat: 15,00 €/hora 

1.8.3 Utilització de tota la piscina (tota làmina d’aigua):  100,00 €/hora 

1.9 Sala de reunions 

1.9.1. Per entitats públiques i privades sense ànim de lucre: 12,00 €/hora. Aquest preu 
serà de 6,00 €/hora  si fan ús de les instal·lacions esportives de manera periòdica. 

1.9.2. Per entitats públiques i privades amb ànim de lucre: 24,00 €/hora. Aquest preu 
serà de 12,00 €/hora  si fan ús de les instal·lacions esportives de manera periòdica. 

2. L’alumnat de les Escoles Esportives d’hivern abonaran els preus públics que es 
detallen a continuació pel lloguer de pistes de la mateixa modalitat esportiva de 
l’Escola a la que participen: 

2.1 Pista de bàsquet: 
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2.1.1. Sense llum:  4,00  €/hora 

2.1.2. Amb llum: 5,00  €/hora  

2.2 Pista poliesportiva: 

2.2.2.Sense llum: 10,00  €/hora  

2.2.3. Amb llum: 11,00  €/hora 

2.3 Pista de futbol sala / patinatge: 

2.3.1. Sense llum: 11,00  €/hora 

2.3.2. Amb llum:  12,00 €/hora 

2.4 Camp de futbol 11: 

2.4.1. Sense llum: 18,00 €/hora 

2.4.2. Amb llum: 33,00 €/hora 

2.5 Camp de futbol 7: 

2.5.1. Sense llum: 9,00 €/hora  

2.5.2. Amb llum: 16,50 €/hora 

2.6 Pista de tennis: 

2.6.1. Sense llum: 3,50 €/hora 

2.6.2. Amb llum: 4,50 €/hora 

2.7 Pavelló 

2.7.1 Tot el pavelló: 

2.7.1.1. Sense llum: 20,00 €/hora 

2.7.1.2. Amb llum: 25,00 €/hora 

2.7.2 Mig pavelló (un mòdul): 

2.7.2.1. Sense llum: 10,00 €/hora 

2.7.2.2. Amb llum: 15,00 €/hora 

2.8 Piscina 

2.8.1 Utilització d’un carrer de la piscina:  

2.8.1.1. 1,50 €/persona persona adulta /dia 

2.8.1.2. 1,00 €/ nin o nina fins els 16 anys /dia 

2.8.2 Utilització d’un carrer de la piscina en exclusivitat: 7,50 €/hora 

2.8.3 Utilització de tota la piscina (tota làmina d’aigua):  50,00 €/hora 

 

3. Les federacions esportives de les Illes Balears, les associacions sense ànim de lucre, 
els clubs esportius inscrits al Registre d’associacions esportives del Govern de les Illes 
Balears, els centres d’educació especial així com els centres d’ensenyament públics, 
privats i concertats de primària o secundària per a la realització d’activitats fora de 
l’horari escolar abonaran els preus públics, que es detallen a continuació pel lloguer 
dels espais esportius:  
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3.1 Pista de bàsquet: 

3.1.1. Sense llum:  2,40  €/hora 

3.1.2. Amb llum: 3,00  €/hora  

3.2 Pista poliesportiva: 

3.2.2.Sense llum: 6,00  €/hora  

3.2.2. Amb llum: 6,60  €/hora 

3.3 Pista de futbol sala / patinatge: 

3.3.1. Sense llum: 6,60  €/hora 

3.3.2. Amb llum:  7,20 €/hora 

3.4 Camp de futbol 11: 

3.4.1. Sense llum: 10,80 €/hora 

3.4.2. Amb llum: 19,80 €/hora 

3.5 Camp de futbol 7: 

3.5.1. Sense llum: 5,40 €/hora  

3.5.2. Amb llum: 9,90 €/hora 

3.6 Pista de tennis: 

3.6.1. Sense llum: 2,10 €/hora 

3.6.2. Amb llum: 2,70 €/hora 

3.7 Pavelló 

3.7.1 Tot el pavelló 

3.7.1.1. Sense llum: 12,00 €/hora 

3.7.1.2. Amb llum: 15,00 €/hora 

3.7.2 Mig pavelló (un mòdul): 

3.7.2.1. Sense llum: 6,00 €/hora 

3.7.2.2. Amb llum: 9,00 €/hora 

3.8 Piscina 

3.8.1 Utilització d’un carrer de la piscina:  

3.8.1.1. 0,90 €/persona adulta/dia 

3.8.1.2. 0,60 €/ nin o nina fins els 16 anys /dia 

3.8.2 Utilització d’un carrer de la piscina en exclusivitat: 4,50 €/hora 

3.8.3 Utilització de tota la piscina (tota làmina d’aigua):  30,00 €/hora 

 

4. S’aplicaran els preus públics que es detallen a continuació a les activitats o 
competicions esportives oficials organitzades per federacions esportives, el Govern de 
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les Illes Balears, entitats públiques de Mallorca i les activitats organitzades per entitats 
amb finalitat d’integració social, sanitari, humanitari i  benèfic. 

4.1 Pista de bàsquet: 

4.1.1. Sense llum:  1,00   €/hora 

4.1.2. Amb llum: 3,00  €/hora  

4.2 Pista poliesportiva: 

4.2.2.Sense llum: 1,00  €/hora  

4.2.2. Amb llum: 6,60  €/hora 

4.3 Pista de futbol sala / patinatge: 

4.3.1. Sense llum: 2,00  €/hora 

4.3.2. Amb llum:  7,20 €/hora 

4.4 Camp de futbol 11: 

4.4.1. Sense llum: 6,00 €/hora 

4.4.2. Amb llum: 19,80 €/hora 

4.5 Camp de futbol 7: 

4.5.1. Sense llum: 3,00 €/hora  

4.5.2. Amb llum: 9,90 €/hora 

4.6 Pista de tennis: 

4.6.1. Sense llum: 1,00 €/hora 

4.6.2. Amb llum: 2,70 €/hora 

4.7 Pavelló 

4.7.1 Tot el pavelló 

4.7.1.1. Sense llum: 5,00 €/hora 

4.7.1.2. Amb llum: 15,00 €/hora 

4.7.2 Mig pavelló (un mòdul): 

4.7.2.1. Sense llum: 2,50 €/hora 

4.7.2.2. Amb llum: 9,00 €/hora 

4.8 Piscina 

4.8.1 Utilització d’un carrer de la piscina:  

4.8.1.1. 0,50 €/ persona adulta /dia 

4.8.1.2. 0,25 €/nin o nina fins els 16 anys/dia 

4.8.2 Utilització d’un carrer de la piscina en exclusivitat: 2,00 €/hora 

4.8.3 Utilització de tota la piscina (tota làmina d’aigua):  15,00 €/hora 

 

5. Activitats esportives organitzades pel Consell de Mallorca 
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5.1 Natació 

5.1.1. Natació persona adulta (tres dies/setmana) (a partir de 16 anys): 38,00 €/mes  

5.1.2. Natació persona adulta (dos dies/setmana) (a partir de 16 anys) 28,00 €/mes. 

5.1.3. Natació infantil (tres dies/setmana) (de 3 a 16 anys): 38,00 €/mes. 

5.1.4. Natació infantil (dos dies/setmana) (de 3 a 16 anys): 28,00 €/mes  

5.1.5. Natació nadons (tres dies/setmana) (fins a 3 anys): 42,00 €/mes  

5.1.6. Natació nadons (dos dies/setmana) (fins a 3 anys): 40,00 €/mes 

5.2 Acondicionament físic per persona adulta (majors de 16 anys) dos dies/setmana: 
20,00 €/mes 

5.3 Escoles esportives d’hivern:  

5.3.1. Un dia/setmana:   15,00 €/mes 

5.3.2. Dos dies/setmana:   20,00 €/mes 

5.3.3. Tres dies/setmana:   25,00 €/mes 

5.4 Estades esportives d’estiu   

5.4.1. Opció A (sense menjador): 54,00 €/setmana  

5.4.2. Opció B (amb menjador): 93,00 €/setmana 

 

6. Preus públics per a les activitats esportives organitzades pel Consell de Mallorca per 
a persones amb discapacitat, amb greus dificultats econòmiques, famílies nombroses i 
monoparentals 

6.1 Famílies monoparentals  

S’entén per família monoparental la constituïda per un sol progenitor amb el qual 
conviuen els fills i filles nascuts o adoptats, que constitueixen el seu únic sosteniment. 
Aquest aspecte s’acreditarà per la persona interessada en el moment d’abonar el 
corresponent preu públic. 

S’aplicaràn el preus públics relacionats a aquest punt 6.1 al progenitor o progenitora i 
als fills i filles menors de 18 anys. 

6.2 Famílies nombroses  

Només s’aplicaran aquests preus als progenitors i als fills i filles  menors de 18 anys.  

Aquest extrem acreditarà per la persona interessada aportant el carnet de família 
nombrosa en el moment d’inscripció en l’activitat. 

6.3 Persones amb discapacitat 

L’acreditació de la discapacitat es realitzarà mitjançant la presentació de certificat o 
carnet emès per l’òrgan competent en el moment d’inscripció en l’activitat.  

6.4 Persones amb greus dificultats econòmiques  

Es consideren persones amb greus dificultats econòmiques les que formen part d’una 
unitat familiar en la qual la suma dels ingressos de tots els seus membres dividit pel 
nombre de membres, és igual o inferior a l’import de l’IPREM  fixat per a l’any que es 
tracti. 
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Aquest extrem acreditarà per la persona interessada aportant la documentació relativa 
a la darrera declaració d’IRPF de que es disposi en el moment d’inscripció en 
l’activitat. 

6.5. Natació 

6.5.1. Natació persona adulta (tres dies/setmana) (a partir de 16 anys): 19,00 €/mes  

6.5.2. Natació persona adulta (dos dies/setmana) (a partir de 16 anys) 14,00 €/mes 

6.5.3. Natació infantil (tres dies/setmana) (de 3 a 16 anys): 19,00 €/mes 

6.5.4. Natació infantil (dos dies/setmana) (de 3 a 16 anys): 14,00 €/mes  

6.5.5. Natació nadons (tres dies/setmana) (fins a 3 anys): 21,00 €/mes  

6.5.6. Natació nadons (dos dies/setmana) (fins a 3 anys): 20,00 €/mes 

6.6 Acondicionament físic per persona adulta (majors de 16 anys) dos dies/setmana: 
10,00 €/mes 

6.7 Escoles esportives d’hivern:  

6.7.1. Un dia/setmana:   7,50 €/mes 

6.7.2. Dos dies/setmana:   10,00 €/mes 

6.7.3. Tres dies/setmana:   12,50 €/mes 

6.8 Estades esportives d’estiu   

6.8.1. Opció A (sense menjador): 27,00 €/setmana  

6.8.2. Opció B (amb menjador): 46,50 €/setmana 

 

7. Utilització d’instal·lacions del poliesportiu per centres d’ensenyament públics, 
privats i concertats de primària o secundària per a la realització de classes d’educació 
física de manera periòdica corresponents a l’ensenyament formal 

Preu públic:  0,50 euros/alumne/hora  

 

8. En el cas que, d’acord amb l’establert a aquesta ordenança se’n puguin derivar varis 
preus públics, s’aplicarà el que sigui més beneficiós per a l’usuari.  

 

2. Derogar els articles 4 i 5 de l'ordenança reguladora del preu públic per prestació de 
serveis i realització d’activitats en les instal·lacions esportives i culturals del Consell, 
atès que els aspectes inicialment regulats en dits articles, es troben ara a l’article 2. 

3. Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents en el tauler d'edictes del Consell de Mallorca, i en el Butlletí Oficial de 
les Illes Balears, amb la finalitat que totes les persones que hi estiguin interessades 
puguin examinar-lo i presentar les reclamacions que considerin pertinents, dins el 
termini de trenta dies, comptadors des de la inserció de l’anunci corresponent en el 
butlletí.  

Si durant el termini d'informació pública no es presenten reclamacions, l’acord s’entén 
definitivament aprovat i es publicarà el text íntegre de l’Ordenança fiscal en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
Es troben absents la Sra. Salom Coll i el Sr. Apesteguía Ripoll.  

 

PUNT 5. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’EXPEDIENT DE DECLARACIÓ COM A BÉ D’INTERÈS CULTURAL, AMB 
CATEGORIA DE MONUMENT, DE LA TORRE ES CASTELLOT DEL 
TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 

En data 13/03/2014 (núm. reg. 8831) l’Ajuntament de Calvià va remetre al Consell de 
Mallorca un acord del plenari municipal, en el qual es sol·licitava la revisió i 
delimitació de les torres de defensa costaneres del municipi. 
 
El Servei de Patrimoni Històric va iniciar d’ofici, d’acord amb l’article 7.1 de la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears (LPHIB), la 
incoació de la modificació de l’expedient de declaració de bé d’interès cultural, amb 
categoria de monument, de la Torre Es Castellot (Calvià), ja que la torre Es Castellot 
fou protegida pel Decret de 22 d’abril de 1949 (BOE núm. 125, de 5 de maig de 1949) 
sobre protecció dels castells espanyols; en virtut de la disposició addicional segona de la 
Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol passa a ser considerada bé 
d’interès cultural (BIC). Posteriorment i mitjançant la disposició addicional primera del 
al Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears es 
considera BIC del patrimoni històric de les Illes Balears. En aquest inventari apareix la 
torre Es Castellot, amb el codi 049 (IPCE). Consta inscrita, al Registre General de Béns 
d’Interès Cultural de l’Estat amb el codi R-I-51-0008370. 
 
Des del Servei de Patrimoni Històric es van emetre dos informes, un tècnic de dia 14 
d’abril de 2015 i un jurídic de 21 d’abril de 2015, ambdós  amb la proposta per elevar a 
la ponència i CIPH. 
 
La CIPH a la sessió de dia 28 d’abril de 2015 va incoar la modificació de l’expedient de 
declaració de bé d’interès cultural, amb categoria de monument, de la Torre Es 
Castellot, de Calvià amb la delimitació del bé i del seu entorn de protecció segons la 
descripció literal i gràfica que figura a l’informe de 14/04/2015, que fou publicada en el 
BOIB núm. 90 de 18/06/2015 i en el BOE núm. 148 de 22/06/2015 la incoació 
esmentada. 
 
Durant la tramitació del procediment de declaració establert a la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, es va sol·licitar l’informe 
preceptiu, d’acord amb l’article 9 i 96 de la llei esmentada, a una entitat consultiva, 
concretament, a la UIB, que fou remès al Consell de Mallorca, concretament el dia 18 
de desembre de 2015 la UIB va emetre informe favorable tant la delimitació del BIC 
com l’entorn de protecció. 

 

Es va obrir un període d’informació pública d’un mes (BOIB núm. 187 de 26/12/2015). 
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Es va donar audiència als interessats i no s’han presentat al·legacions per cap interessat. 

 

Posteriorment, es va detectar que la planimetria no s’havia publicat amb la incoació i 
per donar compliment a la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni Històric de 
les Illes Balears es va obrir un nou període d’informació pública d’un mes (BOIB 26 de 
25/02/2016). 

 

Atès que no s’han presentat al·legacions, els dies 4 i 10 de maig de 2016, s’ha  tractat a 
la ponència i a la CIPH, respectivament, i s’ha informar favorablement la proposta 
d’elevar al Ple la declaració de la modificació de conformitat amb l’informe tècnic de 
dia 14/04/2015. 

 

Atès el que disposa l’article 10.1 de la Llei 12/1998, que té el següent tenir literal:  

La declaració de béns d’interès cultural s’acordarà pel Ple del consell 
insular corresponent a proposta de la Comissió Insular de Patrimoni 
Històric i inclourà [...]. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, 
del patrimoni històric de les Illes Balears, en relació amb la Llei 16/1985, de 25 de juny, 
del patrimoni històric espanyol, el Reial decret 111/1986, de 10 de gener, de 
desenvolupament parcial de l’esmentada Llei. i d’acord amb les competències atribuïdes 
per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells Insulars en matèria de Patrimoni 
Històric, i el Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca aprovat pel Ple a la 
sessió 2 de juliol de 2001 (BOIB 102, de 25 agost de 2001) i modificat pel Ple a la 
sessió de 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16/03/2004), a la sessió de dia 28 de 
juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost de 2008), a la sessió de 13 d’octubre de 
2011 (BOIB núm. 158, de 20/10/2011), a la sessió de 14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 
86 de 18/06/2013), a la sessió de dia 9 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 145, de 21 
d’octubre de 2014, i a la sessió de dia 8 d’octubre de 2015 (BOIB núm. 186, de 24 
d’octubre de 2015, el President de la Comissió Insular de Patrimoni Històric eleva al Ple 
la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Declarar la modificació de l'expedient de declaració de BIC, amb categoria 
de monument, de la Torre Es Castellot del terme municipal de Calvià, amb la 
delimitació del Bé i del seu entorn de protecció segons la descripció literal i 
gràfica que figuren descrites a l'informe tècnic de dia 14 d’abril de 2015, que 
s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

II. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableix la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears i la 
normativa concordant.  

III. Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Calvià i al 
Govern de les Illes Balears.  

IV. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i 
en el Boletín Oficial del Estado i anotar-ho al Registre Insular de Béns 
d’Interès Cultural i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes 
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Balears perquè procedeixi a la seva anotació en el Registre de Béns d’Interès 
Cultural de les Illes Balears, i a la vegada comuniqui al Registre General de 
Béns d’Interès Cultural de l’Estat les inscripcions i anotacions que es 
realitzin. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
Es troben absents la Sra. Salom Coll i el Sr. Apesteguía Ripoll.  

 

PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE 
L'EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE BIC, AMB CATEGORIA DE 
MONUMENT, DE LA TORRE DE PORTALS VELLS O TORRE DES MORO 
DEL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 

En data 13/03/2014 (núm. reg. 8831) l’Ajuntament de Calvià va remetre al Consell de 
Mallorca un acord del plenari municipal, en el qual es sol·licitava la revisió i 
delimitació de les torres de defensa costaneres del municipi. 

El Servei de Patrimoni Històric va iniciar d’ofici, d’acord amb l’article 7.1 de la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears (LPHIB), la 
incoació de la modificació de l’expedient de declaració de bé d’interès cultural, amb 
categoria de monument, de la Torre de Portals Vells o Torre des moro (Calvià), ja que la 
Torre de Portals Vells o Torre des moro fou protegida pel Decret de 22 d’abril de 1949 
(BOE núm. 125, de 5 de maig de 1949) sobre protecció dels castells espanyols; en virtut 
de la disposició addicional segona de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni 
històric espanyol passa a ser considerada bé d’interès cultural (BIC). Posteriorment i 
mitjançant la disposició addicional primera del al Llei 12/1998, de 21 de desembre, del 
patrimoni històric de les Illes Balears es considera BIC del patrimoni històric de les Illes 
Balears. En aquest inventari apareix la Torre de Portals Vells o Torre des moro, amb el 
codi 046 (IPCE). Consta inscrita, al Registre General de Béns d’Interès Cultural de 
l’Estat amb el codi 51 - 0008367 – 00000. 

Des del Servei de Patrimoni Històric es van emetre dos informes, un tècnic de dia 14 
d’abril de 2015 i un jurídic de 21 d’abril de 2015, ambdós  amb la proposta per elevar a 
la ponència i CIPH. 
 
La CIPH a la sessió de dia 28 d’abril de 2015 va incoar la modificació de l’expedient de 
declaració de bé d’interès cultural, amb categoria de monument, de la Torre de Portals 
Vells o Torre des moro, del Calvià amb la delimitació del bé i del seu entorn de 
protecció segons la descripció literal i gràfica que figura a l’informe de 14/04/2015, que 
fou publicada en el BOIB núm. 90 de 18/06/2015 i en el BOE núm. 148 de 22/06/2015 
la incoació esmentada. 
 
Durant la tramitació del procediment de declaració establert a la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, es va sol·licitar l’informe 
preceptiu, d’acord amb l’article 9 i 96 de la llei esmentada, a una entitat consultiva, 
concretament, a la UIB, que fou remès al Consell de Mallorca, concretament el dia 18 
de desembre de 2015 la UIB va emetre informe favorable tant la delimitació del BIC 
com l’entorn de protecció. 
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Es va obrir un període d’informació pública d’un mes (BOIB núm. 187 de 26/12/2015). 

 

Es va donar audiència als interessats i no s’han presentat al·legacions per cap interessat. 

 

Posteriorment, es va detectar que la planimetria no s’havia publicat amb la incoació i 
per donar compliment a la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni Històric de 
les Illes Balears es va obrir un nou període d’informació pública d’un mes (BOIB 26 de 
25/02/2016). 

 
Atès que no s’han presentat al·legacions dins el tràmit els dies 4 i 10 de maig de 2016, 
s’ha  tractat a la ponència i a la CIPH, respectivament, i s’ha informar favorablement la 
proposta d’elevar al Ple la declaració de la modificació. 

 

Atès el que disposa l’article 10.1 de la Llei 12/1998, que té el següent tenir literal:  

La declaració de béns d’interès cultural s’acordarà pel Ple del consell 
insular corresponent a proposta de la Comissió Insular de Patrimoni 
Històric i inclourà [...]. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, 
del patrimoni històric de les Illes Balears, en relació amb la Llei 16/1985, de 25 de juny, 
del patrimoni històric espanyol, el Reial decret 111/1986, de 10 de gener, de 
desenvolupament parcial de l’esmentada Llei. i d’acord amb les competències atribuïdes 
per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells Insulars en matèria de Patrimoni 
Històric, i el Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca aprovat pel Ple a la 
sessió 2 de juliol de 2001 (BOIB 102, de 25 agost de 2001) i modificat pel Ple a la 
sessió de 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16/03/2004), a la sessió de dia 28 de 
juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost de 2008), a la sessió de 13 d’octubre de 
2011 (BOIB núm. 158, de 20/10/2011), a la sessió de 14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 
86 de 18/06/2013), a la sessió de dia 9 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 145, de 21 
d’octubre de 2014, i a la sessió de dia 8 d’octubre de 2015 (BOIB núm. 186, de 24 
d’octubre de 2015, el President de la Comissió Insular de Patrimoni Històric eleva al Ple 
la següent proposta d’ACORD: 

: 

I. Declarar la modificació de l'expedient de declaració de BIC, amb categoria de 
monument, de la Torre de Portals Vells o Torre des moro del terme municipal de 
Calvià, amb la delimitació del Bé i del seu entorn de protecció segons la descripció 
literal i gràfica que figuren descrites a l'informe tècnic de dia 14 d’abril de 2015, que 
s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

II. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableix la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears i la 
normativa concordant.  
 
III. Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Calvià i al Govern 
de les Illes Balears.  
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IV. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el 
Boletín Oficial del Estado i anotar-ho al Registre Insular de Béns d’Interès Cultural i 
comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a la 
seva anotació en el Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears, i a la 
vegada comuniqui al Registre General de Béns d’Interès Cultural de l’Estat les 
inscripcions i anotacions que es realitzin. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

Es troben absents la Sra. Salom Coll i el Sr. Apesteguía Ripoll.  

 

PUNT 7. AUTORITZAR LA VINCULACIÓ ENTRE MALLORCA 
PLANETARIUM SPACE CENTER (MPSC) I EL SR. LLUC MAS POCOVÍ. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 

PROPOSTA D’ACORD 

Fets. 1. El president de Mallorca Planetarium Space Center(MPSC) va presentar en el 
Registre general del Consell de Mallorca, el 23 de febrer de 2015, una sol·licitud de 
subvenció de 180.000,00 € per dur a terme el seu projecte d’activitats . 

 

2. El 17 de juny de 2015, es va signar el conveni que regula les condicions de la 
concessió de la subvenció nominativa i el dia 9 d’octubre es va signar un nou conveni 
per a la modificació del termini per presentar la documentació justificativa. 

 

3. Dia 23 d’octubre de 2015 el beneficiari va presentar el compte justificatiu. 

 

3. Dia 11 de març de 2016 la Intervenció General va emetre un informe de fiscalització 
en el que es posava de relleu, entre d’altres, la necessitat d’autoritzar, per part de l’òrgan 
concedent de la subvenció, la vinculació del Sr. Mas amb l’entitat Mallorca Planetarium 
Space Center. 

 

Fonaments 

 

1. Conveni nominatiu de Mallorca Planetàrium Space Center signat el 17 de juny de 
2015 i modificat el 9 d’octubre, clàusula 7ena i 9ena. 

 

2. L’article 63.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment 
administratiu comú. 
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3. Base 23.1 de les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2016. 

 

4.  Decret d’organització de 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109 de 18 de juliol) 
parcialment modificat pels decrets 24-2-16 (BOIB núm. 27 de 27-02) i 09-03-16 (BOIB 
núm. 35 de 17-03). 

 

En virtut de tot el que s'ha exposat, elevo al Ple del Consell de Mallorca, després del 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes la següent proposta d’ 

 
ACORD 

 

1. Autoritzar la vinculació entre l’entitat Mallorca Planetarium Space Center (MPSC), 
titular del  NIF G-57857666, amb el Sr. Lluc Mas Pocoví, president de l’esmentada 
entitat, per donar suport a la realització del seu projecte d’activitats. 
 
2. Notificar aquest acord a les persones interessades. 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) explica que es tracta d’autoritzar 
la vinculació entre l’entitat Mallorca Planetarium Space Center i el Sr. Lluc Mas, com a president de 
l’entitat esmentada, d’acord amb el requeriment de la Intervenció General. 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) voldria que s’explicàs per què fins ara s’estaven donant 
les subvencions a l’entitat Observatori de Mallorca i ara les donen a una altra entitat denominada 
Mallorca Planetarium Space Center. 

El Sr. MIRALLES comenta, al respecte, que fa dos anys que en el Pla Estratègic de Subvencions del 
Consell de Mallorca figura la subvenció nominativa a favor de Mallorca Planetarium Space Center. 

Aquest canvi respon al fet que l’observatori de Costitx el gestionava l’entitat Observatori de Mallorca 
però aquesta entitat està en una situació de fallida econòmica i això ha fet que hi hagi expedients de 
subvencions del Consell de Mallorca que no s’hagin pogut concloure perquè no s’han justificat 
correctament i, des dels serveis jurídics de la casa, s’estan plantejant retrotreure i recuperar la concessió 
d’aquestes ajudes i, atesa la situació d’aquesta entitat, esdevé inviable la concessió de cap tipus d’ajuda 
perquè no pot garantir estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  

Així doncs, per una banda es feia impossible tenir algun tipus de relació econòmica amb aquesta entitat i, 
per una altra, hi va haver un debat intern en l’entitat que va provocar una excisió dins l’associació amb el 
resultat que a l’observatori va quedar el Sr. Sánchez com a promotor i la majoria d’integrants varen 
esgrimir que tenien un contracte de lloguer de l’observatori i, per tant, tenien la capacitat de dinamitzar 
l’espai amb activitats de promoció de la cultura científica. 

El Consell de Mallorca va acceptar el fet de modificar l’entitat beneficiària per dur a terme aquest 
projecte d’activitats, cosa que ja varen fer l’any passat i aleshores Intervenció va fer el requeriment per 
vincular el president de l’associació amb l’entitat titular. 

Adverteix que més endavant, en el punt núm. 11, duen a Ple a subvenció nominativa d’enguany adreçada 
a l’entitat Mallorca Planetarium Space Center perquè, fins que no es demostri el contrari i compleixi amb 
la programació d’activitats a què s’ha compromès, relatives a la divulgació dels coneixements científics i 
astronòmics, és qui els ofereix garanties per seguir impulsant aquesta activitat cultural. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

 

Es troben absents la Sra. Salom Coll i el Sr. Apesteguía Ripoll.  
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PUNT 8. CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 18.000,00 € A 
FAVOR DEL GREMI DE LLIBRETERS DE MALLORCA PER A L’ANY 2016 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 
 
Antecedents 
 
1. En el pressupost del Consell de Mallorca de 2016 i en el Pla estratègic de 
subvencions corresponent es recull una subvenció nominativa de 18.000,00 euros a 
favor del Gremi de Llibreters de Mallorca a la partida 20 33400 48911 per a 
l’organització de la Setmana del Llibre en Català 2016 
 
2. El Gremi de Llibreters de Mallorca presentà la documentació requerida per la 
institució insular per tal de començar la tramitació de l’expedient. 
  
Justificació tècnica  
 
1. En els pressuposts d’enguany hi ha crèdit adequat i suficient en la partida assenyalada 
per atendre la concessió de la subvenció nominativa de 18.000,00 € a favor del Gremi 
de Llibreters de Mallorca, d’acord amb RC amb el núm. de referència 22016002859. 
 
2. El director insular de Cultura va justificar, mitjançant l’informe pertinent, la 
concessió d’una subvenció nominativa de 18.000,00 € a favor del Gremi de Llibreters 
de Mallorca per a l’organització de la XXVII edició de la Setmana del Llibre en Català. 
 
3. El Servei Jurídic i Administratiu de Cultura ha informat favorablement sobre els 
aspectes jurídics de la concessió d’una subvenció nominativa de 18.000,00 € a favor del 
Gremi de Llibreters de Mallorca. 
 
4. El secretari tècnic d’aquest departament va proposar la concessió d’una subvenció 
nominativa de 18.000,00 € a favor de l’entitat esmentada. 
 
5. La Intervenció General va fiscalitzar de conformitat la proposta esmentada. 
 
Per tant, elev al Ple del Consell de Mallorca, després del dictamen de la Comissió 
Informativa General i de Comptes, la proposta d’acord següent  
 
Proposta d’acord 
 
1. Aprovar i iniciar l’expedient relatiu a la concessió d’una subvenció  nominativa de 
18.000,00 € a favor del Gremi de Llibreters de Mallorca, titular del  NIF G-07112139, 
per a l’organització de la XXVII edició de la Setmana del Llibre en Català, i 
consegüentment, autoritzar una despesa de 18.000,00 € a càrrec de la partida 
pressupostària 20.33400.48911 (núm. de referència 22016002859) 
 
2. Concedir una subvenció nominativa de 18.000,00 € al  Gremi de Llibreters de 
Mallorca, titular del NIF G-07112139, per a l’organització de la XXVII edició de la 
Setmana del Llibre en Català i, consegüentment, disposar una despesa de 18.000,00 € a 
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favor de l’entitat assenyalada, a càrrec de la partida pressupostària 20.33400.48911 
(núm. de referència 22016002859).  
 
3. Aprovar el conveni adjunt amb el Gremi de Llibreters de Mallorca per establir les 
bases reguladores de la concessió de la subvenció nominativa esmentada. 
 
4.  Notificar aquest acord a les persones interessades i publicar la concessió d’aquesta 
subvenció nominativa en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per conducte de la base 
de dades nacional de subvencions. 

CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I EL GREMI DE 
LLIBRETERS DE MALLORCA 

Palma, ... de ............. de 2016 

REUNITS 

Reunits, d’una part, el Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F, 
que actua en nom i representació del Consell de Mallorca, i, de l’altra, el Sr. Antoni 
Sureda Mut, amb DNI núm. 42.999.039-X, president del Gremi de Llibreters de 
Mallorca, amb NIF núm. G07112139, que actua en nom i representació del Gremi de 
Llibreters de Mallorca. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica i d’obrar plena i 

DIUEN 

Que són objectius comuns del Consell de Mallorca i del Gremi de Llibreters, entre 
d’altres, fomentar i estimular el coneixement i la divulgació de l’edició de la producció 
literària, teatral, històrica social i científica dins l’àmbit de l’illa de Mallorca. 

Que en el Ple del Consell de Mallorca de .... de ........... de 2016 es va acordar establir 
un conveni entre el Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports i el Gremi de Llibreters de Mallorca. 

I, per dur-lo a terme, 

CONVENEN 

1. Objecte de la subvenció 

El Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports 
atorga una subvenció nominativa de 18.000,00 € a favor del Gremi de Llibreters de 
Mallorca per donar suport a la XXVII edició de la Setmana del Llibre en Català. 

Temporalització del projecte:  

Des de l’1/01/2016 fins al 25/04/2016 

El pressupost total del projecte cultural de 2016 del Gremi de Llibreters de Mallorca és 
de 19.000 €.  

 
2. Naturalesa del projecte 
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La subvenció que s’atorga mitjançant aquest conveni és de caràcter voluntari i eventual, 
i es pot anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes en la llei o 
en aquestes clàusules; no genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es pot al·legar com a precedent. És compatible amb altres ajudes o 
subvencions o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix projecte, 
sempre que el còmput total no superi el pressupost d’execució del projecte. 
La subvenció objecte d’aquest conveni té la consideració d’import cert, sense fer cap 
referència a un percentatge o fracció del pressupost del projecte cultural subvencionat, 
per la qual cosa el fet de concedir aquesta subvenció implica l’obligatorietat de fer el 
projecte cultural subvencionat i, consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar 
altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-ne a terme l’execució de 
la totalitat del pressupost.  

3. Dotació pressupostària 

L’import de la subvenció esmentada s’imputa a la partida 20 33400 48911 “Conveni 
Gremi de Llibreters de Mallorca/Setmana del Llibre en Català”, d’acord amb el número 
de referència 22016002859. 

4. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable 

 
1. En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa subvencionable i, 
consegüentment, forma part del pressupost inicial del projecte cultural, la que respon a 
la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, 
executar i difondre el projecte, està legalment justificada amb factures o altres 
documents que l’acreditin, la temporalització dels quals ha de coincidir amb la de la 
durada del projecte que no pot tenir, en cap cas, una temporalització superior a 12 
mesos. Per això, la data dels justificants es computa en virtut de la durada del projecte o, 
com a màxim, en els 12 mesos anteriors a l’acabament de l’execució del projecte i fins a 
aquesta data com a límit. (Als efectes de l’establert en aquest paràgraf, s’entén que la 
data d’acabament de l’execució del projecte es correspon amb el darrer dia que es 
realitza l’activitat subvencionada.) 

No obstant això, es poden admetre les factures que s’hagin emès, amb posterioritat, a la 
temporalització esmentada en el paràgraf anterior, sempre que, d’una banda, s’hagin 
emès abans de dia 1 de maig de 2016 i, de l’altra, que el lliurament de béns o la 
prestació de serveis, objecte de la factura, s’hagi efectuat en la temporalització 
assenyalada en la clàusula primera esmentada.  

D’altra part, atès que la subvenció d’aquest conveni té per objecte el projecte que es 
recull en la primera clàusula primera sense entrar a determinar, en concret, quin tipus de 
despeses del pressupost s’imputen a la subvenció, es permet que les despeses 
subvencionables del pressupost del projecte es puguin compensar entre elles. 

A més dels requisits establerts en aquesta clàusula, només es pot considerar, com a 
despesa realitzada i, per tant, subvencionable, aquella que s’hagi pagat abans de la 
finalització del termini de presentació de la justificació de la subvenció. La forma 
d’acreditar aquest pagament així com el termini esmentat es regulen en la clàusula 
vuitena. En aquest sentit, el lliurament al creditor d’un efecte mercantil garantit per 
entitat financera o entitat asseguradora, també te la consideració de despesa pagada. 
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2. En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del 
pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 

 
- Les despeses que no compleixen els requisits esmentats en l’apartat 1. 
- Les despeses l’import de les quals s’ha adquirit a un preu superior al valor de 

mercat. 
- Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les despeses 

notarials i registrals, les despeses pericials per realitzar el projecte 
subvencionat i les d’administració específiques si no hi estan directament 
relacionades i no són indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme. 

- Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les 
sancions administratives i penals, i les despeses de procediments judicials. 

- Els imposts indirectes, quan són susceptibles de recuperació o compensació, 
ni els imposts personals sobre la renda. 

 
No formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit 
pressupostari referit en la clàusula tercera, tot i que formen part del pressupost del 
projecte, les inversions i les obres, la compra d'equipaments o de qualsevol altre bé 
inventariable de naturalesa similar. 
 

c) Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats 
següents: 
 

- Quan l’import de la despesa subvencionable supera les quantitats establertes en la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el 
beneficiari ha de demanar, com a mínim, 3 ofertes a diferents proveïdors abans de 
contreure el compromís per fer l’obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat que, per les 
especials característiques, no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats o 
empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja s’hagi fet amb anterioritat a 
la sol·licitud de la  subvenció. L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar 
amb la justificació de la subvenció, s’ha de fer en virtut de criteris d’eficiència i 
economia; en cas contrari, quan l’oferta seleccionada no ha estat la més avantatjosa 
econòmicament (art. 31.3 de la Llei 38/2003), se n’ha de presentar una memòria 
justificativa. 
 
- Quan el document justificatiu de la despesa s’ha emès a través de mitjans telemàtics, 
l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració responsable sobre el fet que 
l’import total justificat o, si escau, la part imputada a la subvenció no s’ha fet servir ni 
es farà servir per justificar altres subvencions. 
 

5.  Procediment. Òrgans d’instrucció, fiscalització, resolució i ordenament del 
pagament 

 
La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports, que du a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetlar pel compliment dels 
requisits de la subvenció, a més d’exercir les facultats previstes en l’article 24 i 
concordants de la Llei 38/2003, general de subvencions, i les que s’esmenten en aquest 
conveni. L’òrgan instructor, quan ha comprovat, d’una banda, la documentació 
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presentada per l’entitat beneficiària, sia a l’hora de presentar la sol·licitud inicial sia a 
l’hora de justificar la subvenció i, d’altra banda, si està al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb les obligacions del Consell de 
Mallorca, ha de dictar la proposta d’acord de concessió corresponent. 
 

La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia de la 
documentació presentada pel beneficiari, així com de les propostes fetes per la Secretaria 
Tècnica.  

 
El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció i 
l’aprovació del conveni. El vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, 
Patrimoni i Esports dicta la resolució de reconeixement de l’obligació i, finalment, el 
conseller executiu d’Economia i Hisenda o el conseller/la consellera que el substitueix 
ordena l’abonament de l’obligació reconeguda, és a dir, el pagament de la subvenció. 
 
El termini màxim de resolució d’aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir 
del dia d’entrada en el Registre general de la sol·licitud de subvenció del beneficiari. 
 

6. Beneficiaris 

Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003, de 28 de desembre, per la 
qual aprova el text refós de la Llei de subvencions; les de l’article 10 del Reglament de 
subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell 
de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132, de 3 de novembre de 2001); les 
recollides en aquestes clàusules, i la resta de normativa aplicable.   

En tot cas, els beneficiaris han de: 

 

� Dur a terme el projecte cultural subvencionat en les mateixes condicions i amb 
les mateixes característiques que es va presentar o, si escau, amb les 
modificacions prèviament comunicades. 

 

� Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les clàusules 
d’aquest conveni, que s’ha duit a terme el projecte cultural subvencionat i, si 
escau, s’han complert els requisits o les condicions que la concessió de la 
subvenció determina. 

 

� Comunicar a l’òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en 
tot cas, en justificar-la, l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, recursos o 
ingressos que financin el projecte cultural subvencionat. 

 
� Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que 

duguin a terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar la 
informació que li requereixin en l’exercici d’aquestes actuacions. 

 
� Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva 

comptabilitat o en els llibres de registre que ha de dur l’entitat beneficiària 
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d’acord amb la normativa vigent i, en cas de no tenir obligació de dur-la, en la 
documentació que la substitueixi. 

 
� Acreditar, com es determina en aquest conveni i abans de redactar la proposta de 

concessió, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

 
� Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, incloent-hi 

els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació 
i control. 

 
� Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic del 

Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En aquest sentit, la 
difusió s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la 
naturalesa del projecte. Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altre material 
imprès, s’hi ha d’incloure la imatge corporativa del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o del Consell de Mallorca.  

 
� Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la Llei 

general de subvencions i en el capítol I del Títol III del Reglament de la dita 
Llei. 

 

7. Subcontractació 
 
D’acord amb l’art. 29 de la LGS s’entén que el beneficiari subcontracta quan concerta 
amb tercers l’execució total o parcial de l’activitat que és l’objecte de la subvenció. Per 
tant , no s’entén compresa dins el terme subcontractació, la contractació d’aquelles 
despeses compromeses amb diferents proveïdors en les quals hagi d’incórrer el 
beneficiari per realitzar el projecte per si mateix, sempre que no siguin un element 
principal o essencial de l’activitat que constitueix el seu objecte social.  
 
L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte cultural subvencionat, objecte de la 
sol·licitud, fins al 100 % del seu import, d'acord amb els requisits establerts en els 
articles 29 de la Llei 38/2003, 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, i els que s’indiquen a 
continuació.  
 
Requisits: 

 
a)   L’entitat beneficiària ha de presentar amb la factura justificativa de la 

subcontractació, la documentació següent: 
 
 1.   Una declaració responsable del subcontractista sobre els fets següents:  

- Que no incorre en cap de les prohibicions establertes a l’art. 13 LGS. 
- Que no ha rebut cap subvenció per dur a terme l’activitat objecte de la 

contractació. 
- Que no se li ha denegat una sol·licitud de subvenció en la mateixa 

convocatòria per no reunir els requisits per ser-ne beneficiari o per no 
haver assolit l’avaluació suficient.  
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- Que no és un intermediari o assessor en els quals els pagaments es 
defineixin com un percentatge del cost total de l’operació, llevat que el 
pagament estigui justificat amb referència al valor del mercat de treball 
efectuat o dels serveis prestats. 

 
2. Documentació acreditativa o justificativa sobre els aspectes següents:  

- els motius pels quals es dur a terme la subcontractació i que respon a criteri 
d’eficàcia i d’eficiència i,  

- si escau, el valor afegit que el fet de la subcontractació aporta a l’activitat 
subvencionada. 

 
b) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de l’import de 

la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, la subcontractació estarà 
sotmesa al compliment dels requisits següents: 

 
1. Que el contracte es faci per escrit, una vegada rebuda la autorització de 

l’òrgan concedent de la subvenció (art. 29.3 LGS). 
 
2.  Que l’entitat presenti una sol·licitud d’autorització per subcontractar amb 

la documentació següent: 
- La documentació mencionada als punts 1 i 2 de l’apartat a). 
- La proposta de formalització de la subcontractació. 
- La documentació acreditativa de la personalitat del subcontratista 

 
c) L’entitat beneficiària, d’acord amb l’art. 29.7 de la Llei 38/2003, no pot concertar 

l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 
 

1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l’article 13 de la 
Llei 38/2003. 

2. Persones o entitats que han percebut altres subvencions per fer l’activitat 
objecte de contractació. 

3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis 
prestats. 

4. Persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, llevat que la 
contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i 
l’autoritzi prèviament l’òrgan que concedeix la subvenció en els termes que 
estableix la clàusula. (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 
del Reial decret 887/2006, que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària.) 

 
No obstant això, es pot subcontractar a favor de les persones o les entitats vinculades a 
l’entitat beneficiària, d’acord amb l’apartat 4 de la lletra c), amb la prèvia autorització 
de l’òrgan concedent de la subvenció, sempre que es presenti aquesta documentació: 

 

I) Sol·licitud de l’entitat beneficiària per subcontractar amb persones 
vinculades, indicant el tipus de vinculació existent. (En el cas que la 
subcontractació  concertada vagi excedir del 20 % de l’import de la 
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subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, s’ha de presentar, a més, 
la proposta de formalització de la subcontractació, ja que aquesta s’ha de 
materialitzar a través d’un contracte escrit i, la documentació acreditativa de 
la personalitat del subcontratista). 
 
II) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, i, posteriorment, en la justificació ha de 
presentar la factura de la subcontractació i els altres 2 pressuposts rebutjats. 
 
III) Una declaració del subcontractista sobre els fets següents:  

- Que no incorr en cap de les prohibicions establertes a l’art. 13 LGS. 
- Que no ha rebut cap subvenció per dur a terme l’activitat objecte de la 

contractació. 
- Que no se li ha denegat una sol·licitud de subvenció en la mateixa 

convocatòria per no reunir els requisits per ser-ne beneficiari o per no 
haver assolit l’avaluació suficient.  

- Que no és un intermediari o assessor en els quals els pagaments es 
defineixin com un percentatge del cost total de l’operació, llevat que el 
pagament estigui justificat amb referència al valor del mercat de treball 
efectuat o dels serveis prestats. 

 
IV) Documentació acreditativa o justificativa sobre els aspectes següents:  

- els motius pels quals es dur a terme la subcontractació i que respon a 
criteri d’eficàcia i d’eficiència, 

- si escau, el valor afegit que el fet de la subcontractació aporta a 
l’activitat subvencionada, i 

- impossibilitat de dur a terme l’activitat subvencionada. 
 

8. Justificació i pagament de la subvenció 

 
D’acord amb el que recullen els articles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament 
de la subvenció, que es fa mitjançant transferència bancària, s’ha de dur a terme una 
vegada que l’entitat beneficiària ha justificat, tal com s’estableix en aquesta clàusula, la 
realització del projecte cultural subvencionat. 

L’entitat beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció, ha d’acreditar que 
està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
davant de l’Administració de l’Estat, i amb les obligacions tributàries del Consell de 
Mallorca, així com que no és deutora per una resolució de procedència de 
reintegrament.  

Pel que fa a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, ha de presentar el 
certificat administratiu corresponent; no obstant això, l’entitat beneficiària pot substituir 
aquests certificats per una declaració responsable en els casos següents:  

 

a) Quan l’import de la subvenció concedida no supera els 3.000,00 € (art. 
24.4 del Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, general de subvencions;  
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b) Quan l’entitat beneficiària és una Administració pública, els seus 
organismes, entitats públiques o una fundació del sector públic (art. 24.6 
del Reial decret 887/2006);  

c) Quan l’entitat beneficiària no està obligada a presentar les declaracions o 
els documents relatius a les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social (art. 22.1 del Reial decret 887/2006). 

 
Pel que fa al compliment de les obligacions amb el Consell de Mallorca, l’acredita, 
d’ofici, la Tresoreria de la institució i, quant al fet que el beneficiari no és deutor per 
una resolució de reintegrament s’acredita mitjançant una declaració responsable de 
l’entitat beneficiària (annex 2).  

 
Documentació justificativa: La justificació de la realització del projecte cultural 
subvencionat, de la consecució dels objectius de la subvenció, així com del compliment 
de les condicions que determina, si escau, l’acte de concessió de la subvenció, s’ha de 
dur a terme d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 
176, de 25 de juliol de 2006), a través d’un compte justificatiu, que integren la memòria 
tècnica i econòmica següent:   
 
A) Memòria tècnica 
És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet el projecte cultural 
subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis que, 
prèviament, ha comunicat al departament. 

 

Així, la memòria està integrada per la documentació següent: 

 

�  Memòria explicativa de l’activitat feta: comentari i avaluació dels resultats 
obtinguts i de tots els aspectes rellevants. Si no ha executat la totalitat del 
projecte per causes alienes o de força major, la memòria n’ha d’exposar les 
causes i ha d’explicar la resta del projecte fet. 

� Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a l’activitat 
subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, o simplement del Consell de 
Mallorca, mitjançant el logotip de la institució. 

 
� Qualsevol altra documentació que li requereixin a l’efecte de comprovar la 

realització del projecte cultural. 
 

B) Memòria econòmica:  

És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat i 
de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents següents. 

 

� Annex I: Declaració responsable de la realització del projecte cultural subvencionat 
i del seu pressupost d’execució, a la qual s’ha d’adjuntar la relació detallada i 
equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que corresponen sense 
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cap dubte al projecte cultural subvencionat (art. 30.2 de la LGS i art. 72.2 del 
RLGS). 

 
� Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat. La 

relació de despeses s’ha d’estructurar d’acord amb les partides del pressupost 
presentat i ha d’indicar les dades següents de les factures o dels documents 
acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data 
d'emissió i la de pagament, el concepte de la factura o del document similar. La 
relació d’ingressos ha d’assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els 
fons propis que han finançat el projecte subvencionat, amb indicació de l’import i la 
procedència. En cas que no hi hagi altres ingressos que financin el projecte, s’ha 
d’adjuntar una declaració responsable sobre aquesta circumstància. 

 

� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la despesa 
justificada no té un valor superior al de mercat (art. 31.1 i 33 de la Llei 38/2003) 
(annex 1). 

 
� Les factures originals o d’altres documents amb valor probatori equivalent amb 

validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, justificatius de 
les depeses del pressupost subvencionable executat, que han d’estar expedides a 
nom de l’entitat beneficiària i abonades pel beneficiari i, a més, han de tenir tots els 
requisits que exigeix el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que 
s’aprova el reglament que regula les obligacions de facturació. Així, es poden citar, 
entre d’altres, com a exemple i sempre que siguin escaients: 

 
• Dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari 
• Data i número de factura  
• Concepte de la despesa 
• Retenció fiscal i/o IVA (si correspon)  
• El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte 

de la factura. 
Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no subjecta 
a l’impost o quan el subjecte passiu de l’impost sigui el destinatari de 
l’operació facturada, s’hi ha de fer constar. O s’hi ha d’incloure una 
referència a les disposicions corresponents de la Directiva 2006/112/CE, 
de 28 de novembre, o als preceptes corresponents de la Llei de l’impost. 

 
Notes: 1. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma 

ordenada, és a dir, s’han d’agrupar en el mateix ordre establert en la relació de 
despeses que s’adjunta a l’annex 1. 

 

2. El pagament dels justificats s'ha de dur a terme a través dels mitjans que 
s'indiquen a continuació i, la documentació que l'acredita ha de presentar les 
característiques següents:  

 

A) Pagament a través de transferència bancària o d’ingrés en compte 
bancari. 
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En aquest cas, s’ha d’adjuntar la documentació següent: 
 
- Còpia de l’ordre de la transferència bancària o del document d’ingrés 
bancari.  Aquests  documents han de recollir les dades següents: el 
concepte de la transferència o de l’ingrés que ha de permetre identificar 
el justificant a què s'imputa el pagament, la data del document, l’import i, 
les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament i, 
 
- Extracte del compte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri 
el càrrec d’aquesta transferència 

 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 
es recullen les dades que s'esmenten per a la còpia de l’ordre de la 
transferència o per al document d’ingrés, bastarà presentar aquest detall 
del càrrec bancari. 

 B) Pagament mitjançant xec o pagaré nominatiu : 

L’entitat beneficiària ha de aportar tots aquests documents: 
 

- Còpia del xec o pagaré nominatiu, emès a nom del proveïdor que emet 
la factura, sempre que estigui vençut. 
 
- Certificat o document de l’entitat bancària en què es faci constar 
aquestes dades: el número de xec, el seu import, la identificació de qui el 
cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del 
compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també la 
identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el titular 
del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda). 
  
- Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri 
el càrrec d’aquest xec o pagaré.  
 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 
es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al document de 
l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i la 
còpia del xec o pagaré corresponent. 

C) Pagament a través de pagarés, lletres de canvi o similars. 

En aquest supòsit, l’acreditació del pagament s’ha de fer a través 
d’aquest document: 

Certificat o document de l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el 
lliurat de la lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa 
l’efecte mercantil, l’import de la lletra de canvi i la data d’emissió de la 
lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 
es recullen les dades que s'esmenten en el paràgraf anterior bastarà 
presentar aquest detall del càrrec bancari.  
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D) Pagament mitjançant targeta de crèdit. 

 

Aquest tipus de pagament s’ha d’acreditar amb els documents següents: 

- Resguard del pagament amb targeta 

- Certificat o document de l’entitat bancària en què com a mínim consti 
el titular i el número del compte corrent en què es carrega el pagament de 
la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual es fa la transferència i 
l’import i data de l’operació.  

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 
es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o  per al document 
de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i el 
resguard del pagament amb targeta. 

 
E) Pagament mitjançant domiciliació bancària. 

 

En aquest cas, s’ha d’adjuntar aquests documents: 

- Notificació bancària del càrrec  

- Certificat o document de l’entitat bancària en què consti el titular i 
número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec i l’ordenant del 
càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data 
de l’operació. 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 
es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al document de 
l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i la 
notificació bancària del càrrec. 

 
3. En el cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import que 
no coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà de 
presentar un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària o 
qualsevol altre document que justifiqui que dins aquell pagament es troba 
inclòs l’abonament del justificant en qüestió.  

 
4. Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar 
l’equivalència del canvi oficial en euros que correspongui a la data del 
pagament del document justificatiu de la despesa. 

 
5. Limitació:  S’admet el pagament en efectiu únicament quan l’import dels 
justificants no superi els 100,00 € (IVA exclòs). Per acreditar aquest pagament 
en metàl·lic en el justificant hi ha de figurar: 

 
 - l’expressió “Rebut ” o “Pagat” o d’altre similar (si l’expressió esmentada no 
figura damunt el justificant, s’ha d’indicar la despesa que és objecte de 
pagament en metàl·lic) 
 



 36 

- la signatura i segell del proveïdor  
 
No obstant això, per als pagaments en metàl·lic fets amb anterioritat a la 
signatura del conveni, s’ha d’acceptar, com acreditació de la seva verificació, 
qualsevol mitjà admès en Dret. 

 
6. En el cas de què s'hagin de retornar les factures o els justificants originals, a 
petició de l’entitat beneficiària, s'hi ha de estampillar, la data de concessió de 
la subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció).  

 
� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet de si 

recupera o compensa l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003) (annex 1) 
 

� Les 3 ofertes de diferents proveïdors o, en el seu cas, una memòria 
justificativa sobre l’oferta seleccionada, si es compleixen els requisits de la 
clàusula quarta. 

� La documentació relativa a la subcontractació que s’ha de presentar d’acord 
amb allò establert a la clàusula setena del conveni.  

 
� Qualsevol altra documentació que li requereixen per comprovar la 

justificació econòmica del projecte cultural. 

Termini de presentació: L’entitat beneficiària ha de presentar la documentació 
justificativa, recollida en aquesta clàusula al més aviat possible i, en tot cas, el darrer dia 
per presentar-la és el 15 de juny de 2016, en qualsevol terminal del Registre general del 
Consell (Centre Cultural la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau 
Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111, i Llar de la Infància: General Riera, 
113, de Palma), així com en els llocs establerts en l’apartat 4 de l'article 38 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999. 

 
Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert 
perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que s’ha 
enviat dins el termini esmentat en el paràgraf anterior. No obstant això, si aquesta 
documentació no entra en el Registre general dins els 10 dies naturals següents a 
l’acabament del termini de presentació de la documentació justificativa, no s’ha 
d’admetre en cap cas. 
 

9. Pagament fraccionat i bestreta   

 
L’entitat beneficiària, sens perjudici d’allò establert en la clàusula anterior, pot 
sol·licitar una bestreta de  la subvenció, així com l’abonament de pagaments 
fraccionats: 

 

a) Pagaments fraccionats: A mesura que s’executa el projecte cultural subvencionat, 
si escau, el beneficiari pot demanar l’abonament de pagaments a compte de la 
subvenció que corresponen al ritme d’execució del projecte i per un import 
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corresponent a la part proporcional de la subvenció justificada (art. 34.4 de la Llei 
38/2003, general de subvencions, i art. 88.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions). 

 

Límit: L’entitat beneficiària pot sol·licitar l’abonament de pagaments fraccionats fins al 
90 % de l’import de la subvenció. En cas d’haver rebut una bestreta de la subvenció, 
aquesta també computa a l’efecte del percentatge anterior.  
 

Garantia: No s’exigeix  la constitució de cap garantia per a l’abonament de pagaments 
fraccionats. 

 

Documentació que s’ha de presentar: En aquests casos de pagaments fraccionats, s’ha 
d’adjuntar, a més de les factures corresponents: 

 

- L’annex I de declaració responsable sobre l’execució parcial del projecte que 
es justifica 

- Una memòria tècnica parcial 
- Material gràfic per difondre les activitats realitzades  
- Una relació de despeses i ingressos degudament signada pel beneficiari 

 

a) Pagaments anticipats (bestretes): L’entitat beneficiària, si no disposa de recursos 
propis suficients per finançar la realització del projecte cultural, pot sol·licitar 
una bestreta de la subvenció abans del termini disposat per justificar-la (art. 34.4 
de la Llei 38/2003, general de subvencions; art. 88.2 del Reial decret 887/2006, 
pel qual s’aprova el Reglament d’aquesta Llei, i base d’execució 25.3 dels 
pressuposts de 2016 del Consell de Mallorca).   

 

Límit: L’entitat beneficiària pot demanar una bestreta de fins al 50 % de l’import de la 
subvenció, per la qual cosa ha de constituir les garanties que s’estableixen en el paràgraf 
següent. 
 
Garantia: L’entitat beneficiària ha de constituir una garantia mínima del 120 % de 
l’import de la bestreta sol·licitada, mitjançant un aval bancari, davant la Tresoreria del 
Consell de Mallorca. 
 
No obstant això, d’acord amb les bases d’execució dels pressuposts del Consell de 
Mallorca, el conseller executiu d’Economia i Hisenda pot atorgar, excepcionalment i 
sempre que les entitats beneficiàries siguin ajuntaments o entitats sense ànim de lucre, 
una bestreta de fins al 50 % de l’import de la subvenció sense l’obligació de constituir 
l’aval bancari, amb l’informe favorable previ del centre gestor de la despesa. 
 
10. Absència o deficiències de la documentació justificativa de la subvenció 
 
Si la persona física o jurídica beneficiària no presenta la documentació establerta en la 
clàusula vuitena, se li ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable de 15 
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dies, comptadors des de l’endemà de rebre la notificació d’aquest requeriment (art. 70.3 
del RLGS). 
 
Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor ha de requerir l’entitat 
beneficiària perquè les esmeni en el termini de 10 dies, comptadors des de l’endemà de 
rebre la notificació del requeriment (art. 71.2 del RLGS). 

 
D’altra part, si la persona física o jurídica beneficiària no adopta les mesures de difusió 
adients per donar publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb l’art. 31.3 
b) del RLGS, l’òrgan instructor li’n farà requeriment perquè les adopti en un termini no 
superior a 15 dies, amb l’advertiment de les conseqüències que es poden derivar de no 
adoptar-les en aplicació de l’article 37 de la LGS. 

 

11. Inspecció i comprovació 

 
El Consell de Mallorca pot, per una banda, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció, i, per altra banda, 
inspeccionar i comprovar les activitats culturals que hagi subvencionat, sense 
perjudici de les competències que puguin correspondre a altres organismes o 
institucions.  

 

12. Revocació i reintegrament de la subvenció 

 
1. Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàsules del 
conveni o en el reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la Llei 38/2003, o altera les 
condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte, que s’hagin pogut tenir 
en compte per concedir la subvenció, els òrgans competents del Consell han de revocar 
la concessió de la subvenció.  En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el dret a 
cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’ha de reintegrar, d’acord amb el que estableixen l’article 
40.1 de la LGS i l’article 13.2 del RLGS.   
 
2. No obstant això, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha 
tingut voluntat de compliment  i que s’aproxima de forma significativa a l’assoliment de 
les finalitats de la subvenció, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la concessió 
de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar-la íntegrament, d’acord 
amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 
 
a) En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, com a mínim, l’execució 
del 50 % de les activitats d’aquest o de l’activitat planificada (quan el projecte només 
estigui integrat per una activitat i aquesta sigui susceptible de dividir-se en unitats 
d’execució amb una naturalesa i identitat pròpia), la revocació parcial subvenció inicial 
s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no justificat, sempre que l’entitat 
hagi especificat l’aplicació de la subvenció inicial entre les diferents activitats del projecte 
o unitats d’execució, sia en la documentació inicial sia abans de la justificació de la 
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subvenció o en el moment de presentar-la, com a conseqüència del requeriment de l’òrgan 
instructor. 
 
b) En el cas que s’hagi executat totalment el projecte cultural, la revocació parcial de la 
subvenció inicial s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no justificat o 
justificat incorrectament. 
 
3. En el cas que l’import total de la suma de la subvenció més la resta d’altres ajuts, 
subvencions, ingressos o fons propis, amb què es finança el projecte cultural, superi el 
pressupost d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de 
ser la quantitat que excedeix del pressupost executat. 
 
13è. Sancions 
 
L'incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de 
subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que hi sigui 
d'aplicació. 

14è. Control financer 

 
El beneficiari s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant 
del Consell de Mallorca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta d’organismes 
que estableixi l’ordenament jurídic. 

 

El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció. 

 

15è. Règim jurídic 

 

La subvenció nominativa, objecte d’aquest conveni, es regeix per aquest conveni; per la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de 
novembre de 2003); el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol de 
2006); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, 
aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132 de 3 de 
novembre de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament orgànic del 
Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 8 de març de 2004 i 
modificat el 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 2011); el Decret 
d’organització del Consell de Mallorca aprovat el 15 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111, 
de  21 de juliol), modificat el  10 d’octubre de 2011  (BOIB núm. 159,  22 d’octubre),  
el 15 de març de 2012 (BOIB núm. 48, de  3 d'abril), el 11 d'abril de 2012 (BOIB núm. 
59, de dia 26 d'abril)  i el 25 d’abril de 2014 (BOIB núm. 59, d’1 de maig de 2014); 
l'Ordenança vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel 
Ple del Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 10 d’agost de 1995) i 
modificada per la Llei 4/1999 i la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació. 
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16è. Vigència i acabament del conveni 

La vigència d’aquest conveni s’inicia a la seva signatura i finalitza el 15 de juny de 
2016. 

 

El vicepresident primer i conseller executiu    El president del Gremi de 
de Cultura, Patrimoni  i Esports del       Llibreters de Mallorca 
Consell de Mallorca                      
 
Francesc Miralles Mascaró                                                    Antoni Sureda Mut                                                    
 
 
Nota: D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us informam que: 
 
1. Les dades personal obtingudes en la tramitació d’aquesta subvenció  s'incorporaran 
en els fitxers de dades personals, inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, 
del qual és responsable el Consell de Mallorca. En aquest sentit, les dades obtingudes 
del beneficiari s’integren per una banda, en el fitxer “Registre General” que serveix per 
registrar l’entrada i sortida de documents i, per altra banda, en el fitxer “”Acords i 
Resolucions” que té com a finalitat, entre d’altres, els procediments administratius. 
 
2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 
 

3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999, és 
la Presidència del Consell de Mallorca, carrer del Palau Reial núm. 1, 07001 Palma. 

 

 

ANNEX I 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE 
CULTURAL  SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST 

___________________________________________, com a representant de l’entitat 
______ 

_______________________________________________, amb el NIF 
__________________, 

en relació a la subvenció concedida pel Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca  per dur a terme el projecte 
________________________________________________________________________
______. 

Declar sota la meva responsabilitat: 

1. Que l'esmentat projecte s’ha realitzat. 

2. Que la relació de despeses i d'ingressos que integren el pressupost executat del 
projecte assenyalat ha estat la que s'hi adjunta. 

Nota:  
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1. La relació de despeses, que s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost 
presentat, ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: la 
denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data d'emissió i la de 
pagament dels justificants pertinents, i el concepte de la factura o del document similar; 
la  relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els 
fons propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la 
procedència. (Aquesta relació de despeses i ingressos ha d’anar signada pel beneficiari). 

2. Que les despeses relacionades, l’import total de les quals és de .....................€,  
corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat i no tenen un valor 
superior al de mercat . 

3. Que el beneficiari/entitat beneficiària en relació a l’IVA suportat en la despesa 
subvencionable de l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions: 

� No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 

� Sí recupera o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 

4. Que la subvenció atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la qual 
es va concedir i que no supera -amb les subvencions i altres ingressos concurrents- el cost 
del projecte subvencionat. 

5. Que s’adjunten la totalitat dels justificants del pressupost d’execució del projecte 
cultural subvencionat i que, si és el cas, la resta de documentació relativa al projecte 
cultural resten a disposició del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes, a la 
seu d’aquesta entitat, situada en _________________________________________.  

Palma,  

 

Signatura 

 

ANNEX 2 

 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO SER DEUTOR PER UNA RESOLUCIÓ DE 
REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS 
 
 
__________________________________________________, titular del document 
d’identitat ______________________________, com a representant legal de l’entitat  
______________________________________________________________, declar, 
d’acord amb l’article 25 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 
25 de juliol de 2006), pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, que l’entitat 
___________________________________________________, amb el NIF 
___________________, no és deutora per una resolució de reintegrament de 
subvencions. 
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Ho declar davant la Secretaria tècnica del Departament de Cultura i Patrimoni i Esports, 
als efectes de l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (BOE núm.276, de 18 de novembre, de 2003). 
 
 
 
El representant legal     N’he pres nota,   
de l’entitat beneficiària   El secretari tècnic 
(signatura)     del Departament de Cultura, 
       Patrimoni i Esports 
      (signatura)   
 

 
            
_____________________________  ___________________________          
(Nom i cognoms)                                      Jaume Colom Adrover    
 
 
 
................................................, ........ d..............................................de 2016 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

Es troben absents la Sra. Salom Coll i el Sr. Apesteguía Ripoll.  

 

PUNT 9. CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 40.000.00 € A 
FAVOR DE LA FEDERACIÓ DE MÚSICA I BALL MALLORQUÍ. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 

PROPOSTA 

Antecedents. 1. La Federació de Música i Ball Mallorquí va presentar en el Registre 
general del Consell de Mallorca, el 29 febrer de 2016, una sol·licitud, de dia 27 
immediatament anterior, d’una subvenció de 40.000,00 € per rebre el suport del Consell 
de Mallorca al seu projecte anual d’activitats. 

2. En el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2016 del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca es recull el programa 33430 “Promoció 
cultural”, i s´hi inclou la iniciativa relativa a una subvenció nominativa, mitjançant 
conveni amb la Federació de Música i Ball Mallorquí, amb una dotació pressupostària 
de 40.000,00 € (aplicació pressupostària: 20.33430.48908), que pretén assolir l’objectiu 
específic següent: donar suport a la Federació de Música i Ball Mallorquí per poder dur 
a terme un conjunt d´activitats (tallers, mostres, ballades, etc ...) i per promocionar el 
coneixement de la cultura popular tradicional.  

3. En els pressuposts d’enguany existeix crèdit adequat i suficient en l’aplicació 
pressupostària assenyalada per atendre la concessió de la subvenció nominativa de 
40.000,00 € a favor de la Federació de Música i Ball Mallorquí, d’acord amb la RC amb 
el núm. de referència 22016/63. 
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4. En data 22 d’abril de 2016, el director insular de Cultura ha justificat, mitjançant la 
memòria pertinent, la concessió de la subvenció nominativa esmentada favor de la 
Federació de Música i Ball Mallorquí, per donar suport a les activitats que s’inclouen en 
el projecte presentat amb la sol·licitud de subvenció. 

5. En data 22 d’abril de 2016, la cap de servei de la Unitat Jurídica Administrativa de 
Cultura ha informat favorablement sobre els aspectes jurídics de la proposta de 
concessió d’aquesta. 

6. El dia 26 de maig de 2016 la Intervenció General del Consell de Mallorca, ha emès 
informe favorable. 

 

Fonaments de dret 

1. Articles 2.1, 22.2 i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre). 

2. Article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25 de 
juliol). 

3. Article 8.1 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, dels Consells Insulars (BOIB núm. 
134, de 2 de novembre). 

4. Art. 31.e) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple 
el 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost). 

5. Article 2 del Decret d’organització del  Consell de Mallorca, de 10 de juliol de 2015 
(BOIB núm. 109, de 18 de juliol), parcialment modificat pel decret de presidència de 
24-02-16 (BOIB núm. 27, de 27 de febrer). 

6. Base 23.1 d’execució dels Pressuposts del Consell de Mallorca de 2016. 

En virtut de tot el que s'ha exposat, propòs al vicepresident primer i conseller executiu 
de Cultura, Patrimoni i Esports que, una vegada fiscalitzat favorablement aquest 
expedient per la Intervenció General, elevi al Ple del Consell de Mallorca, després  de 
l’aprovació per part de la Comissió Informativa General i de Comptes, aquest 

Acord 

1. Aprovar i iniciar l’expedient 6/2016 relatiu a la concessió d’una subvenció  
nominativa  de 40.000,00 €, a favor de la Federació de Música i Ball Mallorquí, titular 
del  NIF G07580178, per donar suport a la realització del seu projecte anual d’activitats 
i, consegüentment, autoritzar una despesa de 40.000,00 € a càrrec de la partida 
pressupostària 20.33430.48908 (núm. de referència 22016/63). 

2. Concedir una subvenció nominativa de 40.000,00 € a favor de la Federació de Música 
i Ball Mallorquí, titular del NIF G07580178, per donar suport al projecte cultural 
ressenyat en l’apartat anterior i, consegüentment, disposar una despesa de 40.000,00 € a 
favor de l’entitat assenyalada, a càrrec de la partida pressupostària 20.33430.48908 
(núm. de referència 22016/63). 

3. Aprovar el conveni adjunt amb la Federació de Música i Ball Mallorquí per tal 
d’establir les bases reguladores de la concessió de la subvenció nominativa esmentada. 
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4. Notificar aquest acord a les persones interessades i publicar la concessió d’aquesta 
subvenció nominativa en el BOIB per conducte de la base de dades nacional de 
subvencions (BDNS). 

Contra aquest acord que exhaureix la via administrativa es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
que resulti competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de 
la notificació del present acord. 

El recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que ha dictat aquest acord en el termini 
d'un mes, comptador a partir del dia següent de la seva notificació. Contra la desestimació 
expressa del recurs de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu 
davant l’òrgan jurisdiccional esmentat, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del 
dia següent de la notificació de la desestimació del recurs de reposició.  

Un cop transcorregut un mes 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 de reposició, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució 
expressa. 

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

CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I LA FEDERACIÓ DE 
MÚSICA I BALL MALLORQUÍ,  REGULADOR DE LA CONCESSIÓ D’UNA 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 40.000,00 € 

 

Palma, XX de XXXXXX de 2016 

 

Reunits, d’una part, el Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca (NIF 
S0711002F) i, de l’altra, el Sr. Joan Pastor Garcia (DNI 43009245G), president de la 
Federació de Música i Ball Mallorquí (NIF G07580178). 

Actuen el Sr. Miralles en nom i representació del Consell de Mallorca, i el Sr. Pastor en 
nom i representació de la Federació de Música i Ball Mallorquí.  

Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar i 

DIUEN 
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Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, per mitjà del Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports, i de la Federació de Música i Ball Mallorquí, entre 
d’altres, el foment del coneixement i la pràctica viva de la cultura popular tradicional de 
Mallorca, en les seves diverses manifestacions: el ball, la cançó, els instruments, la 
indumentària, els glossats. 

 

Que en la sessió celebrada el XXX de XXXXX de 2016, el Ple del Consell de Mallorca 
va prendre l’acord d’aprovar un conveni entre el Consell de Mallorca, per mitjà del 
Departament  de Cultura, Patrimoni i Esports, i la Federació de Música i Ball Mallorquí, 
per tal d’establir les bases reguladores de la concessió d’una subvenció nominativa de 
40.000,00 €, i de donar suport a la realització del seu projecte anual d’activitats. 

 

I, per dur-lo a terme, 

 

CONVENEN 

 

1r. Objecte de la subvenció 
 
El Ple del Consell de Mallorca atorga una subvenció nominativa de 40.000,00 € a favor 
de la Federació de Música i Ball Mallorquí, per donar suport a la realització del seu 
projecte anual d’activitats de foment de la cultura popular mallorquina: trobades 
d’escoles de música i ball, mostres de ball, cursos o tallers, ballades populars,  trobada 
anual de la Federació, conferències i recitals. 
 
Temporalització del projecte: des de l’1 setembre de 2015 fins el 31 d’agost de 2016 
(ambdós inclosos). 
 
El pressupost total de les despeses del projecte, corresponents a les activitats 
esmentades,  és de 40.000,00 €.  
 
 
2n. Naturalesa de la subvenció 
 
La subvenció que s’atorga mitjançant el present conveni és de caràcter voluntari i 
eventual i es pot anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes en 
la llei o en aquestes clàusules; no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en 
anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.  És compatible amb altres ajudes o 
subvencions, ingressos o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix 
projecte, sempre que el còmput total d’aquells no superi el pressupost d’execució del 
projecte. 
 
La subvenció, objecte d’aquest conveni té la consideració d’import cert, sense fer cap 
referència a un percentatge o fracció del pressupost del projecte cultural subvencionat, 
per la qual cosa, el fet de concedir aquesta subvenció implica l’obligatorietat de fer el 
projecte cultural subvencionat i, consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar 
altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-ne a terme l’execució de 
la totalitat del pressupost.  
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3r. Dotació pressupostària 
 
L’import de la subvenció esmentada (40.000,00 €) s’imputa a la partida 20.33430.48908 
“Conveni Federació de Música i Ball Mallorquí” dels pressuposts del Consell de 
Mallorca de l’any 2016, amb existència de crèdit adequat i suficient, d’acord amb el 
número de referència 22016/63. 
 

4t. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable 
 
1. En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa subvencionable i, 
consegüentment, forma part del pressupost inicial del projecte cultural, la que respon a 
la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, 
executar i difondre el projecte, està legalment justificada amb factures o altres 
documents que l’acreditin, la temporalització dels quals ha de coincidir amb la de la 
durada del projecte que no pot tenir, en cap cas, una temporalització superior a 12 
mesos. Per això, la data dels justificants es computa en virtut de la durada del projecte o, 
com a màxim, en els 12 mesos anteriors a l’acabament de l’execució del projecte i fins a 
aquesta data com a límit. Als efectes de l’establert en aquest paràgraf, s’entén que la 
data d’acabament de l’execució del projecte es correspon amb el darrer dia que es 
realitza l’activitat subvencionada,  la qual cosa s’haurà d’acreditar mitjançant la 
memòria tècnica i la memòria econòmica que integren el compte justificatiu, tal com 
s’especifica en la clàusula vuitena d’aquest conveni.  

 
No obstant això, es poden admetre les factures que s’hagin expedit, amb posterioritat, a 
la temporalització esmentada en el paràgraf anterior, sempre que per una banda, el 
lliurament de béns o la prestació de serveis, objecte de la factura, s’hagi efectuat en la 
temporalització assenyalada en clàusula primera i, per altra banda, s’hagin emès dins el 
termini de 15 dies naturals, comptadors des de la data d’acabament de l’execució del 
projecte. 
 
Així mateix, també es considera despesa subvencionable: les despeses financeres, les 
d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, les despeses pericials 
per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques si hi 
estan directament relacionades i són indispensables per preparar-lo i dur-lo a terme. A 
més, també tindran aquesta condició de subvencionable les despeses derivades de 
garanties bancàries, sempre que estiguin directament relacionades i siguin 
indispensables per dur a terme el projecte cultural.  
 
Per altra part, atès que la subvenció d’aquest conveni té per objecte el projecte cultural 
que es recull en la primera clàusula, sense entrar a determinar, en concret, quin tipus de 
despeses del pressupost s’imputen a la subvenció, es permet que les despeses 
subvencionables del pressupost del projecte es puguin compensar entre elles. 
 
A més dels requisits establerts en aquesta clàusula, només es pot considerar, com a 
despesa realitzada i, per tant, subvencionable, aquella que s’hagi pagat abans de la 
finalització del termini de presentació de la justificació de la subvenció. La forma 
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d’acreditar aquest pagament així com l’acabament del termini esmentat es regulen en la 
clàusula vuitena.  
 
2. En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del 
pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 
 

- Aquelles despeses que no compleixin els requisits esmentats a l’apartat 1. 
- Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu ser superior al 

valor de mercat. 
- Els interessos deutors dels comptes bancaris. 
- Els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals. 
- Les despeses de procediments judicials. 
- Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o 

compensació, ni els imposts personals sobre la renda. 
 
No formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit 
pressupostari referit en la clàusula tercera, tot i que formin part del pressupost del 
projecte, les inversions i obres, la compra d'equipaments o de qualsevol altre bé 
inventariable de naturalesa similar. 
 
3. Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats 
següents:  
 

- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes 
en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei contractes del sector públic -que deroga la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic-  per al contracte menor, el 
beneficiari ha de demanar, com a mínim, 3 ofertes a diferents proveïdors 
abans de contreure el compromís per fer l’obra, prestar el servei o lliurar el 
bé, llevat que per les especials característiques no hi hagi en el mercat un 
nombre suficient d’entitats o empreses que ho puguin efectuar, o llevat que 
la despesa ja s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la 
subvenció.  L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar amb la 
justificació de la subvenció, s’ha de fer en virtut de criteris d’eficiència i 
economia; en cas contrari, quan l’oferta seleccionada no hagi estat la més 
avantatjosa econòmicament (art. 31.3 de la Llei 38/2003) se n’ha de 
presentar una memòria justificativa. 
 

- Quan el document justificatiu de la despesa s’hagi emès a través de mitjans 
electrònics, l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració responsable 
sobre el fet que l’import total d’aquests justificants o, si escau, la part que 
s’imputa a la subvenció no s’ha fet servir ni es farà servir per justificar altres 
subvencions. 

5è. Procediment. Òrgans d’instrucció, fiscalització, resolució i ordenament del 
pagament 
 
La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports, que duu a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetllar pel compliment dels 
requisits de la subvenció, a més d’exercir les facultats previstes en l’article 24 i 
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concordants de la Llei 38/2003, general de subvencions, i les que s'esmenten en aquest 
conveni. L'òrgan instructor, quan ha comprovat, d’una banda, la documentació 
presentada per l’entitat beneficiaria, sia a l’hora de presentar la sol·licitud inicial sia a 
l’hora de justificar la subvenció i, d’altra banda, si està al corrent en el compliment de 
les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb les obligacions tributàries del 
Consell de Mallorca, ha de dictar la proposta d’acord de concessió corresponent. 
 

La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia de la 
documentació presentada pel beneficiari així com de les propostes realitzades per la 
Secretaria Tècnica.  

 
El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció i 
l’aprovació del conveni. El conseller executiu del Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports dicta la resolució de reconeixement de l’obligació i, finalment, el conseller 
executiu del Departament d’Economia i Hisenda ordena l’abonament de l’obligació 
reconeguda, és a dir, el pagament de la subvenció. 
 
El termini màxim de resolució d'aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir 
del dia d’entrada en el registre general de la sol·licitud de subvenció del beneficiari. 
 
 
6è. Beneficiaris 
 
Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que hi són aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003 general de 
subvencions, de 28 de desembre (en endavant LGS), i les de l’article 10 del Reglament 
de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del 
Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132 de 3/11/01) i les recollides 
en aquestes clàusules i, la resta que hi siguin aplicables.   
 

� Dur a terme el projecte cultural subvencionat en les mateixes condicions i amb 
les mateixes característiques que es va presentar o, si n’és el cas, amb les 
modificacions prèviament comunicades. 

 
� Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les clàusules 

d’aquest conveni, que s’ha realitzat el projecte cultural subvencionat i, si n’és el 
cas, el compliment dels requisits o de les condicions que la concessió de la 
subvenció determini. 

 
� Comunicar a l'òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en 

tot cas, en justificar-la, l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, recursos o 
ingressos que financin el projecte cultural subvencionat. 

 
� Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que 

duguin a terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar la 
informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. 

 
� Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva 

comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur l’entitat beneficiària 
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d'acord amb la normativa vigent, i, en el cas de no tenir obligació de dur-la, en la 
documentació que la substitueixi. 

 
� Acreditar, com es determina en aquest conveni i abans de redactar la proposta de 

concessió, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

 
� Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos 

els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació 
i control. 

 
� Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic del 

Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En aquest sentit, la 
difusió s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la 
naturalesa del projecte. Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altre material 
imprès, s’hi ha d’incloure la imatge corporativa de la Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o del Consell de Mallorca.  

 
� Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la LGS, i 

en el capítol I del Títol III del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (en endavant 
RLGS). 

 
 
7è. Subcontractació 
 
D’acord amb l’art. 29 LGS s’entén que el beneficiari subcontracta quan concerta amb 
tercers l’execució total o parcial de l’activitat que és l’objecte de la subvenció. Per tant, 
no es troba inclosa en aquest terme, és a dir, no s’entén compresa dins el terme 
subcontractació, la contractació d’aquelles despeses compromeses amb diferents 
proveïdors en les quals hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar el projecte per si 
mateix sia per l’absència total o parcial de mitjans propis.  
 
L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte cultural subvencionat, objecte de la 
sol·licitud, fins al 100 % del seu import, d'acord amb els requisits establerts en els 
articles 29 de la Llei 38/2003, 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, i els que s’indiquen a 
continuació.  
 
Requisits: 

 
a)   L’entitat beneficiària ha de presentar amb la factura justificativa de la 

subcontractació, la documentació següent: 
 

1. Una declaració responsable del subcontractista sobre els fets següents:  
 

- Que no incorr en cap de les prohibicions establertes a l’art. 13 LGS. 
- Que no ha rebut cap subvenció per dur a terme l’activitat objecte de la 

contractació. 
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- Que no se li ha denegat una sol·licitud de subvenció en la mateixa 
convocatòria per no reunir els requisits per ser-ne beneficiari o per no 
haver assolit l’avaluació suficient.  

- Que no és un intermediari o assessor en els quals els pagaments es 
defineixin com un percentatge del cost total de l’operació, llevat que el 
pagament estigui justificat amb referència al valor del mercat de treball 
efectuat o dels serveis prestats. 

 
2. Documentació acreditativa o justificativa sobre els aspectes següents:  
 
- els motius pels quals es dur a terme la subcontractació i la impossibilitat 

d’executar l’activitat concertada per si mateix així com que respon a criteri 
d’eficàcia i d’eficiència i,  

- si escau, el valor afegit que el fet de la subcontractació aporta a l’activitat 
subvencionada. 

 
b) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 

l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, la subcontractació 
estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

 
1. Que el contracte es faci per escrit, una vegada rebuda la autorització de 

l’òrgan concedent de la subvenció (art. 29.3 LGS). 
 

2.  Que l’entitat presenti una sol·licitud d’autorització per subcontractar amb la 
documentació següent: 
- La documentació mencionada als punts 1 i 2 de l’apartat a). 
- La proposta de formalització de la subcontractació. 
- La documentació acreditativa de la personalitat del subcontractista 

 
- L’entitat beneficiària, d'acord amb l’art. 29.7 de la Llei 38/2003, no pot 

concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 
 

1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 13 de la 
llei 38/2003. 

2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització 
de l'activitat objecte de contractació. 

3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixin com un 
percentatge de cost total de l'operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis 
prestats. 

4. Persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, llevat que la 
contractació s'efectuï d'acord amb les condicions normals de mercat i 
l’autoritzi prèviament l'òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixi la clàusula (s’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 
del Reial decret 887/2006, que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

 
No obstant això, es pot subcontractar a favor de les persones o les entitats vinculades a 
l’entitat beneficiària, d’acord amb l’apartat 4 de la lletra c), amb la prèvia autorització 
de l’òrgan concedent de la subvenció, sempre que es presenti aquesta documentació: 
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I) Sol·licitud de l’entitat beneficiària per subcontractar amb persones 
vinculades, indicant el tipus de vinculació existent. (En el cas que la 
subcontractació  concertada vagi excedir del 20 % de l’import de la 
subvenció i aquest import  
sigui superior a 60.000 €, s’ha de presentar a més la proposta de 
formalització de la subcontractació, ja que aquesta s’ha de materialitzar a 
través d’un contracte escrit i, la documentació acreditativa de la personalitat 
del subcontractista). 
 
II) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, i, posteriorment, en la justificació ha de 
presentar la factura de la subcontractació i els altres 2 pressuposts rebutjats. 
 
III) Una declaració del subcontractista sobre els fets següents:  

- Que no incorr en cap de les prohibicions establertes a l’art. 13 LGS. 
- Que no ha rebut cap subvenció per dur a terme l’activitat objecte de la 

contractació. 
- Que no se li ha denegat una sol·licitud de subvenció en la mateixa 

convocatòria per no reunir els requisits per ser-ne beneficiari o per no 
haver assolit l’avaluació suficient.  

- Que no és un intermediari o assessor en els quals els pagaments es 
defineixin com un percentatge del cost total de l’operació, llevat que el 
pagament estigui justificat amb referència al valor del mercat de treball 
efectuat o dels serveis prestats. 

 
IV) Documentació acreditativa o justificativa sobre els aspectes següents:  

- els motius pels quals es dur a terme la subcontractació i la 
impossibilitat d’executar l’activitat concertada per si mateix així com 
que respon a criteri d’eficàcia i d’eficiència i, 

- si escau, el valor afegit que el fet de la subcontractació aporta a 
l’activitat subvencionada. 

 
 

8è. Justificació i pagament de la subvenció 
 
D’acord amb el que recullen els articles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament 
de la subvenció, que es fa mitjançant transferència bancària, s’ha de dur a terme una 
vegada que l’entitat beneficiària hagi justificat, tal i com s’estableix en aquesta clàusula, 
la realització del projecte cultural subvencionat. No obstant això, si l’entitat beneficiària 
sol·licita una bestreta de l’import de la subvenció s’ha de complir el que es recull a la 
clàusula novena. 
 
L’entitat beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció o de la bestreta, si 
n’és el cas, ha d’acreditar que està al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social davant de l’Administració de l’Estat, i amb les 
seves obligacions tributàries davant del Consell de Mallorca, així com que no és deutora 
per una resolució de procedència de reintegrament.  
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Pel que fa a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’ha de presentar la 
certificació administrativa corresponent; no obstant això, l’entitat beneficiària pot 
substituir aquestes certificacions per una declaració responsable en els casos següents:  
 

a) Quan l'import de la subvenció concedida no superi els 3.000,00 € (art. 
24.4 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 
38/2003 general de subvencions;  

b) Quan l’entitat beneficiària sigui una Administració Pública, els seus 
organismes, entitats públiques o una fundació del sector públic (art. 24.6 
del Reial decret 887/2006;  

c) Quan l’entitat beneficiària no estigui obligada a presentar les 
declaracions o documents relatius a les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social (art. 22.1 del Reial decret 887/2006. 

 
Pel que fa referència al compliment de les obligacions tributàries davant del Consell de 
Mallorca ho acredita, d’ofici, la Tresoreria de la institució,  i quant al fet que el 
beneficiari no és deutor per una resolució de reintegrament s’acredita mitjançant una 
declaració responsable de l’entitat beneficiària (Annex 2). 
 
Documentació justificativa: La justificació de la realització del projecte cultural 
subvencionat, de la consecució dels objectius de la subvenció, així com, del compliment 
de les condicions que determini, si escau, l’acte de concessió de la subvenció, s'ha de 
dur a terme d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE 
núm.176, de 25/7/2006), a través d'un compte justificatiu que està integrat per la 
memòria tècnica i econòmica següent:   
 
A) Memòria tècnica: 
 
És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet el projecte cultural 
subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis que, 
prèviament, ha comunicat al departament. 
 
Així, la memòria està integrada per la documentació següent: 
 

�  Memòria explicativa de l'activitat realitzada: comentari i avaluació dels 
resultats obtinguts i de tots aquells aspectes que siguin rellevants, amb indicació 
de la data d’acabament del projecte. Si no s’ha executat la totalitat del projecte 
per causes alienes o de força major, la memòria n’ha d’exposar les causes i ha 
d’explicar la resta del projecte realitzat. 

 
� Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a l’activitat 

subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o, simplement del Consell de 
Mallorca, mitjançant el logotip de la institució. 

 
� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la 

realització del projecte cultural. 
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B) Memòria econòmica:  
 
És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat i 
de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents següents. 
 
Aquesta memòria està integrada per la documentació següent: 
 
� Annex 1: Declaració responsable de la realització del projecte cultural subvencionat 

i del seu pressupost d’execució, a la qual s'ha d’adjuntar la relació detallada i 
equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que corresponen sense 
cap dubte al projecte cultural subvencionat (art. 30.2 de la LGS i art. 72.2 del 
RLGS). 

 
� Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat. La 

relació de despeses s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost 
presentat i ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: 
la denominació del proveïdor i el seu NIF, el número, l’import, la data d'emissió i la 
de pagament dels justificants corresponents, el concepte de la factura o del 
document similar. La relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, 
els ingressos o els fons propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne 
l'import i la procedència.  En el cas que no hi hagi altres ingressos o subvencions 
que financiïn el projecte s’ha d’adjuntar una declaració responsable sobre aquesta 
circumstància. 

 
� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la despesa 

justificada no te un valor superior al de mercat (art. 31.1 i 33 de la Llei 38/2003) 
(Annex 1). 

 
� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet de si recupera o 

compensa l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003) (Annex 1). 
 

� Les factures originals o altres documents amb valor probatori equivalent amb 
validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, justificatius de 
les despeses del pressupost executat del projecte cultural subvencionat, que s’han de 
presentar d’acord amb els criteris que s’acaben d’esmentar, han d’estar abonades i 
expedides a nom de l’entitat beneficiària i, a més, han de complir tots els requisits 
que exigeix el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el 
reglament que regula les obligacions de facturació. Així, es poden citar, entre 
d’altres, com a exemple i sempre que siguin escaients: 

 
• Dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari 
• Data i número de factura  
• Concepte de la despesa 
• Retenció fiscal i/o IVA (si correspon)  
• El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte 

de la factura. 
 
 Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no subjecta a l’impost 
 o  quan el subjecte passiu de l’impost sigui el destinatari de l’operació facturada, 
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s’hi ha  de fer constar.  O s’hi ha d’incloure una referència a les disposicions 
corresponents  corresponents de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, o als 
preceptes  corresponents de la Llei de l’impost. 
 
 
Notes:  1. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma 

ordenada, és a dir, s’han d’agrupar en el mateix ordre establert en la relació de 
despeses que s’adjunta a l’annex 1. 

 
2. El pagament dels justificants s'ha de dur a terme a través dels mitjans que 
s'indiquen a continuació i, la documentació que l'acredita ha de presentar les 
característiques següents:  
 

A) Pagament a través de transferència bancària o d’ingrés en compte 
bancari. 

 
En aquest cas, s’ha d’adjuntar la documentació següent: 
 
- Còpia de l’ordre de la transferència bancària o del document d’ingrés 
bancari.  Aquests  documents han de recollir les dades següents: el 
concepte de la transferència o de l’ingrés que ha de permetre identificar 
el justificant a què s'imputa el pagament, la data del document, l’import i, 
les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament i, 
 
- Extracte del compte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri 
el càrrec d’aquesta transferència 

 
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 
es recullen les dades que s'esmenten per a la còpia de l’ordre de la 
transferència o per al document d’ingrés, bastarà presentar aquest detall 
del càrrec bancari. 

  

B) Pagament mitjançant xec o pagaré nominatiu: 

L’entitat beneficiària ha de aportar tots aquests documents: 
 

- Còpia del xec o pagaré nominatiu, emès a nom del proveïdor que emet 
la factura, sempre que estigui vençut. 
 
- Certificat o document de l’entitat bancària en què es faci constar 
aquestes dades: el número de xec, el seu import, la identificació de qui el 
cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del 
compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també la 
identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el titular 
del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda). 
  
- Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri 
el càrrec d’aquest xec o pagaré.  
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No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 
es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al document de 
l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i la 
còpia del xec o pagaré corresponent. 
 

C) Pagament a través de pagarés, lletres de canvi o similars. 

En aquest supòsit, l’acreditació del pagament s’ha de fer a través 
d’aquest document: 

Certificat o document de l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el 
lliurat de la lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa 
l’efecte mercantil, l’import de la lletra de canvi i la data d’emissió de la 
lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 
es recullen les dades que s'esmenten en el paràgraf anterior bastarà 
presentar aquest detall del càrrec bancari.  

 
D) Pagament mitjançant targeta de crèdit. 
 
Aquest tipus de pagament s’ha d’acreditar amb els documents següents: 

- Resguard del pagament amb targeta 

- Certificat o document de l’entitat bancària en què com a mínim consti 
el titular i el número del compte corrent en què es carrega el pagament de 
la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual es fa la transferència i 
l’import i data de l’operació.  

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 
es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o  per al document 
de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i el 
resguard del pagament amb targeta. 

 
E) Pagament mitjançant domiciliació bancària. 
 
En aquest cas, s’ha d’adjuntar aquests documents: 

- Notificació bancària del càrrec 

- Certificat o document de l’entitat bancària en què consti el titular i 
número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec i l’ordenant del 
càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data 
de l’operació. 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 
es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al document de 
l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i la 
notificació bancària del càrrec. 

 
3. En el cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import que 
no coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà de 
presentar un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària o 
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qualsevol altre document que justifiqui que dins aquell pagament es troba 
inclòs l’abonament del justificant en qüestió.  

 
4. Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar 
l’equivalència del canvi oficial en euros que correspongui a la data del 
pagament del document justificatiu de la despesa. 

 
5. No s’admet el pagament en efectiu. 

 
6. En el cas de què s'hagin de retornar les factures o els justificants originals, a 
petició de l’entitat beneficiària, s'hi ha de estampillar, la data de concessió de 
la subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció).  

 
� Les 3 ofertes de diferents proveïdors o, en el seu cas, una memòria 

justificativa sobre l’oferta seleccionada, en el supòsit de la clàusula quarta, 
apartat 3, paràgraf primer. 

� La documentació relativa a la subcontractació que s’hagi de presentar 
d’acord amb allò establert a la clàusula setena del conveni.  

 
� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de 

comprovar la justificació econòmica del projecte cultural. 

 
Termini de presentació: L’entitat beneficiària ha de presentar la documentació 
justificativa, recollida en aquesta clàusula, al més aviat possible, i, en tot cas, el darrer 
dia per presentar-la documentació justificativa és el 30 de setembre de 2016 en 
qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la Misericòrdia: 
plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General 
Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-), així com en els llocs 
establerts en l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999. 
 
Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert 
perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que s’ha 
enviat dins el termini esmentat en el paràgraf anterior. No obstant això, si aquesta 
documentació no entra en el Registre General dins els 10 dies hàbils següents al de 
l’acabament del termini de presentació de la documentació justificativa, no s’ha 
d’admetre en cap cas. Si el darrer dia caigués en dissabte, el termini s'ajorna fins a 
l'hàbil següent. 
 

9è. Bestreta i pagaments a compte 

L’entitat beneficiària, sense perjudici d’allò establert a la clàusula anterior, si no disposa 
de recursos propis suficients per finançar la realització del projecte cultural, pot 
sol·licitar una bestreta, així com ser beneficiària de pagaments a compte de la subvenció 
nominativa si presenta la justificació parcial corresponent de la subvenció. 
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a) Pagaments anticipats (bestretes): Si l’entitat beneficiària no disposa de recursos 
propis suficients per finançar la realització del projecte cultural pot sol·licitar una 
bestreta de la subvenció amb caràcter previ a la justificació de la subvenció (art.34.4 de 
la Llei 38/2003 general de subvencions, art. 88.2 del Reial decret 887/2006, pel qual 
s'aprova el reglament d’aquesta Llei, i base d’execució 25.2 dels Pressuposts de 2016 
del Consell de Mallorca).   
 
Límit: L’entitat beneficiària pot demanar una bestreta de fins al 50% de l’import de la 
subvenció, per la qual cosa ha de constituir les garanties que s’estableixen en el paràgraf 
següent. 

 
Garantia: L’entitat beneficiària ha de constituir una garantia mínima del 120% de 
l’import de la bestreta sol·licitada, mitjançant un aval bancari, davant la Tresoreria del 
Consell de Mallorca. 
 
No obstant això, d’acord amb les bases d’execució dels Pressuposts del Consell de 
Mallorca, el conseller executiu d’Economia pot atorgar, excepcionalment i sempre que 
les entitats beneficiàries siguin ajuntaments o entitats sense ànim de lucre, una bestreta 
de fins al 50% de l’import de la subvenció sense l’obligació de constituir l’aval bancari, 
amb l’informe favorable previ del centre gestor de la despesa. 

 
b) Pagaments a compte: A mesura que es vagi executant el projecte cultural 
subvencionat, si escau, el beneficiari pot presentar justificacions parcials de la 
subvenció per poder rebre l’abonament de pagaments fraccionats de la subvenció que 
corresponguin al ritme d’execució del projecte i per un import corresponent a la part 
proporcional de la subvenció justificada. (Art. 34.4 de la Llei 38/2003 general de 
subvencions, Art. 88.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions). 
 
Límit: L’entitat beneficiària pot sol·licitar l’abonament de pagaments fraccionats fins al 
90% de l’import de la subvenció. En  el cas d’haver rebut una bestreta de la subvenció, 
aquesta també computa a l’efecte del percentatge anterior.  

 

Garantia: No s’exigeix  la constitució de cap garantia  per a l’abonament de pagaments 
fraccionats. 
 
Documentació a presentar: En aquests casos de pagaments fraccionats s’ha d’adjuntar, a 
més de les factures corresponents: 
 

- L’annex I de declaració responsable sobre l’execució parcial del projecte que 
es justifica. 

- Una memòria tècnica parcial. 
- Material gràfic de difusió de les activitats realitzades, si escau.  
- Una relació de les despeses i dels ingressos que s’han generat per l’execució 

parcial, degudament signada pel beneficiari. 
 
Així mateix, d’acord amb l’establert a l’art. 34.5 de la Llei 38/2003 general de 
subvencions, no podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant el beneficiari no 
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es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la 
Seguretat Social o sigui deutor per resolució de procedència de reintegrament. 
 
 
10è. Absència o deficiències de la documentació justificativa de la subvenció 
�  
� Si l’entitat beneficiària no presenta la documentació establerta a la clàusula 
vuitena, se li ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable de 15 dies 
hàbils, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest requeriment 
(art. 70.3 de la RLGS). 
�  
Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor requerirà l’entitat 
beneficiària que les esmeni en el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà 
de la recepció de la notificació del requeriment (art. 71.2 de la RLGS). 
 
Per altra part, si l’entitat beneficiària no adopta les mesures de difusió adients per donar 
publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb l’art. 31.3 b) del RLGS, 
l’òrgan instructor li’n farà requeriment perquè les adopti en un termini no superior a 15 
dies hàbils, amb l’advertiment de les conseqüències que es poden derivar de no adoptar-
les en aplicació de l’article 37 de la LGS. 
 

11è. Inspecció i comprovació 
 

El Consell de Mallorca pot, per una banda, auditar tant econòmica com tècnicament, 
el programa cultural objecte de la subvenció, i, per altra banda, inspeccionar i 
comprovar les activitats culturals que hagi subvencionat, sense perjudici de les 
competències que puguin correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres 
organismes o institucions.  

 

12è. Revocació i reintegrament de la subvenció 

 

1.Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàusules del 
conveni o en el reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la Llei 38/2003, o altera les 
condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte, que s’hagin pogut tenir 
en compte per concedir la subvenció, els òrgans competents del Consell han de revocar 
la concessió de la subvenció. En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el dret a 
cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’ha de reintegrar, d’acord amb el que estableixen l’article 
40.1 de la LGS i els articles 91 i següents del RLGS.   
 
2. No obstant això, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha 
tingut voluntat de compliment  i que s’aproxima de forma significativa a l’assoliment de 
les finalitats de la subvenció, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la concessió 
de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar-la íntegrament, d’acord 
amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 
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a) En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, com a mínim, 
l’execució del 50 % de les activitats d’aquest o de l’activitat planificada (quan el 
projecte només estigui integrat per una activitat i aquesta sigui susceptible de 
dividir-se en unitats d’execució amb una naturalesa i identitat pròpia), la revocació 
parcial subvenció inicial s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial 
no justificat, sempre que l’entitat hagi especificat l’aplicació de la subvenció 
inicial entre les diferents activitats del projecte o unitats d’execució, sia en la 
documentació inicial sia abans de la justificació de la subvenció o en el moment 
de presentar-la, com a conseqüència del requeriment de l’òrgan instructor. 

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

 
3. En el cas que l’import total de la suma de la subvenció més la resta d’altres ajuts, 
subvencions, ingressos o fons propis, amb què es finança el projecte cultural, superi el 
pressupost d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de 
ser la quantitat que excedeix del pressupost executat. 
 
 
13è. Infraccions i sancions 
 
L'incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de 
subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que hi sigui 
d'aplicació. 
 

14è. Control financer 
 
El beneficiari s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant 
del Consell de Mallorca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta d’organismes 
que estableixi l’ordenament jurídic. 
 
El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció. 
 

 

15è. Règim jurídic 

 

La subvenció nominativa, objecte d’aquest conveni, es regeix per aquest conveni; per la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de 
novembre de 2003); el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol de 
2006); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, 
aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132 de 3 de 
novembre de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
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4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament orgànic del 
Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 8 de març de 2004 i 
modificat el 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 2011) i el 10 de 
juny de 2013 (BOIB núm.86, de 18 de juny); el Decret d’organització del Consell de 
Mallorca, de dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), 
parcialment modificat pel Decret de presidència de 24 de febrer de 2016 (BOIB núm. 
27, de 27 de febrer); l'Ordenança vigent de procediment administratiu del Consell de 
Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 10 
d’agost de 1995) i modificada per la Llei 4/1999 i la resta de la normativa que hi sigui 
d'aplicació. 

 

16è. Vigència i acabament del conveni 

 

 La vigència d’aquest conveni s’inicia la data de la seva signatura i finalitza el dia 30 
de setembre de 2016. 

 
 
El vicepresident primer i conseller executiu El president de la Federació    
del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports  de Música i Ball Mallorquí 
del Consell de Mallorca  
 
 
Francesc Miralles Mascaró        Joan Pastor Garcia  

 
 
 
 
Nota: D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us informam que: 
 
1. Les dades personals obtingudes en la tramitació d’aquesta subvenció s'incorporaran 
en els fitxers de dades personals, inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, 
del qual és responsable el Consell de Mallorca. En aquest sentit, les dades obtingudes 
del beneficiari s’integren per una banda, en el fitxer “Registre General” que serveix per 
registrar l’entrada i sortida de documents i, per altra banda, en el fitxer ”Acords i 
Resolucions” que té com a finalitat, entre d’altres, els procediments administratius. 
 
2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 
 
3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999, és 
la Presidència del Consell de Mallorca, carrer Palau Reial núm. 1, 07001 Palma. 

 

ANNEX 1 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE 
CULTURAL  SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST 
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___________________________________________, com a representant de l’entitat  

_______________________________________________,amb el NIF ___________ 

_________, en relació a la subvenció concedida pel Consell de Mallorca, mitjançant el  

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports,  per dur a terme el projecte 

________________________________________________________________________

___________________________________ . 

 

Declar sota la meva responsabilitat: 

 

1.- Que l'esmentat projecte s’ha realitzat. 
 
2.- Que la relació de despeses i d'ingressos que integren el pressupost executat del 
projecte assenyalat ha estat la que s'hi adjunta. 
 
Nota: 1. La relació de despeses, que s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del 
pressupost presentat, ha d'indicar les següents dades de les factures o documents 
acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu NIF, el número, l’import, la data 
d'emissió i la de pagament, i el concepte de la factura o del document similar; la  relació 
d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons propis 
que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència; 2. 
Aquesta relació de despeses i ingressos ha d’anar signada pel beneficiari. 
 
3. Que les despeses relacionades, l’import total de les quals és de .....................€,  
corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat i no tenen un valor 
superior al de mercat . 
 
4.- Que el beneficiari/entitat beneficiària en relació a l’IVA suportat en la despesa 
subvencionable de l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions: 
 

3. No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 
4. Sí recupera o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 

 

5. Que la subvenció atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la qual 
es va concedir i que no supera -amb les subvencions i altres ingressos concurrents- el cost 
del projecte subvencionat. 
 
6. Que s’adjunten la totalitat dels justificants del pressupost d’execució del projecte 

cultural subvencionat i que, si és el cas, la resta de documentació relativa al projecte 

cultural resten a disposició del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes, a la 

seu d’aquesta entitat, situada en _________________________________________ 
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_______________________________________  . 

 

 

 

I, perquè consti, sign aquesta declaració  a ____________________________, el 

________, d   ___________________ de 2016. 

 
 
 

ANNEX 2 
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO SER DEUTOR PER UNA 
RESOLUCIÓ DE REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS 
 
 

__________________________________________________, titular del document 

d’identitat ______________________________, com a representant legal de l’entitat  

______________________________________________________________, declar, 

d’acord amb l’article 25 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 

25 de juliol de 2006), pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions, que l’entitat 

___________________________________________________, amb el NIF 

___________________, no és deutora per una resolució de reintegrament de 

subvencions. 

 

Ho declar davant la Secretaria tècnica del Departament de Cultura i Patrimoni i Esports, 

als efectes de l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions (BOE núm.276, de 18 de novembre, de 2003). 

 

 

El representant legal     N’he pres nota,   
de l’entitat beneficiària   El secretari tècnic 
(signatura)     del Departament de Cultura, 
       Patrimoni i Esports 
      (signatura)   
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_____________________________  ___________________________              
(Nom i cognoms)                                     Jaume Colom Adrover    
 
 
 
 
................................................, ........ d..............................................de 2016 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
Es troben absents la Sra. Salom Coll i el Sr. Apesteguía Ripoll.  

 

PUNT 10. CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 55.000,00€ A 
FAVOR DEL GREMI DE LLIBRETERS DE MALLORCA 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 

PROPOSTA  

Antecedents.1. El president del Gremi de Llibreteres de Mallorca va presentar en el 
Registre general del Consell de Mallorca, el 24 de febrer de 2016, una sol·licitud de 
subvenció de 55.000,00 € per dur a terme la XXXIV edició de la Fira del Llibre i la 
realització de diverses activitats encaminades al foment i promoció de la lectura. 

2. En el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2016 del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca es recull el programa 33490 “Cultura”, i 
s’hi inclou la iniciativa relativa a una subvenció nominativa, mitjançant conveni amb el 
Gremi de Llibreters de Mallorca, per al foment de la lectura 2016, amb una dotació 
pressupostària de 55.000,00 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària 20.33490.48910, 
amb la qual es pretén assolir l’objectiu específic següent: promoure l’hàbit de la lectura 
i donar suport al projecte d’activitats com la fira del llibre, el dia del llibre i activitats de 
Nadal. 

 

3. En els pressuposts d’enguany existeix crèdit adequat i suficient en l’aplicació 
pressupostària assenyalada per atendre la concessió de la subvenció nominativa de 
55.000,00 € a favor del Gremi de Llibreters de Mallorca, d’acord amb la RC amb el 
núm. de referència 22016/67. 

 

4. En data 18 de març de 2016, el director insular de Cultura ha justificat, mitjançant la 
memòria pertinent, la concessió de la subvenció nominativa esmentada favor del Gremi 
de Llibreters de Mallorca per dur a terme la XXXIV edició de la Fira del Llibre i la 
realització de diverses activitats encaminades al foment i promoció de la lectura. 

5. En data 18 de març de 2016, la cap de servei de la Unitat Jurídica Administrativa de 
Cultura ha informat favorablement sobre els aspectes jurídics de la proposta de 
concessió d’aquesta. 
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6. El dia  5 de maig de 2016 la Intervenció General del Consell de Mallorca, ha emès 
informe favorable. 

 

Fonaments de dret 

1. Articles 2.1, 22.2 i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre) 

2. Article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25 de 
juliol) 

3. Article 8.1 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, dels Consells Insulars (BOIB núm. 
134, de 2 de novembre) 

4. Art. 31.e)  del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple 
el 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost) 

5. Article 2 del Decret d’organització del  Consell de Mallorca, de 10 de juliol de 2015 
(BOIB núm. 109, de 18 de juliol), parcialment modificat pel decret de presidència de 
24-02-16 (BOIB núm. 27, de 27 de febrer). 

6. Base 23.1 d’execució dels Pressuposts del Consell de Mallorca de 2016 

En virtut de tot el que he exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, després del 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes, la proposta d’acord 
següent, 

Acord 

1. Aprovar i iniciar l’expedient 15/2016 relatiu a la concessió d’una subvenció  
nominativa  de 55.000,00 €, a favor del Gremi de Llibreters de Mallorca, titular del  NIF 
G07112139, per donar suport a la realització de la XXXIV edició de la Fira del Llibre i 
de diverses activitats encaminades al foment i promoció de la lectura i, consegüentment, 
autoritzar una despesa de 55.000,00 € a càrrec de la partida pressupostària 
20.33490.48910 (núm. de referència 22016/67). 

2. Concedir una subvenció nominativa de 55.000,00 € a favor del Gremi de Llibreters 
de Mallorca, titular del  NIF G07112139, per donar suport al projecte cultural ressenyat 
en l’apartat anterior i, consegüentment, disposar una despesa de 55.000,00 € a favor de 
l’entitat assenyalada, a càrrec de la partida pressupostària 20.33490.48910 (núm. de 
referència 22016/67).  

 

3. Aprovar el conveni adjunt amb el Gremi de Llibreters de Mallorca per tal d’establir 
les bases reguladores de la concessió de la subvenció nominativa esmentada. 

 
4. Notificar aquest acord a les persones interessades i publicar la concessió d’aquesta 
subvenció nominativa en el BOIB per conducte de la base de dades nacional de 
subvencions (BDNS). 
Contra aquest acord que exhaureix la via administrativa es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 
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Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
que resulti competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de 
la notificació del present acord. 

El recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que ha dictat aquest acord en el termini 
d'un mes, comptador a partir del dia següent de la seva notificació. Contra la desestimació 
expressa del recurs de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu 
davant l’òrgan jurisdiccional esmentat, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del 
dia següent de la notificació de la desestimació del recurs de reposició.  

Un cop transcorregut un mes 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 de reposició, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució 
expressa. 

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

La qual cosa us comunic perquè en tengueu coneixement i als efectes oportuns. 

CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I EL GREMI DE 
LLIBRETERS DE MALLORCA,  REGULADOR DE LA CONCESSIÓ D’UNA 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 55.000,00 € 

 
Palma, XXXXX de 2016 
 
Reunits, d’una part, el Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca (NIF 
S0711002F), i de l’altra, el Sr. Antoni Sureda Mut, amb DNI núm. 42999039X, 
president del Gremi de Llibreters de Mallorca (NIF G07112139). 

 

Actuen el Sr. Miralles en nom i representació del Consell de Mallorca, i el Sr. Sureda en 
nom i representació del Gremi de Llibreters de Mallorca. 

 

Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar i 

 

DIUEN 

 

Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de 
Cultura ,  Patrimoni i Esports, i del Gremi de Llibreters de Mallorca, entre d’altres, el de 
fomentar i estimular el coneixement i la divulgació de l’edició de la producció literària, 
teatral, històrico-social i científica dins l’àmbit de l’illa de Mallorca. 

 

En la sessió celebrada el XXX de XXXXX de 2016, el Ple del Consell de Mallorca va 
prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovar un conveni amb el Gremi de Llibreters de 
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Mallorca per tal d’establir les bases reguladores de la concessió d’una subvenció 
nominativa de 55.000,00 €, i de donar suport a la realització del seu projecte d’activitats 
de  l’any 2016. 

 
I, per dur-lo a terme, 
 

CONVENEN 
 

1r. Objecte de la subvenció 
 
El Ple del Consell de Mallorca atorga una subvenció nominativa de 55.000,00 € a favor 
del Gremi de Llibreters de Mallorca per realitzar  del projecte següent: 
 

XXXIV edició de la Fira del Llibre i diverses activitats encaminades al foment i 
promoció de la lectura 

Temporalització del projecte:  

 

De l’1 de gener de 2016 fins al 31 d’octubre de 2016 (ambdós inclosos). 

 

El pressupost total de les despeses és de 63.700,00 €. Aquest import es distribueix de la 
següent manera: 
 

- pressupost de despeses de la XXXIV edició de la Fira del Llibre: 43.400,00 € 
- pressupost de despeses de diverses activitats encaminades al foment i promoció 

de la lectura: 20.300,00 € 
 
2n. Naturalesa de la subvenció  
 
La subvenció que s’atorga mitjançant el present conveni és de caràcter voluntari i 
eventual i es pot anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes en 
la llei o en aquestes clàusules; no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en 
anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.  És compatible amb altres ajudes, 
subvencions o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix projecte, 
sempre que el còmput total d’aquells no superi el pressupost d’execució del projecte. 
 
La subvenció, objecte d’aquest conveni té la consideració d’import cert, sense fer cap 
referència a un percentatge o fracció del pressupost del projecte cultural subvencionat, 
per la qual cosa, el fet de concedir aquesta subvenció implica l’obligatorietat de fer el 
projecte cultural subvencionat i, consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar 
altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-ne a terme l’execució de 
la totalitat del pressupost.  

 

3r. Dotació pressupostària 

 



 67 

 L’import de la subvenció esmentada (55.000,00 €) s’imputa a la partida 
20.33490.48910 “Conveni amb el Gremi de Llibreters de Mallorca, per al foment de la 
lectura 2016” dels pressuposts del Consell de Mallorca de l’any 2016, amb existència de 
crèdit adequat i suficient, d’acord amb el núm. de referència 22016/67. 

 
4t. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable 
 
1. En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa subvencionable i, 
consegüentment, forma part del pressupost inicial del projecte cultural, la que respon a 
la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, 
executar i difondre el projecte, està legalment justificada amb factures o altres 
documents que l’acreditin, la temporalització dels quals ha de coincidir amb la de la 
durada del projecte que no pot tenir, en cap cas, una temporalització superior a 12 
mesos. Per això, la data dels justificants es computa en virtut de la durada del projecte o, 
com a màxim, en els 12 mesos anteriors a l’acabament de l’execució del projecte i fins a 
aquesta data com a límit. Als efectes de l’establert en aquest paràgraf, s’entén que la 
data d’acabament de l’execució del projecte es correspon amb el darrer dia que es 
realitza l’activitat subvencionada, la qual cosa s’haurà d’acreditar mitjançant la   
memòria tècnica i la memòria econòmica que integren el compte justificatiu, tal com 
s’especifica en la clàusula novena d’aquest conveni. 

 

No obstant això, es poden admetre les factures que s’hagin expedit, amb posterioritat, a 
la temporalització esmentada en el paràgraf anterior, sempre que per una banda, el 
lliurament de béns o la prestació de serveis, objecte de la factura, s’hagi efectuat en la 
temporalització assenyalada en clàusula primera i, per altra banda, s’hagin emès dins el 
termini de 15 dies naturals, comptadors des de la data d’acabament de l’execució del 
projecte. Amb tot, la data d’expedició de les factures no pot ser posterior al darrer dia  
per presentar la documentació justificativa assenyalat en la clàusula novena d’aquest 
conveni. 

 

Així mateix, també es considera despesa subvencionable: les despeses financeres, les 
d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, les despeses pericials 
per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques si hi 
estan directament relacionades i són indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme. A 
més, també tindran aquesta condició de subvencionable les despeses derivades de 
garanties bancàries.  

 

Per altra part, atès que la subvenció d’aquest conveni té per objecte el projecte que es 
recull en la primera clàusula sense entrar a determinar, en concret, quin tipus de 
despeses del pressupost s’imputen a l’ajuda, es permet que les despeses 
subvencionables del pressupost del projecte es puguin compensar entre elles. 

  
A més dels requisits establerts en aquesta clàusula, només es pot considerar, com a 
despesa realitzada i, per tant, subvencionable, aquella que s’hagi pagat abans de la 
finalització del termini de presentació de la justificació de la subvenció. La forma 
d’acreditar aquest pagament així com el termini esmentat es regulen en la clàusula 
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novena. En aquest sentit, el lliurament al creditor d’un efecte mercantil garantitzat per 
entitat financera o entitat asseguradora, també te la consideració de despesa pagada.  

 
 2. En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del 
pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 
  

-   Aquelles despeses que no compleixin els requisits esmentats a l’apartat 1. 
-   Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu ser superior al 
    valor de mercat. 
-   Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i  
     les sancions administratives i penals, i les despeses de procediments         
     judicials. 
-    Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o 
     compensació, ni els imposts personals sobre la renda. 

 
No formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit 
pressupostari referit en la clàusula tercera, tot i que formin part del pressupost del 
projecte, les inversions i obres, la compra d'equipaments o de qualsevol altre bé 
inventariable de naturalesa similar. 
 

3. Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats 
següents: 
 

- Quan el import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes 
en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei contractes del sector públic -que deroga la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic-  per al contracte menor, el 
beneficiari ha de demanar, com a mínim, 3 ofertes a diferents proveïdors, 
abans de contreure el compromís per a l’obra per fer l’obra, prestar el servei 
o lliurar el bé, llevat que per les especials característiques no hi hagi en el 
mercat un número suficient d’entitats o empreses que ho puguin efectuar, o 
llevat que la despesa ja s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de 
la subvenció. L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar amb la 
justificació de la subvenció, s’ha de realitzar en virtut de criteris d’eficiència 
i economia, en cas contrari, en cas contrari, quan l’oferta seleccionada no 
hagi estat la més avantatjosa econòmicament (art. 31.3 de la Llei 38/2003) se 
n’ha de presentar una memòria justificativa. 
 

- Quan el document justificatiu de la despesa s’hagi emès a través de mitjans 
electrònics, l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració responsable 
sobre el fet que l’import total justificat o, si escau, la part imputada a la 
subvenció no s’ha fet servir ni es farà servir per justificar altres subvencions. 

 

5è. Procediment. Òrgans d’instrucció, de fiscalització, de resolució i d’ordenament 
del pagament 
 
La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports o al funcionari/a que el substitueixi, que duu a terme tots els actes de tràmit 
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necessaris per vetllar pel compliment dels requisits de la subvenció, a més d’exercir les 
facultats previstes en l’article 24 i concordants de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, i les que s'esmenten en aquest conveni. L'òrgan instructor, quan ha 
comprovat, d’una banda, la documentació presentada per l’entitat beneficiaria, sia a 
l’hora de presentar la sol·licitud inicial sia a l’hora de justificar la subvenció i, d’altra 
banda, si està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat 
Social i amb les obligacions tributàries del Consell de Mallorca, ha de dictar la proposta 
d’acord de concessió corresponent.  

 
La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia de 
la documentació presentada pel beneficiari així com de les propostes realitzades per  la 
Secretaria Tècnica.  

 
El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció i 
l’aprovació del conveni. El conseller executiu del Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports dicta la resolució de reconeixement de l’obligació i, finalment, el conseller 
executiu del Departament d’Economia i Hisenda ordena l’abonament de l’obligació 
reconeguda, és a dir, el pagament de la subvenció. 
 
El termini màxim de resolució d'aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir 
del dia d’entrada en el registre general de la sol·licitud de subvenció del beneficiari. 
 
6è. Beneficiaris 
 
Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que hi són aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions; les de l’article 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del 
Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 
(BOIB núm. 132 de 3/11/01); les recollides en aquestes clàusules i, la resta que hi siguin 
aplicables.   
 

� Dur a terme el projecte cultural subvencionat en les mateixes condicions i amb 
les mateixes característiques que es va presentar o, si n’és el cas, amb les 
modificacions prèviament comunicades. 

 

� Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les clàusules 
d’aquest conveni, que s’ha realitzat el projecte cultural subvencionat i, si n’és el 
cas, el compliment dels requisits o de les condicions que la concessió de la 
subvenció determini.  

 

� Comunicar a l'òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en 
tot cas, en justificar-la, l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, recursos o 
ingressos que financin el projecte cultural subvencionat. 

 

� Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que 
duguin a terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar la 
informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. 
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� Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva 
comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur l’entitat beneficiària 
d'acord amb la normativa vigent, i, en el cas de no tenir obligació de dur-la, en la 
documentació que la substitueixi. 

 
� Acreditar, com es determina en aquest conveni i abans de redactar la proposta de 

concessió, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca. 

 
� Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos 

els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació 
i control. 

 
� Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic del 

Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En aquest sentit, la 
difusió s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la 
naturalesa del projecte. Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altre material 
imprès, s’hi ha d’incloure la imatge corporativa del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o del Consell de Mallorca. 

 
� Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la LGS, i 

en el capítol I del Títol III del RLGS. 
 
7è. Subcontractació 
 
D’acord amb l’art. 29 LGS s’entén que el beneficiari subcontracta quan concerta amb 
tercers l’execució total o parcial de l’activitat que és l’objecte de la subvenció. Per tant, 
no es troba inclosa en aquest terme, és a dir, no s’entén compresa dins el terme 
subcontractació, la contractació d’aquelles despeses compromeses amb diferents 
proveïdors en les quals hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar el projecte per si 
mateix sia per l’absència total o parcial de mitjans propis.  
 
L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte cultural subvencionat, objecte de la 
sol·licitud, fins al 100 % del seu import, d'acord amb els requisits establerts en els 
articles 29 de la Llei 38/2003, 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, i els que s’indiquen a 
continuació.  
 
Requisits: 

 
a)   L’entitat beneficiària ha de presentar amb la factura justificativa de la 

subcontractació, la documentació següent: 
 
 1.   Una declaració responsable del subcontractista sobre els fets següents:  

- Que no incorr en cap de les prohibicions establertes a l’art. 13 LGS. 
- Que no ha rebut cap subvenció per dur a terme l’activitat objecte de la 

contractació. 
- Que no se li ha denegat una sol·licitud de subvenció en la mateixa 

convocatòria per no reunir els requisits per ser-ne beneficiari o per no 
haver assolit l’avaluació suficient.  
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- Que no és un intermediari o assessor en els quals els pagaments es 
defineixin com un percentatge del cost total de l’operació, llevat que el 
pagament estigui justificat amb referència al valor del mercat de treball 
efectuat o dels serveis prestats. 

 
3. Documentació acreditativa o justificativa sobre els aspectes següents:  
 
- els motius pels quals es dur a terme la subcontractació i la impossibilitat 

d’executar l’activitat concertada per si mateix així com que respon a criteri 
d’eficàcia i d’eficiència i,  

- si escau, el valor afegit que el fet de la subcontractació aporta a l’activitat 
subvencionada. 

 
c) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de l’import de 

la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, la subcontractació estarà 
sotmesa al compliment dels requisits següents: 

 
1. Que el contracte es faci per escrit, una vegada rebuda la autorització de 

l’òrgan concedent de la subvenció (art. 29.3 LGS). 
 

2.  Que l’entitat presenti una sol·licitud d’autorització per subcontractar amb la 
documentació següent: 
- La documentació mencionada als punts 1 i 2 de l’apartat a). 
- La proposta de formalització de la subcontractació. 
- La documentació acreditativa de la personalitat del subcontractista 

 
d) L’entitat beneficiària, d'acord amb l’art. 29.7 de la Llei 38/2003, no pot concertar 

l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 
 

5. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 13 de la 
llei 38/2003. 

6. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització 
de l'activitat objecte de contractació. 

7. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixin com un 
percentatge de cost total de l'operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis 
prestats. 

8. Persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, llevat que la 
contractació s'efectuï d'acord amb les condicions normals de mercat i 
l’autoritzi prèviament l'òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixi la clàusula. (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 
del Reial decret 887/2006, que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

 
No obstant això, es pot subcontractar a favor de les persones o les entitats vinculades a 
l’entitat beneficiària, d’acord amb l’apartat 4 de la lletra c), amb la prèvia autorització 
de l’òrgan concedent de la subvenció, sempre que es presenti aquesta documentació: 

I) Sol·licitud de l’entitat beneficiària per subcontractar amb persones 
vinculades, indicant el tipus de vinculació existent. (En el cas que la 
subcontractació  concertada vagi excedir del 20 % de l’import de la 
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subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, s’ha de presentar a més 
la proposta de formalització de la subcontractació, ja que aquesta s’ha de 
materialitzar a través d’un contracte escrit i, la documentació acreditativa de 
la personalitat del subcontractista). 
 
II) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, i, posteriorment, en la justificació ha de 
presentar la factura de la subcontractació i els altres 2 pressuposts rebutjats. 

 
III) Una declaració del subcontractista sobre els fets següents:  

- Que no incorr en cap de les prohibicions establertes a l’art. 13 LGS. 
- Que no ha rebut cap subvenció per dur a terme l’activitat objecte de la 

contractació. 
- Que no se li ha denegat una sol·licitud de subvenció en la mateixa 

convocatòria per no reunir els requisits per ser-ne beneficiari o per no 
haver assolit l’avaluació suficient.  

- Que no és un intermediari o assessor en els quals els pagaments es 
defineixin com un percentatge del cost total de l’operació, llevat que el 
pagament estigui justificat amb referència al valor del mercat de treball 
efectuat o dels serveis prestats. 

 
IV) Documentació acreditativa o justificativa sobre els aspectes següents:  

- els motius pels quals es dur a terme la subcontractació i la 
impossibilitat d’executar l’activitat concertada per si mateix així com 
que respon a criteri d’eficàcia i d’eficiència i, 

- si escau, el valor afegit que el fet de la subcontractació aporta a 
l’activitat subvencionada. 

 
8è. Modificació del projecte subvencionat 
 
Quan a l’hora de justificar la subvenció es posi de manifest que s’han produït 
alteracions de les condicions tingudes en compte per atorgar la subvenció, que no 
alteren essencialment la naturalesa i els objectius de la subvenció, que haguessin pogut 
donar lloc a la modificació de la concessió d’acord amb l’apartat 3.l) de l’art. 17 de 
LGS, l’òrgan concedent pot acceptar la justificació presentada, sempre que allò no afecti 
els drets dels tercers (art. 86.1 del RLGS).  
 
L’entitat beneficiària no pot sol·licitar una modificació de la concessió de la subvenció 
en la mesura que en les clàusules del conveni no es preveuen circumstàncies o 
situacions que puguin justificar-la, llevat de l’establert al primer paràgraf d’aquesta 
clàusula. 
 
En cap cas, s’admetran modificacions substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la 
naturalesa, les finalitats, les característiques essencials o qualsevol altre aspecte que 
pugui desvirtuar-lo.   
 
9è. Justificació i pagament de la subvenció 
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D’acord amb el que recullen els articles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament 
de la subvenció, que es fa mitjançant transferència bancària, s’ha de dur a terme una 
vegada que l’entitat beneficiària hagi justificat, tal i com s’estableix en aquesta clàusula, 
la realització del projecte cultural subvencionat. 
 

L’entitat beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció, ha d’acreditar que 
està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social davant de l’Administració de l’Estat, i amb les obligacions tributàries del Consell 
de Mallorca, així com que no és deutora per una resolució de procedència de 
reintegrament.  

 

Pel que fa a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’ha de presentar la 
certificació administrativa corresponent; no obstant això, l’entitat beneficiària pot 
substituir aquestes certificacions per una declaració responsable en els casos següents:  

 

a) Quan l'import de la subvenció concedida no superi els 3.000,00 € (art. 
24.4 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 
38/2003 general de subvencions;  

b) Quan l’entitat beneficiària sigui una Administració Pública, els seus 
organismes, entitats públiques o una fundació del sector públic (art. 24.6 
del Reial decret 887/2006;  

c) Quan l’entitat beneficiària no estigui obligada a presentar les 
declaracions o documents relatius a les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social (art. 22.1 del Reial decret 887/2006). 

 
Pel que fa referència al compliment de les seves obligacions tributàries amb el Consell 
de Mallorca ho acredita, d’ofici, la Tresoreria de la institució, i quant al fet que el 
beneficiari no és deutor per una resolució de reintegrament s’acredita mitjançant una 
declaració responsable de l’entitat beneficiària (Annex 2). 

 
Documentació justificativa: La justificació de la realització del projecte cultural 
subvencionat, de la consecució dels objectius de la subvenció, així com, del compliment 
de les condicions que determini, si escau, l’acte de concessió de la subvenció,  s'ha de 
dur a terme d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE 
núm.176, de 25/7/2006), a través d'un compte justificatiu que està integrat per la 
memòria tècnica i econòmica següent:   
 
A) Memòria tècnica: 
 
És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet el projecte cultural 
subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis que, 
prèviament, ha comunicat al departament. 

 

Així, la memòria està integrada per la documentació següent: 
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�  Memòria explicativa de l'activitat realitzada: comentari i avaluació dels resultats 
obtinguts i de tots aquells aspectes que siguin rellevants, amb indicació de la data 
d’acabament del projecte.  Si no s’ha executat la totalitat del projecte per causes 
alienes o de força major, la memòria n’ha d’exposar les causes i ha d’explicar la 
resta del projecte realitzat. 

 
� Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a l’activitat 

subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini de la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o, simplement del Consell de 
Mallorca, mitjançant el logotip de la institució. 

 
� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la 

realització del projecte cultural. 
 

B) Memòria econòmica:  

 

És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat i 
de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents següents. 

 

Aquesta memòria està integrada per la documentació següent: 

 

� Annex 1: Declaració responsable de la realització del projecte cultural subvencionat 
i del seu pressupost d’execució, a la qual s'ha d’adjuntar la relació detallada i 
equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que corresponen sense 
cap dubte al projecte cultural subvencionat (art. 30.2 de la LGS i art. 72.2 del 
RLGS). 

 
� Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat. La 

relació de despeses s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost 
presentat i ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: 
la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data d'emissió i la 
de pagament, el concepte de la factura o del document similar. La relació d'ingressos 
ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons propis que han 
finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència.  En el cas 
que no hi hagi altres ingressos que financin el projecte s’ha d’adjuntar una 
declaració responsable sobre aquesta circumstància. 

 

� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la despesa 
justificada no te un valor superior al de mercat (art. 31.1 i 33 de la Llei 38/2003). 
(Annex 1). 
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� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet de si recupera o 
compensa l’Iva (art. 31.8 de la Llei 38/2003) (Annex 1) 

 
� Les factures originals o d’altres documents amb valor probatori equivalent amb 

validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, justificatius de 
les depeses del pressupost subvencionable executat, que han d’estar expedides a 
nom de l’entitat beneficiària i abonades pel beneficiari i, a més, han de tenir tots els 
requisits que exigeix el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que 
s’aprova el reglament que regula les obligacions de facturació. Així, es poden citar, 
entre d’altres, com a exemple i sempre que siguin escaients: 

 
• Dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari 
• Data i número de factura  
• Concepte de la despesa 
• Retenció fiscal i/o IVA (si correspon)  
• El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte 

de la factura. 
 

Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no subjecta a l’impost 
o quan el subjecte passiu de l’impost sigui el destinatari de l’operació facturada, s’hi 
ha de fer constar. O s’hi ha d’incloure una referència a les disposicions 
corresponents de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, o als preceptes 
corresponents de la Llei de l’impost. 

 
Notes: 1. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma 

ordenada, és a dir, s’han d’agrupar en el mateix ordre establert en la relació de 
despeses que s’adjunta a l’annex 1. 

 

2. El pagament dels justificants s'ha de dur a terme a través dels mitjans que 
s'indiquen a continuació i, la documentació que l'acredita ha de presentar les 
característiques següents:  

 

A) Pagament a través de transferència bancària o d’ingrés en compte 
bancari. 

 
En aquest cas, s’ha d’adjuntar la documentació següent: 
 
- Còpia de l’ordre de la transferència bancària o del document d’ingrés 
bancari.  Aquests  documents han de recollir les dades següents: el 
concepte de la transferència o de l’ingrés que ha de permetre identificar 
el justificant a què s'imputa el pagament, la data del document, l’import i, 
les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament i, 
 
- Extracte del compte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri 
el càrrec d’aquesta transferència 
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No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 
es recullen les dades que s'esmenten per a la còpia de l’ordre de la 
transferència o per al document d’ingrés, bastarà presentar aquest detall 
del càrrec bancari. 

 

 B) Pagament mitjançant xec o pagaré nominatiu : 

L’entitat beneficiària ha de aportar tots aquests documents: 
 

- Còpia del xec o pagaré nominatiu, emès a nom del proveïdor que emet 
la factura, sempre que estigui vençut. 
 
- Certificat o document de l’entitat bancària en què es faci constar 
aquestes dades: el número de xec, el seu import, la identificació de qui el 
cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del 
compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també la 
identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el titular 
del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda). 
  
- Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri 
el càrrec d’aquest xec o pagaré.  
 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 
es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al document de 
l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i la 
còpia del xec o pagaré corresponent. 

 

C) Pagament a través de pagarés, lletres de canvi o similars. 

En aquest supòsit, l’acreditació del pagament s’ha de fer a través 
d’aquest document: 

Certificat o document de l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el 
lliurat de la lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa 
l’efecte mercantil, l’import de la lletra de canvi i la data d’emissió de la 
lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 

es recullen les dades que s'esmenten en el paràgraf anterior bastarà 

presentar aquest detall del càrrec bancari.  

 
 

D) Pagament mitjançant targeta de crèdit. 

Aquest tipus de pagament s’ha d’acreditar amb els documents següents: 
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- Resguard del pagament amb targeta 

- Certificat o document de l’entitat bancària en què com a mínim consti 
el titular i el número del compte corrent en què es carrega el pagament de 
la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual es fa la transferència i 
l’import i data de l’operació.  

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 
es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o  per al document 
de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i el 
resguard del pagament amb targeta. 

 
E) Pagament mitjançant domiciliació bancària. 

 

En aquest cas, s’ha d’adjuntar aquests documents: 

- Notificació bancària del càrrec  

- Certificat o document de l’entitat bancària en què consti el titular i 
número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec i l’ordenant del 
càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data 
de l’operació. 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 
es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al document de 
l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i la 
notificació bancària del càrrec. 

 
3. En el cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import que 
no coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà de 
presentar un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària o 
qualsevol altre document que justifiqui que dins aquell pagament es troba 
inclòs l’abonament del justificant en qüestió.  

 
4. Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar 
l’equivalència del canvi oficial en euros que correspongui a la data del 
pagament del document justificatiu de la despesa. 

 
5. No s’admet el pagament en efectiu. 

 
6.En el cas de què s'hagin de retornar les factures o els justificants originals, a 
petició de l’entitat beneficiària, s'hi ha de estampillar, la data de concessió de 
la subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció).  

 
� Les 3 ofertes de diferents proveïdors o, en el seu cas, una memòria justificativa 

sobre l’oferta seleccionada, en el supòsit de la clàusula quarta, apartat 3, paràgraf 
primer. 

 
� La documentació relativa a la subcontractació que s’hagi de presentar d’acord 

amb allò establert a la clàusula sisena del conveni  
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� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la 
justificació econòmica del projecte cultural. 

 

Termini de presentació: L’entitat beneficiària ha de presentar la documentació 
justificativa, recollida en aquesta clàusula, al més aviat possible, i, en tot cas, el darrer 
dia per presentar-la documentació justificativa ha de ser el 18 de novembre de 2016 en 
qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la Misericòrdia: 
plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General 
Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-), així com en els llocs 
establerts en l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999. 

 
Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert 
perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que s’ha 
enviat dins el termini esmentat en el paràgraf anterior. No obstant això, si aquesta 
documentació no entra en el Registre General dins els 10 dies hàbils següents a 
l’acabament del termini de presentació de la documentació justificativa, no s’ha 
d’admetre en cap cas. Si el darrer dia caigués en dissabte, el termini s'ajorna fins a 
l'hàbil següent. 
 

10è. Bestreta i pagaments a compte 

L’entitat beneficiària, sense perjudici d’allò establert a la clàusula anterior, si no disposa 
de recursos propis suficients per finançar la realització del projecte cultural, pot 
sol·licitar una bestreta, així com ser beneficiària de pagaments a compte de la subvenció 
nominativa si presenta la justificació parcial corresponent de la subvenció. 

 
a) Pagaments anticipats (bestretes): Si l’entitat beneficiària no disposa de recursos 
propis suficients per finançar la realització del projecte cultural pot sol·licitar una 
bestreta de la subvenció amb caràcter previ a la justificació de la subvenció (art.34.4 de 
la Llei 38/2003 general de subvencions, art. 88.2 del Reial decret 887/2006, pel qual 
s'aprova el reglament d’aquesta Llei, i base d’execució 25.2 dels Pressuposts de 2016 
del Consell de Mallorca).   
 
Límit: L’entitat beneficiària pot demanar una bestreta de fins al 50% de l’import de la 
subvenció, per la qual cosa ha de constituir les garanties que s’estableixen en el paràgraf 
següent. 
 
Garantia: L’entitat beneficiària ha de constituir una garantia mínima del 120% de 
l’import de la bestreta sol·licitada, mitjançant un aval bancari, davant la Tresoreria del 
Consell de Mallorca. 
 
No obstant això, d’acord amb les bases d’execució dels Pressuposts del Consell de 
Mallorca, el conseller executiu d’Economia pot atorgar, excepcionalment i sempre que 
les entitats beneficiàries siguin ajuntaments o entitats sense ànim de lucre, una bestreta 
de fins al 50% de l’import de la subvenció sense l’obligació de constituir l’aval bancari, 
amb l’informe favorable previ del centre gestor de la despesa. 
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b) Pagaments a compte: A mesura que es vagi executant el projecte cultural 
subvencionat, si escau, el beneficiari pot presentar justificacions parcials de la 
subvenció per poder rebre l’abonament de pagaments fraccionats de la subvenció que 
corresponguin al ritme d’execució del projecte i per un import corresponent a la part 
proporcional de la subvenció justificada. (Art. 34.4 de la Llei 38/2003 general de 
subvencions, Art. 88.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions). 
 
Límit: L’entitat beneficiària pot sol·licitar l’abonament de pagaments fraccionats fins al 
90% de l’import de la subvenció. En  el cas d’haver rebut una bestreta de la subvenció, 
aquesta també computa a l’efecte del percentatge anterior.  

 

Garantia: No s’exigeix  la constitució de cap garantia  per a l’abonament de pagaments 
fraccionats. 
 
Documentació a presentar: En aquests casos de pagaments fraccionats s’ha d’adjuntar, a 
més de les factures corresponents: 
 

- L’annex I de declaració responsable sobre l’execució parcial del projecte que 
es justifica. 

- Una memòria tècnica parcial. 
- Material gràfic de difusió de les activitats realitzades, si escau.  
- Una relació de les despeses i dels ingressos que s’han generat per l’execució 

parcial, degudament signada pel beneficiari 
 
Així mateix, d’acord amb l’establert a l’art. 34.5 de la Llei 38/2003 general de 
subvencions, no podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la 
Seguretat Social o sigui deutor per resolució de procedència de reintegrament. 

 

11è. Absència o deficiències de la documentació justificativa de la subvenció 
 
Si l’entitat beneficiària no presenta la documentació establerta a la clàusula anterior, se li 
ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable de 15 dies hàbils, 
comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest requeriment (art. 
70.3 de la RLGS). 
 
Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor requerirà l’entitat 
beneficiària que les esmeni en el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà 
de la recepció de la notificació del requeriment (art. 71.2 de la RLGS). 

 
Per altra part, si la l’entitat beneficiària no adopta les mesures de difusió adients per 
donar publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb l’art. 31.3 b) del 
RLGS, l’òrgan instructor li’n farà requeriment perquè les adopti en un termini no 
superior a 15 dies hàbils, amb l’advertiment de les conseqüències que es poden derivar 
de no adoptar-les en aplicació de l’article 37 de la LGS. 
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12è. Inspecció i comprovació 

 

El Consell de Mallorca pot, per una banda, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció, i, per altra banda, 
inspeccionar i comprovar les activitats culturals que hagi subvencionat, sense perjudici 
de les competències que puguin correspondre a altres organismes o institucions.  

 

13è. Revocació i reintegrament de la subvenció 
 
1.Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàsules del 
conveni o en el reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la Llei 38/2003, o altera les 
condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte, que s’hagin pogut tenir 
en compte per concedir la subvenció, els òrgans competents del Consell han de revocar 
la concessió de la subvenció.  En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el dret a 
cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’ha de reintegrar, d’acord amb el que estableixen l’article 
40.1 de la LGS i els articles 91 i següents del RLGS.   
 
2. No obstant això, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha 
tingut voluntat de compliment  i que s’aproxima de forma significativa a l’assoliment de 
les finalitats de la subvenció, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la concessió 
de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar-la íntegrament, d’acord 
amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 
 
a) En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, com a mínim, l’execució 
del 50 % de les activitats d’aquest o de l’activitat planificada (quan el projecte només 
estigui integrat per una activitat i aquesta sigui susceptible de dividir-se en unitats 
d’execució amb una naturalesa i identitat pròpia), la revocació parcial subvenció inicial 
s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no justificat, sempre que l’entitat 
hagi especificat l’aplicació de la subvenció inicial entre les diferents activitats del projecte 
o unitats d’execució, sia en la documentació inicial sia abans de la justificació de la 
subvenció o en el moment de presentar-la, com a conseqüència del requeriment de l’òrgan 
instructor. 
 
b) En el cas que s’hagi executat totalment el projecte cultural, la revocació parcial de la 
subvenció inicial s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no justificat o 
justificat incorrectament. 
 
3. En el cas que l’import total de la suma de la subvenció més la resta d’altres ajuts, 
subvencions, ingressos o fons propis, amb què es finança el projecte cultural, superi el 
pressupost d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de 
ser la quantitat que excedeix del pressupost executat. 

 
14è. Infraccions i Sancions 
 
L'incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de 
subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 38/2003, 
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de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que hi sigui 
d'aplicació. 
 
15è . Control financer 
 
El beneficiari s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant 
del Consell de Mallorca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta d’organismes 
que estableixi l’ordenament jurídic. 

 

El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció. 

 

16è. Règim jurídic 

 

La subvenció nominativa, objecte d’aquest conveni, es regeix per aquest conveni; per la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de 
novembre de 2003); el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol de 
2006); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, 
aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132 de 3 de 
novembre de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament orgànic del 
Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 8 de març de 2004 i 
modificat el 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 2011) i el 10 de 
juny de 2013 (BOIB núm.86, de 18 de juny); el Decret d’organització del Consell de 
Mallorca, de dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), 
parcialment modificat pel Decret de presidència de 24 de febrer de 2016 (BOIB núm. 
27, de 27 de febrer); l'Ordenança vigent de procediment administratiu del Consell de 
Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 10 
d’agost de 1995) i modificada per la Llei 4/1999 i la resta de la normativa que hi sigui 
d'aplicació. 

 

17è. Vigència 

 

La vigència d’aquest conveni s’inicia la data de la seva signatura i finalitza el 18 de 
novembre de 2016. 

 

 

 

El vicepresident primer i conseller executiu      El President del Gremi de  
del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Llibreters de Mallorca 
del Consell de Mallorca 
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Francesc Miralles Mascaró             Antoni Sureda Mut 
 
 
 
 
Nota: D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us informam que: 
 
 
1. Les dades personals obtingudes en la tramitació d’aquesta subvenció s'incorporaran 
en els fitxers de dades personals, inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, 
del qual és responsable el Consell de Mallorca. En aquest sentit, les dades obtingudes 
del beneficiari s’integren per una banda, en el fitxer “Registre General” que serveix per 
registrar l’entrada i sortida de documents i, per altra banda, en el fitxer “Acords i 
Resolucions” que té com a finalitat, entre d’altres, els procediments administratius. 
 
2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 
 

3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999, és 
la Presidència del Consell de Mallorca, carrer Palau Reial núm. 1, 07001 Palma. 
 
 
 
ANNEX 1 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE 
CULTURAL  SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST 
 
_______________________________________________, com a representant de l’entitat  

___________________________________________________________________, amb 

el NIF _______________, en relació a la subvenció concedida pel Departament de  

Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca per dur a terme el projecte 

________________________________________________________________________

___________________________________ . 

 

Declar sota la meva responsabilitat: 
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1.- Que l'esmentat projecte s’ha realitzat. 

 
2.- Que la relació de despeses i d'ingressos que integren el pressupost executat del 
projecte assenyalat ha estat la que s'hi adjunta. 
 
Nota: 1. La relació de despeses, que s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del 
pressupost presentat, ha d'indicar les següents dades de les factures o documents 
acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu NIF, el número, l’import, la data 
d'emissió i la de pagament, i el concepte de la factura o del document similar; la  relació 
d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons propis 
que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència. 2. 
Aquesta relació de despeses i ingressos ha d’anar signada pel beneficiari. 
 
3.- Que les despeses relacionades corresponen sense cap dubte a la naturalesa del 
projecte cultural subvencionat per un import de ..........................  €  i que no tenen un 
valor superior al de mercat. 

 
4.- Que el beneficiari/entitat beneficiària en relació a l’IVA suportat en la despesa 
subvencionable de l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions: 
 

� No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 
� Sí recupera o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 

 
 
5. Que la subvenció atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la qual 
es va concedir i que no supera -amb les subvencions i altres ingressos concurrents- el cost 
del projecte subvencionat. 
 
6. Que s’adjunten la totalitat dels justificants del pressupost d’execució del projecte 
cultural subvencionat i que, si és el cas, la resta de documentació relativa al projecte 
cultural resten a disposició del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes, a la 
seu d’aquesta entitat, situada en _________________________________________ 
_______________________________________  . 
 
 
 
 

I, perquè consti, sign aquesta declaració  a ____________________________, el 

________, d   ___________________ de 2016 

 

 

ANNEX 2 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO SER DEUTOR PER UNA 
RESOLUCIÓ DE REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS 
 
 
__________________________________________________, titular del document 
d’identitat ______________________________, com a representant legal de l’entitat  
______________________________________________________________, declar, 
d’acord amb l’article 25 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 
25 de juliol de 2006), pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, que l’entitat 
___________________________________________________, amb el NIF 
___________________, no és deutora per una resolució de reintegrament de 
subvencions. 
 
 
Ho declar davant la Secretaria tècnica del Departament de Cultura i Patrimoni i Esports, 
als efectes de l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (BOE núm.276, de 18 de novembre, de 2003). 
 
 
 
El representant legal     N’he pres nota,   
de l’entitat beneficiària   El secretari tècnic 
(signatura)     del Departament de Cultura, 
       Patrimoni i Esports 
      (signatura)   
 

 
            
_____________________________  ___________________________         
(Nom i cognoms)                                     Jaume Colom Adrover    
 
 
 

................................................, ........ d...................... 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

Es troben absents la Sra. Salom Coll i el Sr. Apesteguía Ripoll.  

 

PUNT 11. CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 80.000,00 € A 
FAVOR DE MALLORCA PLANETARIUM SPACE CENTER (MPSC) 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 

PROPOSTA  

Antecedents 
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1. El president de l’entitat Mallorca Planetarium Space Center(MPSC)va presentar en el 
Registre General del Consell de Mallorca, el 29 de febrer de 2016, la sol·licitud, amb la 
mateixa data, d’una subvenció de 80.000,00 € per rebre el suport del Consell de 
Mallorca al seu projecte anual d’activitats. 

2. En el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2016 del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports, hi ha el programa 33430 “Promoció cultural”, que inclou la 
iniciativa relativa a una subvenció nominativa, mitjançant conveni, al Centre Espacial 
Planetari de Mallorca, amb una dotació pressupostària de 80.000,00 € (aplicació 
pressupostària 20.33430.48924), que cerca assolir l’objectiu específic següent: donar 
suport al projecte d’activitats de divulgació científica que duu a terme el Centre 
Espacial de Mallorca, com a entitat capdavantera a les Illes Balears en la difusió de 
l’astronomia. 

 

3. En els pressuposts d’enguany es garanteix el crèdit adequat i suficient per atendre la 
concessió de la subvenció nominativa de 80.000,00 € a favor de Mallorca Planetarium 
Space Center (MPSC), en l’aplicació pressupostària assenyalada, d’acord amb la RC 
amb el número de referència 22016/64. 

 

4. En data 9 de maig de 2016, el director insular de Cultura ha justificat, mitjançant la 
memòria pertinent, la concessió de la subvenció nominativa esmentada a favor de 
Mallorca Planetarium Space Center (MPSC), per donar suport al seu funcionament i a 
les activitats que conformen el projecte cultural anual d’activitats presentat. 

 

5. En data 9 de maig de 2016, la cap de servei de la Unitat Jurídica Administrativa de 
Cultura ha informat favorablement sobre els aspectes jurídics de la present proposta de 
concessió. 

 

6. El dia 26 de maig de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca l’ha 
fiscalitzada de conformitat. 

Fonaments de dret 

1. Articles 2.1, 22.2 i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre). 

2. Article 65 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 (BOE núm. 176, de 25 
de juliol). 

3. Article 8.1 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134, 
de 2 de novembre). 

4. Article 31 e)  del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del 
Ple de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost). 

5. Article 2 del Decret d’organització del  Consell de Mallorca, de 10 de juliol de 2015 
(BOIB núm. 109, de 18 de juliol), parcialment modificat pel Decret de presidència de 
24 de febrer de 2016 (BOIB núm. 27, de 27 de febrer). 

6. Base 23.1 d'execució dels Pressuposts del Consell de Mallorca de 2016. 
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En virtut de tot el que he exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, després del 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes, la proposta d’acord 
següent, 

Acord 

1. Aprovar i iniciar l’expedient 8/2016 relatiu a la concessió d’una subvenció 
nominativa de 80.000,00 €, a favor de l’entitat Mallorca Planetarium Space 
Center(MPSC), titular del NIF G57857666, per donar suport a la realització del seu 
projecte anual d’activitats i, consegüentment, autoritzar-ne la despesa a càrrec de la 
partida pressupostària 20.33430.48924 (núm. de referència 22016/64). 

2. Concedir una subvenció nominativa de 80.000,00 € a favor de l’entitat Mallorca 
Planetarium Space Center(MPSC), titular del NIF G57857666, per donar suport al 
projecte cultural indicat i, consegüentment, disposar-ne la despesa a càrrec de la partida 
pressupostària 20.33430.48924 (núm. de referència 22016/64). 

 

3. Aprovar el conveni adjunt amb l’entitat Mallorca Planetarium Space Center(MPSC), 
titular del NIF G-57857666, per establir les bases reguladores de la concessió d’aquesta 
subvenció nominativa. 

 
4. Notificar aquest acord a les persones interessades i publicar la concessió d’aquesta 
subvenció nominativa en el BOIB per conducte de la base de dades nacional de 
subvencions (BDNS). 
 
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents. 

Directament, el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
que resulti competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la 
notificació del present acord. 

 

El recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que ha dictat aquest acord, en el termini 
d'un mes, comptador a partir del dia següent de la seva notificació. Contra la desestimació 
expressa del recurs de reposició, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu 
davant l’òrgan jurisdiccional esmentat, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del 
dia següent de la notificació de la desestimació del recurs de reposició.  

Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que se n’hagi notificat 
la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu contra la desestimació 
presumpta del recurs de reposició, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució 
expressa. 

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

La qual cosa us comunic perquè en tengueu coneixement i als efectes oportuns. 
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CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I MALLORCA 
PLANETARIUM SPACE CENTER (MPSC), REGULADOR DE LA 
CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 80.000,00 € 

 
Palma, XX de XXXXXXXXX de 2016 
 
Reunits, d’una part, el Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca (NIF 
S0711002F), i de l’altra, el Sr. Lluc Mas Pocoví, amb DNI núm. 42948494L, president 
l’entitat Mallorca Planetarium Space Center(MPSC) (NIF G57857666). 

 

Actuen el Sr. Miralles en nom i representació del Consell de Mallorca, i el Sr. Mas en 
nom i representació del l’entitat Mallorca Planetarium Space Center(MPSC). 

 

Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar i 

 

DIUEN 

 

Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports, i de l’entitat Mallorca Space Center (MPSC), entre 
d’altres, la difusió de la cultura científica, posant l’accent en les ciències de l’espai, i 
referent europeu com a centre de cultura científica i de divulgació de les ciències de 
l’espai. 

 

En la sessió celebrada el XXX de XXXXX de 2016, el Ple del Consell de Mallorca va 
prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovar un conveni amb l’entitat Mallorca Space 
Center (MPSC) per tal d’establir les bases reguladores de la concessió d’una subvenció 
nominativa de 80.000,00 €, i de donar suport a la realització del seu projecte d’activitats 
de l’any 2016. 

 
I, per dur-lo a terme, 
 

CONVENEN 
 

1r. Objecte de la subvenció 
 
El Ple del Consell de Mallorca atorga una subvenció nominativa de 80.000,00 € a favor  
de l’entitat Mallorca Space Center (MPSC) per tal de donar suport a la realització de les 
seves activitats d’enguany: visites guiades per monitors especialitzats; curs “El nostre 
cel al llarg de l’any(una altra manera de fer Astronomia)”; curs d’Astronomia i Ciències 
l’Espai; curs monogràfic sobre la Lluna, campus d´observació solar; concurs “Ruta de 
las estrellas”; sessions i jornades especials; teledetecció; taller de coets d´aigua i 
introducció a l´astronàutica; “Comptar estrelles”; “Música i astronomia”; Maraton 
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Messier”; “Els solsticis”; “Nit de les Persèides”; exposició itinerant “Científics 
mallorquins”; i elaboració de material didàctic. 
 

Temporalització del projecte:  

 

De l’1 de gener de 2016 fins al 30 de setembre de 2016 (ambdós inclosos). 

 

El pressupost total de les despeses de les activitats esmentades és de 80.000,00 € 
 
2n. Naturalesa de la subvenció  
 
La subvenció que s’atorga mitjançant el present conveni és de caràcter voluntari i 
eventual i es pot anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes en 
la llei o en aquestes clàusules; no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en 
anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.  És compatible amb altres ajudes, 
subvencions o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix projecte, 
sempre que el còmput total d’aquells no superi el pressupost d’execució del projecte. 
 
La subvenció, objecte d’aquest conveni té la consideració d’import cert, sense fer cap 
referència a un percentatge o fracció del pressupost del projecte cultural subvencionat, 
per la qual cosa, el fet de concedir aquesta subvenció implica l’obligatorietat de fer el 
projecte cultural subvencionat i, consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar 
altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-ne a terme l’execució de 
la totalitat del pressupost.  

 

3r. Dotació pressupostària 

 

 L’import de la subvenció esmentada (80.000,00 €) s’imputa a la partida 
20.33430.48924 “Centro Esp. Planet. Mallorca, difusió astronomia nivell pop 2016” 
dels pressuposts del Consell de Mallorca de l’any 2016, amb existència de crèdit 
adequat i suficient, d’acord amb el núm. de referència 22016/64. 

 
4t. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable 

 

1. En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa subvencionable i, 
consegüentment, forma part del pressupost inicial del projecte cultural, la que respon a 
la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, 
executar i difondre el projecte, està legalment justificada amb factures o altres 
documents que l’acreditin, la temporalització dels quals ha de coincidir amb la de la 
durada del projecte que no pot tenir, en cap cas, una temporalització superior a 12 
mesos. Per això, la data dels justificants es computa en virtut de la durada del projecte o, 
com a màxim, en els 12 mesos anteriors a l’acabament de l’execució del projecte i fins a 
aquesta data com a límit. Als efectes de l’establert en aquest paràgraf, s’entén que la 
data d’acabament de l’execució del projecte es correspon amb el darrer dia que es 
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realitza l’activitat subvencionada, la qual cosa s’haurà d’acreditar mitjançant la   
memòria tècnica i la memòria econòmica que integren el compte justificatiu, tal com 
s’especifica en la clàusula novena d’aquest conveni. 

 

No obstant això, es poden admetre les factures que s’hagin expedit, amb posterioritat, a 
la temporalització esmentada en el paràgraf anterior, sempre que per una banda, el 
lliurament de béns o la prestació de serveis, objecte de la factura, s’hagi efectuat en la 
temporalització assenyalada en clàusula primera i, per altra banda, la data expedició de 
les factures no superi el dia 30 d´octubre de 2016.  

 

Així mateix, també es considera despesa subvencionable: les despeses financeres, les 
d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, les despeses pericials 
per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques si hi 
estan directament relacionades i són indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme. A 
més, també tindran aquesta condició de subvencionable les despeses derivades de 
garanties bancàries.  

 

Per altra part, atès que la subvenció d’aquest conveni té per objecte el projecte que es 
recull en la primera clàusula sense entrar a determinar, en concret, quin tipus de 
despeses del pressupost s’imputen a l’ajuda, es permet que les despeses 
subvencionables del pressupost del projecte es puguin compensar entre elles. 

  
A més dels requisits establerts en aquesta clàusula, només es pot considerar, com a 

despesa realitzada i, per tant, subvencionable, aquella que s’hagi pagat abans de la 

finalització del termini de presentació de la justificació de la subvenció. La forma 

d’acreditar aquest pagament així com el termini esmentat es regulen en la clàusula 

novena.  

 
2. En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del 
pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 
  

-   Aquelles despeses que no compleixin els requisits esmentats a l’apartat 1. 
-   Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu ser superior al 
    valor de mercat. 
-   Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i  
     les sancions administratives i penals, i les despeses de procediments         
     judicials. 
-    Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o 
     compensació, ni els imposts personals sobre la renda. 

 
No formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit 
pressupostari referit en la clàusula tercera, tot i que formin part del pressupost del 
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projecte, les inversions i obres, la compra d'equipaments o de qualsevol altre bé 
inventariable de naturalesa similar. 
 

3. Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats 
següents: 
 

- Quan el import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes 
en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei contractes del sector públic -que deroga la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic-  per al contracte menor, el 
beneficiari ha de demanar, com a mínim, 3 ofertes a diferents proveïdors, 
abans de contreure el compromís per a l’obra per fer l’obra, prestar el servei 
o lliurar el bé, llevat que per les especials característiques no hi hagi en el 
mercat un número suficient d’entitats o empreses que ho puguin efectuar, o 
llevat que la despesa ja s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de 
la subvenció. L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar amb la 
justificació de la subvenció, s’ha de realitzar en virtut de criteris d’eficiència 
i economia, en cas contrari, en cas contrari, quan l’oferta seleccionada no 
hagi estat la més avantatjosa econòmicament (art. 31.3 de la Llei 38/2003) se 
n’ha de presentar una memòria justificativa. 
 

- Quan el document justificatiu de la despesa s’hagi emès a través de mitjans 
electrònics, l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració responsable 
sobre el fet que l’import total justificat o, si escau, la part imputada a la 
subvenció no s’ha fet servir ni es farà servir per justificar altres subvencions. 

 

5è. Procediment. Òrgans d’instrucció, de fiscalització, de resolució i d’ordenament 
del pagament 
 
La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports, que duu a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetllar pel compliment dels 
requisits de la subvenció, a més d’exercir les facultats previstes en l’article 24 i 
concordants de la Llei 38/2003, general de subvencions, i les que s'esmenten en aquest 
conveni. L'òrgan instructor, quan ha comprovat, d’una banda, la documentació 
presentada per l’entitat beneficiaria, sia a l’hora de presentar la sol·licitud inicial sia a 
l’hora de justificar la subvenció i, d’altra banda, si està al corrent en el compliment de 
les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb les obligacions tributàries del 
Consell de Mallorca, ha de dictar la proposta d’acord de concessió corresponent.  

 
La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia de 
la documentació presentada pel beneficiari així com de les propostes realitzades per  la 
Secretaria Tècnica.  

 
El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció i 
l’aprovació del conveni. El conseller executiu del Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports dicta la resolució de reconeixement de l’obligació i, finalment, el conseller 
executiu del Departament d’Economia i Hisenda ordena l’abonament de l’obligació 
reconeguda, és a dir, el pagament de la subvenció. 
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El termini màxim de resolució d'aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir 
del dia d’entrada en el registre general de la sol·licitud de subvenció del beneficiari. 
 
6è. Beneficiaris 
 
Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que hi són aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions; les de l’article 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del 
Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 
(BOIB núm. 132 de 3/11/01); les recollides en aquestes clàusules i, la resta que hi siguin 
aplicables.   
 

� Dur a terme el projecte cultural subvencionat en les mateixes condicions i amb 
les mateixes característiques que es va presentar o, si n’és el cas, amb les 
modificacions prèviament comunicades. 

 

� Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les clàusules 
d’aquest conveni, que s’ha realitzat el projecte cultural subvencionat i, si n’és el 
cas, el compliment dels requisits o de les condicions que la concessió de la 
subvenció determini.  

 

� Comunicar a l'òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en 
tot cas, en justificar-la, l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, recursos o 
ingressos que financin el projecte cultural subvencionat. 

 

� Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que 
duguin a terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar la 
informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. 

 
� Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva 

comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur l’entitat beneficiària 
d'acord amb la normativa vigent, i, en el cas de no tenir obligació de dur-la, en la 
documentació que la substitueixi. 

 
� Acreditar, com es determina en aquest conveni i abans de redactar la proposta de 

concessió, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca. 

 
� Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos 

els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació 
i control. 

 
� Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic del 

Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En aquest sentit, la 
difusió s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la 
naturalesa del projecte. Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altre material 
imprès, s’hi ha d’incloure la imatge corporativa del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o del Consell de Mallorca. 
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� Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la LGS, i 

en el capítol I del Títol III del RLGS. 
 
7è. Subcontractació 
 
D’acord amb l’art. 29 LGS s’entén que el beneficiari subcontracta quan concerta amb 
tercers l’execució total o parcial de l’activitat que és l’objecte de la subvenció. Per tant, 
no es troba inclosa en aquest terme, és a dir, no s’entén compresa dins el terme 
subcontractació, la contractació d’aquelles despeses compromeses amb diferents 
proveïdors en les quals hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar el projecte per si 
mateix sia per l’absència total o parcial de mitjans propis.  
 
L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte cultural subvencionat, objecte de la 
sol·licitud, fins al 100 % del seu import, d'acord amb els requisits establerts en els 
articles 29 de la Llei 38/2003, 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, i els que s’indiquen a 
continuació.  
 
Requisits: 

 
a)   L’entitat beneficiària ha de presentar amb la factura justificativa de la 

subcontractació, la documentació següent: 
 
 1.   Una declaració responsable del subcontractista sobre els fets següents:  

- Que no incorr en cap de les prohibicions establertes a l’art. 13 LGS. 
- Que no ha rebut cap subvenció per dur a terme l’activitat objecte de la 

contractació. 
- Que no se li ha denegat una sol·licitud de subvenció en la mateixa 

convocatòria per no reunir els requisits per ser-ne beneficiari o per no 
haver assolit l’avaluació suficient.  

- Que no és un intermediari o assessor en els quals els pagaments es 
defineixin com un percentatge del cost total de l’operació, llevat que el 
pagament estigui justificat amb referència al valor del mercat de treball 
efectuat o dels serveis prestats. 

 
4. Documentació acreditativa o justificativa sobre els aspectes següents:  
 
- els motius pels quals es duu a terme la subcontractació i la impossibilitat 

d’executar l’activitat concertada per si mateix així com que respon a criteri 
d’eficàcia i d’eficiència i,  

- si escau, el valor afegit que el fet de la subcontractació aporta a l’activitat 
subvencionada. 

 
d) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de l’import de 

la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, la subcontractació estarà 
sotmesa al compliment dels requisits següents: 

 
1. Que el contracte es faci per escrit, una vegada rebuda la autorització de 

l’òrgan concedent de la subvenció (art. 29.3 LGS). 
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2.  Que l’entitat presenti una sol·licitud d’autorització per subcontractar amb la 

documentació següent: 
- La documentació mencionada als punts 1 i 2 de l’apartat a). 
- La proposta de formalització de la subcontractació. 
- La documentació acreditativa de la personalitat del subcontractista 

 
e) L’entitat beneficiària, d'acord amb l’art. 29.7 de la Llei 38/2003, no pot concertar 

l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 
 

9. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 13 de la 
llei 38/2003. 

10. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització 
de l'activitat objecte de contractació. 

11. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixin com un 
percentatge de cost total de l'operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis 
prestats. 

12. Persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, llevat que la 
contractació s'efectuï d'acord amb les condicions normals de mercat i 
l’autoritzi prèviament l'òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixi la clàusula. (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 
del Reial decret 887/2006, que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

 
No obstant això, es pot subcontractar a favor de les persones o les entitats vinculades a 
l’entitat beneficiària, d’acord amb l’apartat 4 de la lletra c), amb la prèvia autorització 
de l’òrgan concedent de la subvenció, sempre que es presenti aquesta documentació: 

 
I) Sol·licitud de l’entitat beneficiària per subcontractar amb persones 
vinculades, indicant el tipus de vinculació existent. (En el cas que la 
subcontractació concertada vagi a excedir del 20 % de l’import de la 
subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, s’ha de presentar a més 
la proposta de formalització de la subcontractació, ja que aquesta s’ha de 
materialitzar a través d’un contracte escrit i, la documentació acreditativa de 
la personalitat del subcontractista). 
 
II) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, i, posteriorment, en la justificació ha de 
presentar la factura de la subcontractació i els altres 2 pressuposts rebutjats. 

 
III) Una declaració del subcontractista sobre els fets següents:  

- Que no incorr en cap de les prohibicions establertes a l’art. 13 LGS. 
- Que no ha rebut cap subvenció per dur a terme l’activitat objecte de la 

contractació. 
- Que no se li ha denegat una sol·licitud de subvenció en la mateixa 

convocatòria per no reunir els requisits per ser-ne beneficiari o per no 
haver assolit l’avaluació suficient.  
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- Que no és un intermediari o assessor en els quals els pagaments es 
defineixin com un percentatge del cost total de l’operació, llevat que el 
pagament estigui justificat amb referència al valor del mercat de treball 
efectuat o dels serveis prestats. 

 
IV) Documentació acreditativa o justificativa sobre els aspectes següents:  

- els motius pels quals es dur a terme la subcontractació i la 
impossibilitat d’executar l’activitat concertada per si mateix així com 
que respon a criteri d’eficàcia i d’eficiència i, 

- si escau, el valor afegit que el fet de la subcontractació aporta a 
l’activitat subvencionada. 

 

8è. Modificació del projecte subvencionat 
 
Quan a l’hora de justificar la subvenció es posi de manifest que s’han produït 
alteracions de les condicions tingudes en compte per atorgar la subvenció, que no 
alteren essencialment la naturalesa i els objectius de la subvenció, que haguessin pogut 
donar lloc a la modificació de la concessió d’acord amb l’apartat 3.l) de l’art. 17 de 
LGS, l’òrgan concedent pot acceptar la justificació presentada, sempre que allò no afecti 
els drets dels tercers (art. 86.1 del RLGS).  
 
L’entitat beneficiària no pot sol·licitar una modificació de la concessió de la subvenció 
en la mesura que en les clàusules del conveni no es preveuen circumstàncies o 
situacions que puguin justificar-la, llevat de l’establert al primer paràgraf d’aquesta 
clàusula. 
 
En cap cas, s’admetran modificacions substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la 
naturalesa, les finalitats, les característiques essencials o qualsevol altre aspecte que 
pugui desvirtuar-lo.   
 
9è. Justificació i pagament de la subvenció 
 
D’acord amb el que recullen els articles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament 
de la subvenció, que es fa mitjançant transferència bancària, s’ha de dur a terme una 
vegada que l’entitat beneficiària hagi justificat, tal i com s’estableix en aquesta clàusula, 
la realització del projecte cultural subvencionat. 
 

L’entitat beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció, ha d’acreditar que 
està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social davant de l’Administració de l’Estat, i amb les obligacions tributàries del Consell 
de Mallorca, així com que no és deutora per una resolució de procedència de 
reintegrament.  

 

Pel que fa a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’ha de presentar la 
certificació administrativa corresponent; no obstant això, l’entitat beneficiària pot 
substituir aquestes certificacions per una declaració responsable en els casos següents:  
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a) Quan l'import de la subvenció concedida no superi els 3.000,00 € (art. 
24.4 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 
38/2003 general de subvencions;  

b) Quan l’entitat beneficiària sigui una Administració Pública, els seus 
organismes, entitats públiques o una fundació del sector públic (art. 24.6 
del Reial decret 887/2006;  

c) Quan l’entitat beneficiària no estigui obligada a presentar les 
declaracions o documents relatius a les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social (art. 22.1 del Reial decret 887/2006). 

 
Pel que fa referència al compliment de les seves obligacions tributàries amb el Consell 
de Mallorca ho acredita, d’ofici, la Tresoreria de la institució, i quant al fet que el 
beneficiari no és deutor per una resolució de reintegrament s’acredita mitjançant una 
declaració responsable de l’entitat beneficiària (Annex 2). 

 
Documentació justificativa: La justificació de la realització del projecte cultural 
subvencionat, de la consecució dels objectius de la subvenció, així com, del compliment 
de les condicions que determini, si escau, l’acte de concessió de la subvenció,  s'ha de 
dur a terme d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE 
núm.176, de 25/7/2006), a través d'un compte justificatiu que està integrat per la 
memòria tècnica i econòmica següent:   
 
A) Memòria tècnica: 
 
És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet el projecte cultural 
subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis que, 
prèviament, ha comunicat al departament. 

 

Així, la memòria està integrada per la documentació següent: 

 

�  Memòria explicativa de l'activitat realitzada: comentari i avaluació dels resultats 
obtinguts i de tots aquells aspectes que siguin rellevants, amb indicació de la data 
d’acabament del projecte. Si no s’ha executat la totalitat del projecte per causes 
alienes o de força major, la memòria n’ha d’exposar les causes i ha d’explicar la 
resta del projecte realitzat. 

 
� Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a l’activitat 

subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini de la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o, simplement del Consell de 
Mallorca, mitjançant el logotip de la institució. 

 
� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la 

realització del projecte cultural. 
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B) Memòria econòmica:  

 

És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat i 
de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents següents. 

 

Aquesta memòria està integrada per la documentació següent: 

 

� Annex 1: Declaració responsable de la realització del projecte cultural subvencionat 
i del seu pressupost d’execució, a la qual s'ha d’adjuntar la relació detallada i 
equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que corresponen sense 
cap dubte al projecte cultural subvencionat (art. 30.2 de la LGS i art. 72.2 del 
RLGS). 

 
� Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat. La 

relació de despeses s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost 
presentat i ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: 
la denominació del proveïdor i el seu NIF, el número, l’import, la data d'emissió i la 
de pagament, el concepte de la factura o del document similar. La relació d'ingressos 
ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons propis que han 
finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència.  En el cas 
que no hi hagi altres ingressos que financin el projecte s’ha d’adjuntar una 
declaració responsable sobre aquesta circumstància. 

 

� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la despesa 
justificada no te un valor superior al de mercat (art. 31.1 i 33 de la Llei 38/2003). 
(Annex 1). 

 

� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet de si recupera o 
compensa l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003) (Annex 1) 

 
� Les factures originals o d’altres documents amb valor probatori equivalent amb 

validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, justificatius de 
les depeses del pressupost subvencionable executat, que han d’estar expedides a 
nom de l’entitat beneficiària i abonades pel beneficiari i, a més, han de tenir tots els 
requisits que exigeix el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que 
s’aprova el reglament que regula les obligacions de facturació. Així, es poden citar, 
entre d’altres, com a exemple i sempre que siguin escaients: 

 
• Dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari 
• Data i número de factura  
• Concepte de la despesa 
• Retenció fiscal i/o IVA (si correspon)  
• El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte 

de la factura. 
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Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no subjecta a l’impost 
o quan el subjecte passiu de l’impost sigui el destinatari de l’operació facturada, s’hi 
ha de fer constar. O s’hi ha d’incloure una referència a les disposicions 
corresponents de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, o als preceptes 
corresponents de la Llei de l’impost. 

 
Notes: 1. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma 

ordenada, és a dir, s’han d’agrupar en el mateix ordre establert en la relació de 
despeses que s’adjunta a l’annex 1. 

 

2. El pagament dels justificants s'ha de dur a terme a través dels mitjans que 
s'indiquen a continuació i, la documentació que l'acredita ha de presentar les 
característiques següents:  

 

A) Pagament a través de transferència bancària o d’ingrés en compte 
bancari. 

 
En aquest cas, s’ha d’adjuntar la documentació següent: 
 
- Còpia de l’ordre de la transferència bancària o del document d’ingrés 
bancari.  Aquests  documents han de recollir les dades següents: el 
concepte de la transferència o de l’ingrés que ha de permetre identificar 
el justificant a què s'imputa el pagament, la data del document, l’import i, 
les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament i, 
 
- Extracte del compte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri 
el càrrec d’aquesta transferència 

 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 
es recullen les dades que s'esmenten per a la còpia de l’ordre de la 
transferència o per al document d’ingrés, bastarà presentar aquest detall 
del càrrec bancari. 

 

 B) Pagament mitjançant xec o pagaré nominatiu : 

L’entitat beneficiària ha de aportar tots aquests documents: 
 

- Còpia del xec o pagaré nominatiu, emès a nom del proveïdor que emet 
la factura, sempre que estigui vençut. 
 
- Certificat o document de l’entitat bancària en què es faci constar 
aquestes dades: el número de xec, el seu import, la identificació de qui el 
cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del 
compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també la 
identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el titular 
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del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda). 
  
- Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri 
el càrrec d’aquest xec o pagaré.  
 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 
es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al document de 
l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i la 
còpia del xec o pagaré corresponent. 

 

C) Pagament a través de pagarés, lletres de canvi o similars. 

En aquest supòsit, l’acreditació del pagament s’ha de fer a través 
d’aquest document: 

Certificat o document de l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el 
lliurat de la lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa 
l’efecte mercantil, l’import de la lletra de canvi i la data d’emissió de la 
lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 
es recullen les dades que s'esmenten en el paràgraf anterior bastarà 
presentar aquest detall del càrrec bancari.  

 

D) Pagament mitjançant targeta de crèdit. 

 

Aquest tipus de pagament s’ha d’acreditar amb els documents següents: 

- Resguard del pagament amb targeta 

- Certificat o document de l’entitat bancària en què com a mínim consti 
el titular i el número del compte corrent en què es carrega el pagament de 
la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual es fa la transferència i 
l’import i data de l’operació.  

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 
es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o  per al document 
de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i el 
resguard del pagament amb targeta. 

 
E) Pagament mitjançant domiciliació bancària. 

 

En aquest cas, s’ha d’adjuntar aquests documents: 

- Notificació bancària del càrrec  
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- Certificat o document de l’entitat bancària en què consti el titular i 
número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec i l’ordenant del 
càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data 
de l’operació. 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió 

es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al document de 

l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i la 

notificació bancària del càrrec. 

 
3. En el cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import que 
no coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà de 
presentar un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària o 
qualsevol altre document que justifiqui que dins aquell pagament es troba 
inclòs l’abonament del justificant en qüestió.  

 
4. Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar 
l’equivalència del canvi oficial en euros que correspongui a la data del 
pagament del document justificatiu de la despesa. 

 
5. No s’admet el pagament en efectiu. 

 
6.En el cas de què s'hagin de retornar les factures o els justificants originals, a 
petició de l’entitat beneficiària, s'hi ha de estampillar, la data de concessió de 
la subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció).  

 
� Les 3 ofertes de diferents proveïdors o, en el seu cas, una memòria justificativa 

sobre l’oferta seleccionada, en el supòsit de la clàusula quarta, apartat 3, paràgraf 
primer. 

 
� La documentació relativa a la subcontractació que s’hagi de presentar d’acord 

amb allò establert a la clàusula setena d´aquest conveni  
 
� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la 

justificació econòmica del projecte cultural. 
 

 

Termini de presentació: L’entitat beneficiària ha de presentar la documentació 
justificativa, recollida en aquesta clàusula, al més aviat possible, i, en tot cas, el darrer 
dia per presentar-la documentació justificativa ha de ser el 30 de d´octubre de 2016 en 
qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la Misericòrdia: 
plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General 
Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-), així com en els llocs 
establerts en l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999. 
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Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert 
perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que s’ha 
enviat dins el termini esmentat en el paràgraf anterior. No obstant això, si aquesta 
documentació no entra en el Registre General dins els 10 dies hàbils següents a 
l’acabament del termini de presentació de la documentació justificativa, no s’ha 
d’admetre en cap cas. Si el darrer dia caigués en dissabte, el termini s'ajorna fins a 
l'hàbil següent. 
 

10è. Bestreta i pagaments a compte 

L’entitat beneficiària, sense perjudici d’allò establert a la clàusula anterior, si no disposa 
de recursos propis suficients per finançar la realització del projecte cultural, pot 
sol·licitar una bestreta, així com ser beneficiària de pagaments a compte de la subvenció 
nominativa si presenta la justificació parcial corresponent de la subvenció. 

 
a) Pagaments anticipats (bestretes): Si l’entitat beneficiària no disposa de recursos 
propis suficients per finançar la realització del projecte cultural pot sol·licitar una 
bestreta de la subvenció amb caràcter previ a la justificació de la subvenció (art.34.4 de 
la Llei 38/2003 general de subvencions, art. 88.2 del Reial decret 887/2006, pel qual 
s'aprova el reglament d’aquesta Llei, i base d’execució 25.2 dels Pressuposts de 2016 
del Consell de Mallorca).   
 
Límit: L’entitat beneficiària pot demanar una bestreta de fins al 50% de l’import de la 
subvenció, per la qual cosa ha de constituir les garanties que s’estableixen en el paràgraf 
següent. 
 
Garantia: L’entitat beneficiària ha de constituir una garantia mínima del 120% de 
l’import de la bestreta sol·licitada, mitjançant un aval bancari, davant la Tresoreria del 
Consell de Mallorca. 
 
No obstant això, d’acord amb les bases d’execució dels Pressuposts del Consell de 
Mallorca, el conseller executiu d’Economia pot atorgar, excepcionalment i sempre que 
les entitats beneficiàries siguin ajuntaments o entitats sense ànim de lucre, una bestreta 
de fins al 50% de l’import de la subvenció sense l’obligació de constituir l’aval bancari, 
amb l’informe favorable previ del centre gestor de la despesa. 
 
b) Pagaments a compte: A mesura que es vagi executant el projecte cultural 
subvencionat, si escau, el beneficiari pot presentar justificacions parcials de la 
subvenció per poder rebre l’abonament de pagaments fraccionats de la subvenció que 
corresponguin al ritme d’execució del projecte i per un import corresponent a la part 
proporcional de la subvenció justificada. (Art. 34.4 de la Llei 38/2003 general de 
subvencions, Art. 88.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions). 
 
Límit: L’entitat beneficiària pot sol·licitar l’abonament de pagaments fraccionats fins al 
90% de l’import de la subvenció. En  el cas d’haver rebut una bestreta de la subvenció, 
aquesta també computa a l’efecte del percentatge anterior.  

 



 101 

Garantia: No s’exigeix  la constitució de cap garantia  per a l’abonament de pagaments 
fraccionats. 
 
Documentació a presentar: En aquests casos de pagaments fraccionats s’ha d’adjuntar, a 
més de les factures corresponents: 
 

- L’annex I de declaració responsable sobre l’execució parcial del projecte que 
es justifica. 

- Una memòria tècnica parcial. 
- Material gràfic de difusió de les activitats realitzades, si escau.  
- Una relació de les despeses i dels ingressos que s’han generat per l’execució 

parcial, degudament signada pel beneficiari 
 
Així mateix, d’acord amb l’establert a l’art. 34.5 de la Llei 38/2003 general de 
subvencions, no podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la 
Seguretat Social o sigui deutor per resolució de procedència de reintegrament. 

 

11è. Absència o deficiències de la documentació justificativa de la subvenció 

 
Si l’entitat beneficiària no presenta la documentació establerta a la clàusula anterior, se li 
ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable de 15 dies hàbils, 
comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest requeriment (art. 
70.3 de la RLGS). 
 
Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor requerirà l’entitat 
beneficiària que les esmeni en el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà 
de la recepció de la notificació del requeriment (art. 71.2 de la RLGS). 

 
Per altra part, si la l’entitat beneficiària no adopta les mesures de difusió adients per 
donar publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb l’art. 31.3 b) del 
RLGS, l’òrgan instructor li’n farà requeriment perquè les adopti en un termini no 
superior a 15 dies hàbils, amb l’advertiment de les conseqüències que es poden derivar 
de no adoptar-les en aplicació de l’article 37 de la LGS. 

 

12è. Inspecció i comprovació 

 

El Consell de Mallorca pot, per una banda, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció, i, per altra banda, 
inspeccionar i comprovar les activitats culturals que hagi subvencionat, sense perjudici 
de les competències que puguin correspondre a altres organismes o institucions.  

 

13è. Revocació i reintegrament de la subvenció 
 
1.Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàusules del 
conveni o en el reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
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Mallorca, o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la Llei 38/2003, o altera les 
condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte, que s’hagin pogut tenir 
en compte per concedir la subvenció, els òrgans competents del Consell han de revocar 
la concessió de la subvenció. En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el dret a 
cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’ha de reintegrar, d’acord amb el que estableixen l’article 
40.1 de la LGS i els articles 91 i següents del RLGS.   
 
2. No obstant això, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha 
tingut voluntat de compliment  i que s’aproxima de forma significativa a l’assoliment de 
les finalitats de la subvenció, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la concessió 
de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar-la íntegrament, d’acord 
amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 
 
a) En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, com a mínim, l’execució 
del 50 % de les activitats d’aquest o de l’activitat planificada (quan el projecte només 
estigui integrat per una activitat i aquesta sigui susceptible de dividir-se en unitats 
d’execució amb una naturalesa i identitat pròpia), la revocació parcial subvenció inicial 
s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no justificat, sempre que l’entitat 
hagi especificat l’aplicació de la subvenció inicial entre les diferents activitats del projecte 
o unitats d’execució, sia en la documentació inicial sia abans de la justificació de la 
subvenció o en el moment de presentar-la, com a conseqüència del requeriment de l’òrgan 
instructor. 
 
b) En el cas que s’hagi executat totalment el projecte cultural, la revocació parcial de la 
subvenció inicial s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no justificat o 
justificat incorrectament. 
 
3. En el cas que l’import total de la suma de la subvenció més la resta d’altres ajuts, 
subvencions, ingressos o fons propis, amb què es finança el projecte cultural, superi el 
pressupost d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de 
ser la quantitat que excedeix del pressupost executat. 

 
 
14è. Infraccions i Sancions 
 
L'incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de 
subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que hi sigui 
d'aplicació. 
 
15è . Control financer 
 
El beneficiari s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant 
del Consell de Mallorca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta d’organismes 
que estableixi l’ordenament jurídic. 

 

El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció. 
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16è. Règim jurídic 

 

La subvenció nominativa, objecte d’aquest conveni, es regeix per aquest conveni; per la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de 
novembre de 2003); el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol de 
2006); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, 
aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132 de 3 de 
novembre de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament orgànic del 
Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple del Consell de Mallorca de 2 de juliol de 
2001 (BOIB núm. 102, de 25 d´agost de 2001), i modificat per  acords del Ple de: 8 de 
març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004), 28 de juliol de 2008 (BOIB 
núm. 113, de 14 d’agost de 2008), 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 
d’octubre de 2011), 14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 18 de juny de 2013), 9 
d’octubre de 2014 (BOIB núm. 145, de 21 d’octubre de 2014) i 8 d’octubre de 2015 
(BOIB núm. 186, de 24 de desembre de 2015); el Decret d’organització del Consell de 
Mallorca, de dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), 
parcialment modificat pel Decret de presidència de 24 de febrer de 2016 (BOIB núm. 
27, de 27 de febrer); l'Ordenança vigent de procediment administratiu del Consell de 
Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 10 
d’agost de 1995) i modificada per la Llei 4/1999 i la resta de la normativa que hi sigui 
d'aplicació. 
 

17è. Vigència 

 

La vigència d’aquest conveni s’inicia la data de la seva signatura i finalitza el 30 
d´octubre de 2016 

 

El vicepresident primer i conseller executiu      El president de Mallorca 
del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Planetarium Space Center 
del Consell de Mallorca 
 
 
 
Francesc Miralles Mascaró             Lluc Mas Pocoví 
 
 
 
 
Nota: D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us informam que: 
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1. Les dades personals obtingudes en la tramitació d’aquesta subvenció s'incorporaran 
en els fitxers de dades personals, inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, 
del qual és responsable el Consell de Mallorca. En aquest sentit, les dades obtingudes 
del beneficiari s’integren per una banda, en el fitxer “Registre General” que serveix per 
registrar l’entrada i sortida de documents i, per altra banda, en el fitxer “Acords i 
Resolucions” que té com a finalitat, entre d’altres, els procediments administratius. 
 
2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 
 

3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999, és 
la Presidència del Consell de Mallorca, carrer Palau Reial núm. 1, 07001 Palma. 
 
 
 

ANNEX 1 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE 
CULTURAL  SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST 
 
_______________________________________________, com a representant de l’entitat  

___________________________________________________________________, amb 

el NIF _______________, en relació a la subvenció concedida pel Departament de  

Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca per dur a terme el projecte 

________________________________________________________________________

___________________________________ . 

 

Declar sota la meva responsabilitat: 

 

 

1.- Que l'esmentat projecte s’ha realitzat. 

 
2.- Que la relació de despeses i d'ingressos que integren el pressupost executat del 
projecte assenyalat ha estat la que s'hi adjunta. 
 
Nota: 1. La relació de despeses, que s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del 
pressupost presentat, ha d'indicar les següents dades de les factures o documents 
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acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu NIF, el número, l’import, la data 
d'emissió i la de pagament, i el concepte de la factura o del document similar; la  relació 
d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons propis 
que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència. 2. 
Aquesta relació de despeses i ingressos ha d’anar signada pel beneficiari. 
 
3.- Que les despeses relacionades corresponen sense cap dubte a la naturalesa del 
projecte cultural subvencionat per un import de ..........................  €  i que no tenen un 
valor superior al de mercat. 

 
4.- Que el beneficiari/entitat beneficiària en relació a l’IVA suportat en la despesa 
subvencionable de l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions: 
 

� No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 
� Sí recupera o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 

 
 
5. Que la subvenció atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la qual 
es va concedir i que no supera -amb les subvencions i altres ingressos concurrents- el cost 
del projecte subvencionat. 
 
6. Que s’adjunten la totalitat dels justificants del pressupost d’execució del projecte 
cultural subvencionat i que, si és el cas, la resta de documentació relativa al projecte 
cultural resten a disposició del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes, a la 
seu d’aquesta entitat, situada en _________________________________________ 
_______________________________________  . 
 
 
 
 

I, perquè consti, sign aquesta declaració  a ____________________________, el 

________, d   ___________________ de 2016 

 

 

 

ANNEX 2 
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO SER DEUTOR PER UNA 
RESOLUCIÓ DE REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS 
 
 
__________________________________________________, titular del document 

d’identitat ______________________________, com a representant legal de l’entitat  
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______________________________________________________________, declar, 

d’acord amb l’article 25 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 

25 de juliol de 2006), pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions, que l’entitat 

___________________________________________________, amb el NIF 

___________________, no és deutora per una resolució de reintegrament de 

subvencions. 

 
 
Ho declar davant la Secretaria tècnica del Departament de Cultura i Patrimoni i Esports, 

als efectes de l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions (BOE núm.276, de 18 de novembre, de 2003). 

 
 
 
El representant legal     N’he pres nota,   
de l’entitat beneficiària   El secretari tècnic 
(signatura)     del Departament de Cultura, 
       Patrimoni i Esports 
      (signatura)   
 

 
            
_____________________________  ___________________________         
(Nom i cognoms)                                     Jaume Colom Adrover    
 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) diu que és el punt que ha comentat 
abans, que versa sobre la concessió d’una subvenció nominativa de 80.000 euros a aquesta entitat. 

Afegeix que l’import d’aquesta subvenció es va reduir considerablement amb relació a allò que havia 
estat objecte de subvenció els darrers anys. Fa notar que estan observants a què l’entitat compleixi els 
seus compromisos d’executar el programa d’activitats que li interessen al Consell de Mallorca però, en el 
moment que vegin que l’entitat no ofereixi les garanties jurídiques, administratives i de solvència de les 
activitats, aleshores n’hauran de fer un replantejament com feren amb l’anterior entitat. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP, PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra i 
tres abstencions (El Pi-Proposta per les Illes). 
 

Es troba absent el Sr. Apesteguía Ripoll 

 

PUNT 12. ACORD DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 
80.000,00 € A FAVOR DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE BANDES DE MÚSICA 
I ASSOCIACIONS MUSICALS 
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Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 

Proposta 
 
Antecedents 
 
1. El president de la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals va 
presentar en el Registre General del Consell de Mallorca, el 2 març de 2016, la 
sol·licitud, datada el 29 de febrer immediatament anterior, d’una subvenció de 
80.000,00 € per rebre el suport del Consell de Mallorca al seu projecte anual d’activitats 
referent al moviment bandístic de Mallorca. 
 

2. En el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2016 del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports, hi ha el programa 33430 “Promoció cultural”, que inclou la 
iniciativa relativa a una subvenció nominativa, mitjançant conveni, a la Federació de 
Bandes Música, amb una dotació pressupostària de 80.000,00 € (aplicació 
pressupostària 20.33430.48906), que cerca d’assolir l’objectiu específic següent: donar 
suport al projecte d’activitats de la Federació promocionant i divulgant la cultura 
popular mallorquina. 

 

3. En els pressuposts d’enguany es garanteix el crèdit adequat i suficient per atendre la 
concessió de la subvenció nominativa de 80.000,00 € a favor de la Federació de Bandes 
de Música, en l’aplicació pressupostària assenyalada, d’acord amb la RC amb el número 
de referència 22016/62. 

 

4. En data 11 d’abril de 2016, el director insular de Cultura ha justificat, mitjançant la 
memòria pertinent, la concessió de la subvenció nominativa esmentada a favor de la 
Federació de Bandes de Música, per donar suport al seu funcionament i a les activitats 
que conformen el projecte cultural presentat. 
 
5. En data 18 d’abril de 2016, la cap de servei de la Unitat Jurídica Administrativa de 
Cultura ha informat favorablement sobre els aspectes jurídics de la present proposta de 
concessió. 
 
6. El dia 27 de maig de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca l’ha 
fiscalitzada de conformitat. 
 

Fonaments de dret 

1. Articles 2.1, 22.2 i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre). 

2. Article 65 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 (BOE núm. 176, de 25 
de juliol). 

3. Article 8.1 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134, 
de 2 de novembre). 
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4. Article 31 e)  del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del 
Ple de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost). 

5. Article 2 del Decret d’organització del  Consell de Mallorca, de 10 de juliol de 2015 
(BOIB núm. 109, de 18 de juliol), parcialment modificat pel Decret de presidència de 
24 de febrer de 2016 (BOIB núm. 27, de 27 de febrer). 
 

6. Base 23.1 d'execució dels Pressuposts del Consell de Mallorca de 2016. 

En virtut de tot el que he exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, després del 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes, la proposta d’acord 
següent. 

Acord 

1. Aprovar i iniciar l’expedient 5/2016 relatiu a la concessió d’una subvenció 
nominativa de 80.000,00 €, a favor de la Federació Balear de Bandes de Música i 
Associacions Musicals, titular del NIF G07447055, per donar suport a la realització del 
seu projecte anual referent al moviment bandístic de Mallorca i, consegüentment, 
autoritzar-ne la despesa a càrrec de la partida pressupostària 20.33430.48906 (núm. de 
referència 22016/62). 

 

2. Concedir una subvenció nominativa de 80.000,00 € a favor de la Federació Balear de 
Bandes de Música i Associacions Musicals, titular del NIF G07447055, per donar 
suport al projecte cultural indicat i, consegüentment, disposar-ne la despesa a càrrec de 
la partida pressupostària 20.33430.48906 (núm. de referència 22016/62). 

 

3. Aprovar el conveni adjunt amb la Federació Balear de Bandes de Música i 
Associacions Musicals per establir les bases reguladores de la concessió d’aquesta 
subvenció nominativa. 

 
4. Notificar aquest  acord a les persones interessades i publicar la concessió d’aquesta 
subvenció nominativa en el BOIB per conducte de la base de dades nacional de 
subvencions (BDNS). 
 
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents. 
 
Directament, el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
que resulti competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la 
notificació del present acord. 
 
El recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que ha dictat aquest acord, en el termini 
d'un mes, comptador a partir del dia següent de la seva notificació. Contra la desestimació 
expressa del recurs de reposició, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu 
davant l’òrgan jurisdiccional esmentat, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del 
dia següent de la notificació de la desestimació del recurs de reposició.  
 
Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que se n’hagi notificat 
la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu contra la desestimació 



 109 

presumpta del recurs de reposició, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució 
expressa. 
 
No obstant l'anterior, s’hi pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 4/1999, de 13 de gener, que modifica la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I LA FEDERACIÓ 
BALEAR DE BANDES DE MÚSICA I ASSOCIACIONS MUSICALS, 
REGULADOR DE LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 
80.000,00 € A FAVOR D’AQUESTA 

Palma, (...) d (...)  de 2016 

Reunits, d’una part, el Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca (NIF 
S0711002F) i, de l’altra, el Sr. Joan Carles Julià Cuenca (DNI 18.220.247S), president 
de la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals (NIF G07447055). 

Actuen el Sr. Miralles en nom i representació del Consell de Mallorca, i el Sr. Julià en 
nom i representació de la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions 
Musicals.  

Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar i 

DIUEN 

Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, per mitjà del Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports, i de la Federació Balear de Bandes de Música i 
Associacions Musicals, entre altres, fomentar i promocionar les activitats musicals que 
es desenvolupin a Mallorca i, amb les finalitats d’afavorir i incentivar la voluntat de 
perfeccionament i d’autoformació de les bandes, estimular-ne la capacitat de 
desenvolupar accions i iniciatives musicals, en general, i promocionar la música, 
especialment, la que constitueix el nostre patrimoni musical. 

Que en la sessió de (...) d (...) de 2016, el Ple del Consell de Mallorca va prendre l’acord 
d’establir un conveni entre el Consell de Mallorca, per mitjà del Departament  de 
Cultura, Patrimoni i Esports, i la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions 
Musicals, per fixar les bases reguladores de la concessió de la subvenció nominativa de 
80.000,00 €, i donar suport a la realització del seu projecte anual d’activitats. 

I, per dur-lo a terme, 

 

CONVENEN 

1r. Objecte de la subvenció 



 110 

El Ple del Consell de Mallorca atorga una subvenció nominativa de 80.000,00 € a favor 
de la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals, per donar suport 
al seu funcionament  i a les activitats que conformen el projecte presentat, que 
s’esmenten tot seguit. 

13. Funcionament i manteniment de la Federació Balear de Bandes de 
Música i     Associacions Musicals per dur a terme les activitats del 
projecte.          

� Organització de 10 festivals a diferents indrets de Mallorca amb la 
participació de totes les bandes de música federades. 

� Organització i lliurament dels Premis de la Música 2016. 

� Activitats dirigides a la difusió, l’ensenyament i la pràctica de la música. 

� Programes, cartells i elements publicitaris de totes aquestes activitats en 
llengua catalana i incloent el logotip del Consell de Mallorca. 

� Noves composicions per a banda. 

� Organització d’un concert per estrenar les noves composicions. 

 

Temporalització del projecte: des de l’1d’octubre de 2015 fins al 30 de setembre de 
2016 (ambdós inclosos). 

El pressupost total de les despeses del projecte és de 80.000,00 €.  

 
2n. Naturalesa de la subvenció 
 
La subvenció que s’atorga mitjançant el present conveni és de caràcter voluntari i 
eventual i es pot anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes en 
la llei o en aquestes clàusules; no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en 
anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.  És compatible amb altres ajudes o 
subvencions, ingressos o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix 
projecte, sempre que el còmput total d’aquells no superi el pressupost d’execució del 
projecte. 
 
La subvenció objecte d’aquest conveni té la consideració d’import cert, sense fer cap 
referència a un percentatge o fracció del pressupost del projecte cultural subvencionat, 
per la qual cosa, el fet de concedir-la implica l’obligatorietat de realitzar el projecte 
cultural subvencionat i, consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar altres fonts 
de finançament o bé aportar-hi fons propis per executar la totalitat del pressupost.  
 
3r. Dotació pressupostària 
 
L’import de la subvenció s’imputa a la partida 20.33430.48906 “Conveni Federació 
Bandes de Música 2016” dels Pressuposts del Consell de Mallorca de l’any 2016, amb 
crèdit adequat i suficient, d’acord amb el número de referència 22016/62. 
 

4t. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable 
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1. En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa subvencionable i, 
consegüentment, forma part del pressupost inicial del projecte cultural, la que respon a 
la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, 
executar i difondre el projecte, està legalment justificada amb factures o altres 
documents que l’acreditin, la temporalització dels quals ha de coincidir amb la de la 
durada del projecte, que no pot tenir, en cap cas, una temporalització superior a 12 
mesos. Per això, la data dels justificants es computa en virtut de la durada del projecte o, 
com a màxim, en els 12 mesos anteriors a l’acabament de l’execució del projecte i fins a 
aquesta data com a límit. Als efectes del que estableix aquest paràgraf, s’entén que la 
data d’acabament del projecte es correspon amb el darrer dia que es realitza l’activitat 
subvencionada, la qual cosa s’haurà d’acreditar mitjançant la  memòria tècnica i la 
memòria econòmica que integren el compte justificatiu, tal com especifica la clàusula 
vuitena d’aquest conveni.  

 
No obstant això, es poden admetre les factures que s’hagin expedit posteriorment a la 
temporalització esmentada, sempre que, per una banda, el lliurament de béns o la 
prestació de serveis objecte de la factura s’hagi efectuat en la temporalització 
assenyalada en la clàusula primera i, per altra banda, s’hagin emès en el termini de 15 
dies naturals, comptadors des de la data d’acabament de l’execució del projecte. 
 
Així mateix, es consideren també despesa subvencionable: les despeses financeres, les 
d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, les despeses pericials 
per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques si hi 
estan directament relacionades i són indispensables per preparar-lo i dur-lo a terme. A 
més, també tindran la condició de subvencionables les despeses derivades de garanties 
bancàries, sempre que estiguin directament relacionades i siguin indispensables per dur 
a terme el projecte cultural.  
 
Altrament, atès que la subvenció d’aquest conveni té per objecte el projecte cultural que 
esmenta la primera clàusula, sense entrar a determinar, en concret, quin tipus de 
despeses del pressupost s’imputen a la subvenció, es permet que les despeses 
subvencionables del pressupost del projecte es puguin compensar entre elles. 
 
A més dels requisits establerts en aquesta clàusula, només es pot considerar despesa 
realitzada i, per tant, subvencionable, aquella que s’hagi pagat abans d’acabar el termini 
per presentar la justificació de la subvenció. La forma d’acreditar el pagament i 
l’acabament del termini esmentat es regulen en la clàusula vuitena.  
 
2. En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part del pressupost 
subvencionable ni del pressupost del projecte: 
 

- Les despeses que no compleixin els requisits assenyalats en l’apartat 1. 
- Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al valor 

de mercat. 
- Els interessos deutors dels comptes bancaris. 
- Els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals. 
- Les despeses de procediments judicials. 
- Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o 

compensació, ni els imposts personals sobre la renda. 
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No formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit 
pressupostari referit en la clàusula tercera, tot i que formin part del pressupost del 
projecte, les inversions i obres, la compra d'equipaments o de qualsevol altre bé 
inventariable de naturalesa similar. 
 
3. Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats 
següents:  
 

- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes 
en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic -que deroga la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic- per al contracte 
menor, l’entitat beneficiària ha de demanar, com a mínim, 3 ofertes a 
diferents proveïdors abans de contreure el compromís per fer l’obra, prestar 
el servei o lliurar el bé, llevat que, per les especials característiques, no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats o empreses que ho puguin 
efectuar, o llevat que la despesa ja s’hagués realitzat amb anterioritat a la 
sol·licitud de la subvenció. L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de 
presentar amb la justificació de la subvenció, s’ha de fer en virtut de criteris 
d’eficiència i economia; en cas contrari, quan l’oferta seleccionada no hagi 
estat la més avantatjosa econòmicament (art. 31.3 de la Llei 38/2003), se 
n’ha de presentar una memòria justificativa. 
 

- Quan el document justificatiu de la despesa s’hagi emès a través de mitjans 
electrònics, l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració responsable 
sobre el fet que l’import total d’aquests justificants o, si escau, la part que 
s’imputa a la subvenció no s’ha fet servir ni es farà servir per justificar altres 
subvencions. 

 

5è. Procediment. Òrgans d’instrucció, fiscalització, resolució i ordenament del 
pagament 
 
La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports, que du a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetllar pel compliment dels 
requisits de la subvenció, a més d’exercir les facultats previstes en l’article 24 i 
concordants de la Llei 38/2003, general de subvencions, i les que s'esmenten en aquest 
conveni. L'òrgan instructor, quan ha comprovat, d’una banda, la documentació 
presentada per l’entitat beneficiaria, sia a l’hora de presentar la sol·licitud inicial, sia a 
l’hora de justificar la subvenció i, d’altra banda, si està al corrent en el compliment de 
les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb les obligacions tributàries del 
Consell de Mallorca, ha de dictar la proposta d’acord de concessió corresponent. 
 

La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia de la 
documentació presentada per l’entitat i de les propostes realitzades per la Secretaria 
Tècnica.  
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El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció i 
l’aprovació del conveni. El conseller executiu del Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports dicta la resolució de reconeixement de l’obligació i, finalment, el conseller 
executiu del Departament d’Economia i Hisenda ordena l’abonament de l’obligació 
reconeguda, és a dir, el pagament de la subvenció. 
 
El termini màxim de resolució d'aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir 
del dia d’entrada en el Registre General de la sol· licitud de subvenció. 
 
6è. Beneficiaris 
 
Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que hi són aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, de 28 de desembre (en endavant LGS), i les de l’article 10 del Reglament 
de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del 
Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132, de 3 de novembre); les 
recollides en aquestes clàusules i la resta que hi siguin aplicables.   
 

� Dur a terme el projecte cultural subvencionat en les mateixes condicions i amb 
les mateixes característiques que es va presentar o, si n’és el cas, amb les 
modificacions prèviament comunicades. 

 
� Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les clàusules 

d’aquest conveni, que s’ha realitzat el projecte cultural subvencionat i, si n’és el 
cas, el compliment dels requisits o de les condicions que la concessió de la 
subvenció determini. 

 
� Comunicar a l'òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en 

tot cas, en justificar-la, l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, recursos o 
ingressos que financin el projecte cultural subvencionat. 

 
� Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que 

duguin a terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar la 
informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. 

 
� Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva 

comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur l’entitat beneficiària 
d'acord amb la normativa vigent i, en el cas de no tenir obligació de dur-la, en la 
documentació que la substitueixi. 

 
� Acreditar, com es determina en el present conveni i abans de redactar la proposta 

de concessió, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

 
� Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos 

els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació 
i control. 

 
� Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic del 

Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En aquest sentit, la 
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difusió s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la 
naturalesa del projecte. Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altre material 
imprès, s’hi ha d’incloure la imatge corporativa del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o del Consell de Mallorca.  

 
� Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la LGS, i 

en el capítol I del títol III del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (en endavant 
RLGS). 

 
7è. Subcontractació 
 
D’acord amb l’article 29 de la LGS, s’entén que l’entitat beneficiària subcontracta quan 
concerta amb tercers l’execució total o parcial de l’activitat que és objecte de la 
subvenció. Per tant, no s’entén com a subcontractació la contractació d’aquelles 
despeses compromeses amb diferents proveïdors que hagi d’efectuar el beneficiari per 
realitzar el projecte, per l’absència total o parcial de mitjans propis.  
 
L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte cultural subvencionat fins al 100% 
del seu import, d'acord amb els requisits establerts en els articles 29 de la Llei 38/2003 i 
68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i els que s’indiquen a continuació.  
 
Requisits 

 
a)   L’entitat beneficiària ha de presentar, amb la factura justificativa de la 

subcontractació, la documentació següent. 
 

2. Una declaració responsable del subcontractista sobre els fets següents:  
 

- Que no incorre en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 de la 
LGS. 

- Que no ha rebut cap subvenció per dur a terme l’activitat objecte de la 
contractació. 

- Que no se li ha denegat una sol·licitud de subvenció en la mateixa 
convocatòria per no reunir els requisits per ser-ne beneficiari o per no 
haver assolit l’avaluació suficient.  

- Que no és un intermediari o assessor en els quals els pagaments es 
defineixin com un percentatge del cost total de l’operació, llevat que el 
pagament estigui justificat en referència al valor del mercat de treball 
efectuat o dels serveis prestats. 

 
5. Documentació acreditativa o justificativa sobre els aspectes següents:  
 
- La impossibilitat d’executar l’activitat concertada per si mateix i, doncs, els 

motius de fer la subcontractació; que aquesta respon a criteris d’eficàcia i 
eficiència. 

- Si escau, el valor afegit que la subcontractació aporta a l’activitat 
subvencionada. 

 
b)   Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20% de l’import de 
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la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, la subcontractació estarà 
sotmesa al compliment dels requisits següents: 

 
2. Que el contracte es faci per escrit, una vegada rebuda l’autorització de 

l’òrgan concedent de la subvenció (art. 29.3 de la LGS). 
 

2.  Que l’entitat sol·liciti l’autorització per subcontractar i hi aporti la 
documentació següent: 
- La mencionada en els punts 1 i 2 de l’apartat a). 
- La proposta de formalització de la subcontractació. 
- La documentació acreditativa de la personalitat del subcontractista. 

 
c)   L’entitat beneficiària, d’acord amb l’article 29.7 de la Llei 38/2003, no pot concertar 

l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 
 

5. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 13 de la 
Llei 38/2003. 

6. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització 
de l'activitat objecte de contractació. 

7. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixin com un 
percentatge de cost total de l'operació, llevat que el pagament estigui 
justificat en referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis 
prestats. 

8. Persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, llevat que la 
contractació s'efectuï d'acord amb les condicions normals de mercat i 
l’autoritzi prèviament l'òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixi la clàusula. En aquest cas, s’ha de tenir en compte l’article 68.2 del 
Reial decret 887/2006, que defineix les circumstàncies en què es considera 
que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària. 

 
No obstant això, es pot subcontractar a favor de persones o entitats vinculades a l’entitat 
beneficiària, d’acord amb l’apartat 4 de la lletra c), amb l’autorització prèvia de l’òrgan 
concedent de la subvenció, sempre que es presenti aquesta documentació: 
 

1  Sol·licitud de l’entitat beneficiària per subcontractar amb persones vinculades, 
indicant el tipus de vinculació que hi ha. (En el cas que la subcontractació  
concertada hagi d’excedir del 20 % de l’import de la subvenció i aquest import 
sigui superior a 60.000 €, s’ha de presentar, a més, la proposta de formalització 
de la subcontractació, ja que aquesta s’ha de materialitzar a través d’un contracte 
escrit, i la documentació acreditativa de la personalitat del subcontractista). 

 
2. La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, en 
aquest sentit, l’entitat beneficiària ha de demanar 3 pressuposts sobre l’activitat 
que vol subcontractar, i posteriorment, en la justificació de la subvenció, ha de 
presentar la factura de la subcontractació i els altres 2 pressuposts rebutjats. 

 
3. Una declaració del subcontractista sobre els fets següents:  

- Que no incorre en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 de 
la LGS. 
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- Que no ha rebut cap subvenció per dur a terme l’activitat objecte de la 
contractació. 

- Que no se li ha denegat una sol·licitud de subvenció en la mateixa 
convocatòria per no reunir els requisits per ser-ne beneficiari o per no 
haver assolit l’avaluació suficient.  

- Que no és un intermediari o assessor en els quals els pagaments es 
defineixin com un percentatge del cost total de l’operació, llevat que el 
pagament estigui justificat en referència al valor del mercat de treball 
efectuat o dels serveis prestats. 

 
4. Documentació acreditativa o justificativa sobre els aspectes següents:  

- La impossibilitat d’executar l’activitat concertada per si mateix i, 
doncs, els motius de fer la subcontractació; que aquesta respon a 
criteris d’eficàcia i eficiència. 

- Si escau, el valor afegit que la subcontractació aporta a l’activitat 
subvencionada. 

 

8è. Justificació i pagament de la subvenció 
 
D’acord amb els articles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament de la subvenció, 
que es fa mitjançant transferència bancària, s’efectua una vegada que l’entitat 
beneficiària ha justificat, tal com estableix aquesta clàusula, la realització del projecte 
cultural subvencionat. No obstant això, si l’entitat beneficiària sol·licita una bestreta de 
l’import de la subvenció, s’ha de complir el que disposa la clàusula novena. 
 
L’entitat beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció o de la bestreta, si 
n’és el cas, ha d’acreditar que està al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i amb les seves 
obligacions tributàries davant el Consell de Mallorca, així com que no és deutora per 
una resolució de procedència de reintegrament.  
 
Pel que fa a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, l’entitat beneficiària ha 
de presentar la certificació administrativa corresponent, que pot substituir per una 
declaració responsable en els casos següents:  
 

d) Quan l'import de la subvenció concedida no superi els 3.000,00 € (art. 
24.4 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el RLGS.  

e) Quan l’entitat beneficiària sigui una administració pública, organismes i 
entitats públiques o una fundació del sector públic (art. 24.6 del Reial 
decret 887/2006).  

f) Quan l’entitat beneficiària no estigui obligada a presentar les 
declaracions o documents relatius a les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social (art. 22.1 del Reial decret 887/2006). 

 
Pel que fa al compliment de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca, ho 
acredita, d’ofici, la Tresoreria de la institució;  el fet que l’entitat beneficiària no és 
deutora per una resolució de reintegrament s’acredita mitjançant una declaració 
responsable (annex 2). 
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Documentació justificativa La justificació de la realització del projecte cultural 
subvencionat, de la consecució dels objectius de la subvenció i del compliment de les 
condicions que determini, si escau, l’acte de concessió de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, a través d'un 
compte justificatiu que està integrat per les memòries següents.   
 
A) Memòria tècnica 
És la documentació per mitjà de la qual l’entitat demostra que ha fet el projecte cultural 
subvencionat, tal com el va presentar inicialment, o amb la introducció dels canvis que 
prèviament ha comunicat al departament.  La memòria tècnica està integrada per la 
documentació següent: 
 
* Memòria explicativa de l'activitat realitzada: comentari i avaluació dels resultats 
obtinguts i de tots aquells aspectes que siguin rellevants, amb indicació de la data en 
què acaba el projecte.  Si no s’ha executat la totalitat del projecte per causes alienes o de 
força major, la memòria n’ha d’exposar les causes i ha d’explicar la resta del projecte 
realitzat. 

 
* Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a l’activitat 
subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini del Departament de Cultura del 
Consell de Mallorca o, simplement, del Consell de Mallorca, mitjançant el logotip de la 
institució. 

 
* Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la 
realització del projecte cultural. 

 
B) Memòria econòmica  
És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat i 
de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents següents. 
 
* Annex 1: declaració responsable de la realització del projecte cultural subvencionat i 
del seu pressupost d’execució, a la qual s'ha d’adjuntar la relació detallada i equilibrada 
dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que, sense cap dubte, ha comportat  
(art. 30.2 de la LGS i art.72.2 del RLGS). 
 
* Relació de les despeses i els ingressos del projecte cultural subvencionat. La 
relació de despeses s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost presentat i 
ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: la denominació 
del proveïdor i el seu NIF, el número, l’import, la data d'emissió i la de pagament dels 
justificants corresponents, el concepte de la factura o del document similar. La relació 
d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes i subvencions, els ingressos o fons propis que han 
finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència.  En el cas que 
no hi hagi altres ingressos o subvencions que financin el projecte, s’ha d’adjuntar una 
declaració responsable sobre aquesta circumstància. 
 
* Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la despesa 
justificada no té un valor superior al de mercat (art. 31.1 i 33 de la Llei 38/2003) (annex 
1). 
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* Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre si recupera o compensa 
l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003) (annex 1). 
 

 * Una declaració responsable de l’entitat beneficiària de no ser deutora per una 
resolució de reintegrament de subvencions (annex 2). 

 
* Les factures originals o altres documents amb valor probatori equivalent, amb 
validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, justificatius de les 
despeses del pressupost executat del projecte cultural subvencionat, expedides a nom de 
l’entitat beneficiària, que s’han de presentar d’acord amb els criteris tot just esmentats, 
han d’estar abonades i han de complir tots els requisits que exigeix el Reial decret 
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el reglament que regula les 
obligacions de facturació. Es poden citar com a exemple i sempre que siguin escaients: 

 
• Dades fiscals identificatives del proveïdor i el destinatari. 
• Data i número de factura.  
• Concepte de la despesa. 
• Retenció fiscal i/o IVA (si correspon).  
• El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte 

de la factura. 
Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no subjecta a l’impost, o 
quan el subjecte passiu d’aquest sigui el destinatari de l’operació facturada, s’hi ha de 
fer constar.  O s’hi ha d’incloure una referència a les disposicions corresponents de la 
Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, o als preceptes corresponents de la Llei de 
l’impost. 
 
Nota   
Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma ordenada, és a 
dir, agrupats en el mateix ordre establert en la relació de despeses que s’adjunta a 
l’annex 1. 
 
Formes de pagament 
El pagament dels justificants s'ha de dur a terme a través dels mitjans que s'indiquen a 
continuació i la documentació que l'acredita ha de presentar les característiques 
següents. 

 
A) Pagament a través de transferència bancària o d’ingrés en compte bancari 
En aquest cas, s’ha d’adjuntar la documentació següent: 

 
- Còpia de l’ordre de la transferència bancària o del document d’ingrés bancari. Aquests 
documents han d’aportar les dades següents: el concepte de la transferència o l’ingrés, 
que ha de permetre identificar el justificant a què s'imputa el pagament; la data del 
document; l’import i les dades de l’ordenant i el destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i l’emissor de la factura, respectivament. 

 
- Extracte del compte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec 
d’aquesta transferència. 
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No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió hi consten les 
dades esmentades per a la còpia de l’ordre de la transferència o el document d’ingrés, 
bastarà presentar el detall del càrrec bancari. 
 
B) Pagament mitjançant xec o pagaré nominatiu  
S’han d’aportar tots aquests documents: 

 
- Còpia del xec o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor emissor de la factura, 
sempre que estigui vençut. 

 
- Certificat o document de l’entitat bancària en què constin aquestes dades: el número de 
xec, l’import, la identificació de qui el cobra i la data de cobrament. No és necessari 
presentar l’extracte del compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també 
la identificació del titular i el número de compte en què s’ha carregat el xec, que ha de 
coincidir amb el beneficiari de l’ajuda. 

  
- Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec del xec 
o pagaré.  

 
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió hi consten les 
dades esmentades per al certificat o el document de l’entitat bancària, bastarà presentar 
el detall del càrrec bancari i la còpia del xec o pagaré. 

 
C) Pagament a través de pagarés, lletres de canvi o similars 
L’acreditació del pagament s’ha de fer a través d’aquest document: 

 
- Certificat o document de l’entitat bancària que contengui les dades sobre el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil; el lliurador, el lliurat, el 
concepte, l’import i la data d’emissió de la lletra i de l’abonament d’aquesta. 
 
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió hi consten les 
dades esmentades en el paràgraf anterior, bastarà presentar el detall del càrrec bancari.  

 
D) Pagament mitjançant targeta de crèdit 
Aquest tipus de pagament s’ha d’acreditar amb els documents següents: 
 

- Resguard del pagament amb targeta. 

- Certificat o document de l’entitat bancària que contengui, com a mínim, les dades 
sobre el titular i el número del compte corrent en què s’ha carregat el pagament de la 
targeta; el beneficiari, el concepte, l’import i la data de l’operació.  

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió hi consten les 
dades esmentades per al certificat o el document de l’entitat bancària, bastarà presentar 
el detall del càrrec bancari i el resguard del pagament amb targeta. 
 
E) Pagament mitjançant domiciliació bancària 
S’han d’adjuntar els documents següents: 

- Notificació bancària del càrrec.  
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- Certificat o document de l’entitat bancària que contengui les dades sobre el titular i el 
número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec; l’ordenant, el beneficiari, el 
concepte, l’import i la data de l’operació. 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió hi ha les 
dades esmentades per al certificat o el document de l’entitat bancària, bastarà presentar 
el detall del càrrec bancari i la notificació bancària d’aquest. 
 
3. En el cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import que no 
coincideix amb el del justificant, l’entitat beneficiària haurà de presentar un certificat o 
documentació justificativa de l’entitat bancària, o qualsevol altre document, que acrediti 
que en aquell import es troba inclòs l’abonament del justificant.  

 
4. Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar l’equivalència del 
canvi oficial en euros que correspongui a la data del pagament del document justificatiu 
de la despesa. 

 
5. No s’admet el pagament en efectiu. 
 
6. En el cas que s'hagin de retornar les factures o els justificants originals, a petició de 
l’entitat beneficiària, s'hi ha de estampillar la data de concessió de la subvenció i 
l'import del justificant que s'hi imputa.  
 
* Les 3 ofertes de diferents proveïdors o, en el seu cas, una memòria justificativa 
sobre l’oferta seleccionada, en el supòsit de la clàusula quarta, apartat 3, paràgraf 
primer. 

* La documentació relativa a la subcontractació que s’ha de presentar d’acord amb el 
que disposa la clàusula setena del conveni.  
 
* Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la 
justificació econòmica del projecte cultural. 

Termini de presentació 
L’entitat beneficiària ha de presentar la documentació justificativa recollida en aquesta 
clàusula al més aviat possible i, en tot cas, el darrer dia per presentar-la és el 15 
d’octubre de 2016 en qualsevol terminal del Registre General del Consell (Centre 
Cultural de la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar 
de la Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-) i en 
els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999. 
 
Si la documentació s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert 
perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que s’ha 
enviat dins el termini esmentat en el paràgraf anterior. No obstant això, si aquesta 
documentació no entra en el Registre General en els 10 dies hàbils següents al de 
l’acabament del termini de presentació de la documentació justificativa, no s’ha 
d’admetre en cap cas. Si el darrer dia caigués en dissabte, el termini s'ajorna fins a 
l'hàbil següent. 
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9è. Bestreta i pagaments a compte 

 

L’entitat beneficiària, sense perjudici del que estableix la clàusula anterior, si no disposa 
de recursos propis suficients per finançar la realització del projecte cultural, pot 
sol·licitar una bestreta de la subvenció o ser-ne beneficiària de pagaments a compte si 
en presenta la justificació parcial corresponent. 

 
Pagaments anticipats (bestretes)  
Si l’entitat beneficiària no disposa de recursos propis suficients per finançar la 
realització del projecte cultural, pot sol·licitar una bestreta de la subvenció abans de 
justificar-la (art. 34.4 de la LGS; art. 88.2 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el 
RLGS; i base d’execució 25.2 dels Pressuposts de 2016 del Consell de Mallorca).   
 
Límit: l’entitat beneficiària pot demanar una bestreta de fins al 50% de l’import de la 
subvenció, per la qual cosa ha de constituir les garanties que s’estableixen en el paràgraf 
següent. 
 
Garantia: l’entitat beneficiària ha de constituir una garantia mínima del 120% de 
l’import de la bestreta sol·licitada, mitjançant un aval bancari, davant la Tresoreria del 
Consell de Mallorca. 
 
Tanmateix, d’acord amb les bases d’execució dels Pressuposts del Consell de Mallorca, 
el conseller executiu d’Economia pot atorgar, excepcionalment i sempre que les entitats 
beneficiàries siguin ajuntaments o entitats sense ànim de lucre, una bestreta de fins al 
50% de l’import de la subvenció sense l’obligació de constituir l’aval bancari, amb 
l’informe favorable previ del centre gestor de la despesa. 
 
Pagaments a compte  
A mesura que es vagi executant el projecte cultural subvencionat, l’entitat beneficiària 
pot presentar justificacions parcials de la subvenció i rebre’n pagaments fraccionats que 
corresponguin al ritme d’execució del projecte i per un import corresponent a la part 
proporcional de la subvenció justificada (art. 34.4 de la Llei 38/2003 de la LGS; art. 
88.1 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el RLGS). 
 
Límit: l’entitat beneficiària pot sol·licitar l’abonament de pagaments fraccionats fins al 
90% de l’import de la subvenció. En el cas d’haver-ne rebut una bestreta, aquesta també 
computa a l’efecte del percentatge anterior.  

 

Garantia: no se n’exigeix cap per a l’abonament de pagaments fraccionats. 
 
Documentació: en els pagaments fraccionats, a més de les factures corresponents, s’ha 
de presentar: 
 

- L’annex I de declaració responsable sobre l’execució parcial del projecte que 
es justifica. 

- Una memòria tècnica parcial. 
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- Material gràfic de difusió de les activitats realitzades, si escau.  
- Una relació de les despeses i els ingressos generats per l’execució parcial, 

degudament signada pel beneficiari. 
 

L’abonament de la subvenció no es podrà efectuar si l’entitat beneficiària no es troba al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social 
o si és deutora per una resolució de procedència de reintegrament, d’acord amb el que 
estableix l’article 34.5 de la Llei 38/2003, general de subvencions. 
 
 
10è. Absència o deficiències de la documentació justificativa de la subvenció 
�  
� Si l’entitat beneficiària no presenta la documentació exigida en la clàusula vuitena, 
se l’ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable de 15 dies hàbils, 
comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació del requeriment (art. 70.3 del 
RLGS). 
�  
Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor requerirà l’entitat 
beneficiària perquè les esmeni en el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de 
l’endemà d’haver rebut la notificació del requeriment (art. 71.2 del RLGS). 
 
D’altra banda, si l’entitat beneficiària no adopta les mesures de difusió adients per donar 
publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb l’article 31.3 b) del RLGS, 
l’òrgan instructor li requerirà que les adopti en un termini no superior a 15 dies hàbils, 
amb l’advertiment de les conseqüències que es poden derivar de no fer-ho, en aplicació 
de l’article 37 de la LGS. 
 
 

11è. Inspecció i comprovació 
 

El Consell de Mallorca pot auditar econòmicament i tècnicament el programa 
cultural objecte de la subvenció i, així mateix, inspeccionar-ne i comprovar-ne les 
activitats culturals, sense perjudici de les competències que puguin correspondre, per 
normativa legal o reglamentària, a altres organismes o institucions. 

 

12è. Revocació i reintegrament de la subvenció 

 

1. Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàusules del 
conveni o en el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, o incorre en alguna de les causes previstes en l’article 37 de la Llei 38/2003, o 
altera les condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte, que s’hagin 
pogut tenir en compte per concedir la subvenció, els òrgans competents del Consell han 
de revocar la concessió de la subvenció.  En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà 
el dret a cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’haurà de reintegrar, d’acord amb el que 
estableixen l’article 40.1 de la LGS i els articles 91 i següents del RLGS.   
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2. No obstant això, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha 
tingut voluntat de compliment i que s’aproxima de forma significativa a l’assoliment de 
les finalitats de la subvenció, s’ha de fer una revocació parcial de la concessió de la 
subvenció, amb la qual cosa es produirà la pèrdua del dret a cobrar-la íntegrament, 
d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 
 
 

a) En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, com a mínim, 
l’execució del 50% de les activitats d’aquest o, si el projecte està integrat per una 
sola activitat que és, emperò, susceptible de dividir-se en unitats d’execució 
independents, la revocació parcial de la subvenció s’ha de fer en funció de 
l’import de la subvenció concedida no justificat.  Això exigeix que l’entitat hagi 
especificat l’aplicació de la subvenció entre les diferents activitats o unitats 
d’execució del projecte en la documentació inicial, abans de la justificació de la 
subvenció o en el moment de presentar-la, si l’òrgan instructor l’hi ha requerit. 

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

 
3. En el cas que l’import total de la subvenció sumat a la resta d’altres ajuts, 
subvencions, ingressos o fons propis, amb què s’ha finançat el projecte cultural, superi 
el pressupost d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de 
ser la quantitat que excedeix del pressupost executat. 
 
 
13è. Infraccions i sancions 
 
L'incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de 
subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que hi sigui 
aplicable. 
 
 

14è. Control financer 
 
L’entitat beneficiària s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control 
financer tant del Consell de Mallorca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta 
d’organismes que estableixi l’ordenament jurídic. 
 
El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar econòmicament i 
tècnicament el programa cultural objecte de la subvenció. 
 

15è. Règim jurídic 

 

La subvenció nominativa objecte del present conveni es regeix per aquest; per la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de 
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novembre); el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
la llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol de 2006); el 
Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat pel 
Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132, de 3 de novembre 
de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999; la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament orgànic del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 8 de març de 2004 i modificat el 
13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre) i el 10 de juny de 2013 (BOIB 
núm. 86, de 18 de juny); el Decret d’organització del Consell de Mallorca, de dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol), parcialment modificat pel Decret de 
presidència de 24 de febrer de 2016 (BOIB núm. 27, de 27 de febrer); l'Ordenança 
vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del 
Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 10 d’agost de 1995) i modificada 
per la Llei 4/1999 i la resta de la normativa que hi sigui aplicable. 

 

16è. Vigència i acabament del conveni 

 

El present conveni entra en vigor el dia de la seva signatura i finalitza el 15 d’octubre 
de 2016. 

 

El vicepresident primer i conseller executiu El president de la Federació Balear 
de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Bandes de Música i de 
Mallorca      Associacions Musicals  

  

  
 
Francesc Miralles Mascaró Joan Carles Julià Cuenca  
 
 
Nota 
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, us informam que: 
 
1. Les dades personals obtingudes en la tramitació d’aquesta subvenció s'incorporaran 
en els fitxers de dades personals, inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, 
dels quals és responsable el Consell de Mallorca. En aquest sentit, les dades obtingudes 
del beneficiari s’integren, d’una banda, en el fitxer “Registre General”, que serveix per 
registrar l’entrada i la sortida de documents i, d’altra banda, en el fitxer ”Acords i 
Resolucions”, que té com a finalitat, entre altres, els procediments administratius. 
 
2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 
 
3. L'òrgan administratiu davant el qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999, és 
la Presidència del Consell de Mallorca, carrer del Palau Reial núm. 1, 07001 Palma. 
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ANNEX 1 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE 
CULTURAL  SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST 

 

________________________________________________________________________

_______________, 

com a representant de l’entitat 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______, amb NIF ______________________________, en relació a la subvenció 

concedida pel Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, Patrimoni i 

Esports, per dur a terme el projecte 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________. 

Declar sota la meva responsabilitat.  
 
1.- Que l’esmentat projecte s’ha realitzat. 
 
 
2.- Que la relació de despeses i d'ingressos que integren el pressupost executat del 
projecte assenyalat ha estat la que s'adjunta. 
 
Notes  
1. La relació de despeses, que s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost 
presentat, ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: la 
denominació del proveïdor i el seu NIF; el número, l’import, la data d'emissió i la de 
pagament; el concepte de la factura o del document similar; la relació d'ingressos ha 
d'assenyalar les ajudes i subvencions, els ingressos o fons propis que han finançat el 
projecte subvencionat i indicar-ne l'import i la procedència. 
2. Aquesta relació de despeses i ingressos ha d’anar signada pel beneficiari. 
 
 
3. Que les despeses relacionades, l’import total de les quals és de 
__________________€,  corresponen, sense cap dubte, al projecte cultural 
subvencionat i no tenen un valor superior al de mercat. 
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4. Que l’entitat beneficiària en relació a l’IVA suportat en la despesa subvencionable de 
l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, 

 
- No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable. 

 - Sí recupera o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable. 

 

 

5. Que la subvenció atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la qual 
es va concedir i que no supera -amb subvencions i altres ingressos concurrents- el cost del 
projecte subvencionat. 
 
6. Que s’adjunten la totalitat dels justificants del pressupost d’execució del projecte 
cultural subvencionat i que, si n’és el cas, la resta de documentació relativa al projecte 
cultural és a disposició del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes, a la seu 
d’aquesta entitat, situada a  
________________________________________________________________________
_______________ 
________________________________________________________________________

_______________   

I, perquè consti, sign aquesta declaració a 

____________________________________________, el ________ d 

___________________ de 2016. 

 
 
 
 
 
NNEX 2 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO SER DEUTOR PER UNA 
RESOLUCIÓ DE REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS 
 
 

______________________________________________________________________

_______, titular del document d’identitat ______________________________, com a 

representant legal de 

l’entitat________________________________________________________________

_______, declar, d’acord amb l’article 25 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol 

(BOE núm. 176, de 25 de juliol), pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, general de subvencions, que l’entitat 

_____________________________________________________, amb 
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NIF________________________, no és deutora per una resolució de reintegrament de 

subvencions. 

 

Ho declar davant la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, 

als efectes de l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre). 

 
El representat legal de l’entitat beneficiària   N’he pres nota. 
        El secretari tècnic del 
Departament 
        De Cultura, Patrimoni i 
Esports 
       
        
(signatura)       (signatura)   
 

 
            
_____________________________   
 ___________________________               
(Nom i cognoms)                                        Jaume Colom 
Adrover    
 
 
 
 
_________________________________, ______ 
d__________________________________de 2016 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

Es troba absent el Sr. Apesteguía Ripoll 

 

PUNT 13. ACORD DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 
25.000,00 € A FAVOR DEL BISBAT DE MALLORCA 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 

 
Antecedents 
 
1. El director de la Biblioteca Diocesana va presentar en el Registre general del Consell 
de Mallorca, el 26 de febrer de 2016, una sol·licitud de subvenció de 25.000,00 € per 
dur a terme el projecte cultural de catalogació informàtica dels fons de la Biblioteca 
Diocesana de Mallorca. 
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2. En el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2016 del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca es recull el programa 33490 “Cultura” i s’hi 
inclou la iniciativa relativa a una subvenció nominativa, mitjançant conveni amb el 
Bisbat de Mallorca, amb una dotació pressupostària de 25.000,00 € (aplicació 
pressupostària: 20.33490.48903), que pretèn assolir l’objectiu específic següent: 
col·laborar i donar suport a la tasca de catalogació del fons documental i bibliogràfic de 
la Biblioteca Diocesana de Mallorca. 

 

3. En els pressuposts d’enguany existeix crèdit adequat i suficient, en l’aplicació 
pressupostària assenyalada, per atendre la concessió de la subvenció nominativa de 
25.000,00 € a favor del Bisbat de Mallorca, d’acord amb la RC amb el núm. de 
referència 22016/66. 

 
4. El 4 d’abril de 2016 el director insular de Cultura ha justificat, mitjançant la memòria 
pertinent, la concessió de la subvenció nominativa esmentada a favor del Bisbat de 
Mallorca, per donar suport al projecte presentat de catalogació informàtica del fons de la 
Biblioteca Diocesana de Mallorca. 
 
5. El 4 d’abril de 2016, la cap de servei de la Unitat Jurídica Administrativa de Cultura, 
ha informat favorablement sobre els aspectes jurídics de la proposta de concessió 
d’aquesta subvenció nominativa.  
 
6. El dia 20 de maig de 2016 la Intervenció General del Consell de Mallorca, ha emès 
informe favorable. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Articles 2.1, 22.2 i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre) 
 
2. Article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25 de 
juliol) 
 
3. Article 8.1 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, dels Consells Insulars (BOIB núm. 
134, de 2 de novembre) 
 
4. Art. 31.e)  del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple 
el 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost) 
 
5. Article 2 del Decret d’organització del  Consell de Mallorca, de 10 de juliol de 2015 
(BOIB núm. 109, de 18 de juliol), parcialment modificat pel decret de presidència de 
24-02-16 (BOIB núm. 27, de 27 de febrer) i de 09-03-16 (BOIB núm. 35 de 17 de 
març). 
 
6. Base 23.1 d’execució dels Pressuposts del Consell de Mallorca de 2016 
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En virtut de tot el que he exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, després del 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes, la proposta d’acord 
següent:  

 
Acord 
 
1. Aprovar i iniciar l’expedient 14/2016 relatiu a la concessió d’una subvenció  
nominativa  de 25.000,00 €, a favor de el Bisbat de Mallorca, titular del  NIF 
R0700002I, per donar suport al projecte de catalogació informàtica dels fons de la 
Biblioteca Diocesana i, consegüentment, autoritzar una despesa de 25.000,00 € a càrrec 
de la partida pressupostària 20.33490.48903 (núm. de referència 22016/66). 
 
2. Concedir una subvenció nominativa de 25.000,00 € a  favor del Bisbat de Mallorca, 
titular del NIF R0700002I, per donar suport al projecte cultural ressenyat en l’apartat 
anterior i, consegüentment, disposar una despesa de 25.000,00 € a favor de l’entitat 
assenyalada, a càrrec de la partida pressupostària 20.33490.48903 (núm. de referència 
22016/66). 

 

3. Aprovar el conveni adjunt amb el Bisbat de Mallorca per tal d’establir les bases 
reguladores de la concessió de la subvenció nominativa esmentada. 

 
4. Notificar aquest acord a les persones interessades i publicar la concessió d’aquesta 
subvenció nominativa en el BOIB per conducte de la base de dades nacional de 
subvencions (BDNS). 
 
Contra aquest acord que exhaureix la via administrativa es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 
 
Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
que resulti competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de 
la notificació del present acord. 
 
El recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que ha dictat aquest acord en el termini 
d'un mes, comptador a partir del dia següent de la seva notificació. Contra la 
desestimació expressa del recurs de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós 
administratiu davant l’òrgan jurisdiccional esmentat, en el termini de dos mesos, 
comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació del recurs de 
reposició.  
 
Un cop transcorregut un mes 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 de reposició, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució 
expressa. 
 
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú. 
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La qual cosa us comunic perquè en tengueu coneixement i als efectes oportuns. 

 

CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I EL BISBAT DE 
MALLORCA, REGULADOR DE LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA DE 25.000,00 € 

 

Palma, XX de XXXXX de 2016 

 

Reunits, d’una part, el Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca (NIF 
S0711002F),  i, de l’altra, l’Excm. i Rvdm. Sr. Xavier Salinas Viñals, Bisbe de 
Mallorca. 

 

Actuen el Sr. Miralles, en nom i representació del Consell de Mallorca, i l’Excm. i 
Rvdm. Sr. Xavier Salinas Viñals, en nom i representació del Bisbat de Mallorca (CIF 
R0700002I). 

 

Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar i 

 

DIUEN 

 

Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, per mitjà del Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports, i del Bisbat de Mallorca, entre d’altres, el de fomentar i 
estimular la conservació i divulgació dels béns culturals de l’illa de Mallorca, 
mitjançant la Biblioteca Diocesana, depenent de la Diòcesi de Mallorca, integrada per 
un important fons bibliogràfic, del qual més de la meitat està imprès abans del s. XX. 

 

Que en la sessió celebrada el XX de XXXX de 2016, el Ple del Consell de Mallorca va 
prendre l’acord d’aprovar un conveni entre el Consell de Mallorca, per mitjà del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, i el Bisbat de Mallorca per tal d’establir 
les bases reguladores de la concessió d’una subvenció nominativa de 25.000,00 €, amb 
l’objecte de donar suport a la catalogació dels fons de la Biblioteca Diocesana. 

 

I, per dur-lo a terme, 

 

CONVENEN 

 

1r. Objecte de la subvenció 
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El Ple del Consell de Mallorca atorga una subvenció nominativa de 25.000,00 € a favor 
del Bisbat de Mallorca, per donar suport a la catalogació dels fons de la Biblioteca 
Diocesana. Les tasques que es duran a terme en el marc del projecte objecte de la 
subvenció són les següents:  
- Catalogació bibliogràfica de 10 revistes i catalogació exemplar de 1000 números de 
revistes. 
- Catalogació de 500 llibres de la secció de llibre nou (inclou els llibres adquirits per 
compra, o per donació) 
- Transcripció de 4 certàmens del Seminari Conciliar de Sant Pere 
- Selecció, transport i col·locació de la donació de la biblioteca de Ruberts 
 
Temporalització del projecte:  des de l’1 de setembre de 2015 fins al 30 de juny de 2016 
(ambdós inclosos) 
 
El pressupost total  de les despeses de les esmentades activitats és de 36.899,23  €. 
 
 
2n. Naturalesa de la subvenció  
 
La subvenció que s’atorga mitjançant el present conveni és de caràcter voluntari i 
eventual i es pot anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes en 
la llei o en aquestes clàusules; no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en 
anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.  És compatible amb altres ajudes, 
subvencions o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix projecte, 
sempre que el còmput total d’aquells no superi el pressupost d’execució del projecte. 
 
La subvenció, objecte d’aquest conveni té la consideració d’import cert, sense fer cap 
referència a un percentatge o fracció del pressupost del projecte cultural subvencionat, 
per la qual cosa, el fet de concedir aquesta subvenció implica l’obligatorietat de fer el 
projecte cultural subvencionat i, consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar 
altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-ne a terme l’execució de 
la totalitat del pressupost.  

 

3r. Dotació pressupostària 
 
L’import de la subvenció esmentada (25.000,00 €)  s’imputa a la partida 20.33490. 
48903 “Conveni Bisbat de Mallorca Biblioteca Diocesana 2016” dels pressuposts del 
Consell de Mallorca de l’any 2016, amb existència de crèdit adequat i suficient, d’acord 
amb el núm. de referència 22016/66. 
 
 
4t. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable 
 
1. En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa subvencionable i, 
consegüentment, forma part del pressupost inicial del projecte cultural, la que respon a 
la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, 
executar i difondre el projecte, està legalment justificada amb factures o altres 
documents que l’acreditin, la temporalització dels quals ha de coincidir amb la de la 



 132 

durada del projecte que no pot tenir, en cap cas, una temporalització superior a 12 
mesos. Per això, la data dels justificants ha de correspondre a la durada del projecte o, 
com a màxim, als 12 mesos anteriors a l’acabament de l’execució del projecte i fins a 
aquesta data com a límit. Als efectes de l’establert en aquest paràgraf, s’entén que la 
data d’acabament de l’execució del projecte es correspon amb el darrer dia que es 
realitza l’activitat subvencionada,  la qual cosa s’haurà d’acreditar mitjançant la   
memòria tècnica i la memòria econòmica que integren el compte justificatiu, tal com 
s’especifica en la clàusula novena d’aquest conveni. 
 
No obstant això, es poden admetre les factures que s’hagin emès, amb posterioritat, a la 
temporalització esmentada en el paràgraf anterior, sempre que per una banda, s’hagin 
emès abans del dia 31 de juliol de 2016 i, per altra banda, que el lliurament de béns o la 
prestació de serveis, objecte de la factura, s’hagi efectuat en la temporalització 
assenyalada en la clàusula primera esmentada. 
 
Així mateix, també es considera despesa subvencionable: les despeses financeres, les 
d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, les despeses 
pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques 
si hi estan directament relacionades i són indispensables per preparar-lo i dur-lo a 
terme. A més, també tindran aquesta condició de subvencionable les despeses derivades 
de garanties bancàries, sempre que estiguin directament relacionades i siguin 
indispensables per dur a terme el projecte cultural. 
 
Per altra part, atès que la subvenció d’aquest conveni té per objecte el projecte que es 
recull en la primera clàusula sense entrar a determinar, en concret, quin tipus de 
despeses del pressupost s’imputen a l’ajuda, es permet que les despeses 
subvencionables del pressupost del projecte es puguin compensar entre elles. 
 
A més dels requisits establerts en aquesta clàusula, només es pot considerar, com a 
despesa realitzada i, per tant, subvencionable, aquella que s’hagi pagat abans de 
l’acabament del termini de justificació; la forma d’acreditar-ne el pagament i el termini 
per dur-lo a terme es recull en la clàusula novena. 
 
2. En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del 
pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 
 

- Aquelles despeses que no compleixin els requisits esmentats a l’apartat 1. 
- Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu ser superior al 

valor de mercat. 
- Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les 

sancions administratives i penals, i les despeses de procediments judicials. 
- Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o 

compensació, ni els imposts personals sobre la renda. 
 
No formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit 
pressupostari referit en la clàusula tercera, tot i que formin part del pressupost del 
projecte, les inversions i obres, la compra d'equipaments o de qualsevol altre bé 
inventariable de naturalesa similar. 
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3. Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats 
següents: 
 

- Quan el import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes 
en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei contractes del sector públic -que deroga la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic- per al contracte menor, el 
beneficiari ha de demanar, com a mínim, 3 ofertes a diferents proveïdors, 
abans de contreure el compromís per a l’obra per fer l’obra, prestar el servei 
o lliurar el bé, llevat que per les especials característiques no hi hagi en el 
mercat un número suficient d’entitats o empreses que ho puguin efectuar, o 
llevat que la despesa ja s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de 
la subvenció. L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar amb la 
justificació de la subvenció, s’ha de realitzar en virtut de criteris d’eficiència 
i economia, en cas contrari, quan l’oferta seleccionada no hagi estat la més 
avantatjosa econòmicament (art. 31.3 de la Llei 38/2003) se n’ha de 
presentar una memòria justificativa. 

 
- Quan el document justificatiu de la despesa s’hagi emès a través de mitjans 

electrònics, l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració responsable 
sobre el fet que l’import total justificat o, si escau, la part imputada a la 
subvenció no s’ha fet servir ni es farà servir per justificar altres subvencions. 

 

 
5è. Procediment. Òrgans d’instrucció, de fiscalització, de resolució i d’ordenament 

del pagament 
 
La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports, que duu a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetllar pel compliment 
dels requisits de la subvenció, a més d’exercir les facultats previstes en l’article 24 i 
concordants de la Llei 38/2003, general de subvencions, i les que s'esmenten en aquest 
conveni. L'òrgan instructor, quan ha comprovat, d’una banda, la documentació 
presentada per l’entitat beneficiaria, sia a l’hora de presentar la sol·licitud inicial sia a 
l’hora de justificar la subvenció i, d’altra banda, si està al corrent en el compliment de 
les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb les obligacions del Consell de 
Mallorca, ha de dictar la proposta d’acord de concessió corresponent. 
  
La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia de 
prèvia de la documentació presentada pel beneficiari així com de les propostes 
realitzades per  la Secretaria Tècnica.  
 
El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció i 
l’aprovació del conveni. El conseller executiu del Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports dicta la resolució de reconeixement de l’obligació i, finalment, el conseller 
executiu del Departament d’Economia i Hisenda ordena l’abonament de l’obligació 
reconeguda, és a dir, el pagament de la subvenció. 
 
El termini màxim de resolució d'aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir 
del dia d’entrada en el registre general de la sol·licitud de subvenció del beneficiari. 
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6è. Beneficiaris 
 
Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que hi són aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions; les de l’article 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del 
Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 
(BOIB núm. 132 de 3/11/01); les recollides en aquestes clàusules i, la resta que hi siguin 
aplicables.   
 

� Dur a terme el projecte cultural subvencionat en les mateixes condicions i amb 
les mateixes característiques que es va presentar o, si n’és el cas, amb les 
modificacions prèviament comunicades. 

� Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les clàusules 
d’aquest conveni, que s’ha realitzat el projecte cultural subvencionat i, si n’és el 
cas, el compliment dels requisits o de les condicions que la concessió de la 
subvenció determini.  

� Comunicar a l'òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en 
tot cas, en justificar-la, l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, recursos o 
ingressos que financin el projecte cultural subvencionat. 

� Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que 
duguin a terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar la 
informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. 

� Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva 
comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur l’entitat beneficiària 
d'acord amb la normativa vigent, i, en el cas de no tenir obligació de dur-la, en la 
documentació que la substitueixi. 

� Acreditar, com es determina en aquest conveni i abans de redactar la proposta de 
concessió, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, 
amb la Seguretat Social i amb les obligacions del Consell de Mallorca. 

� Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos 
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de 
comprovació i control. 

� Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic del 
Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En aquest sentit, la 
difusió s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la 
naturalesa del projecte. Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altre material 
imprès, s’hi ha d’incloure la imatge corporativa del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o del Consell de Mallorca.  

� Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la LGS, i 
en el capítol I del Títol III del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (en endavant 
RLGS). 

 

7è. Subcontractació 



 135 

 
D’acord amb l’art. 29 LGS s’entén que el beneficiari subcontracta quan concerta amb 
tercers l’execució total o parcial de l’activitat que és l’objecte de la subvenció. Per tant, 
no es troba inclosa en aquest terme, és a dir, no s’entén compresa dins el terme 
subcontractació, la contractació d’aquelles despeses compromeses amb diferents 
proveïdors en les quals hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar el projecte per si 
mateix sia per l’absència total o parcial de mitjans propis.  
 
L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte cultural 
subvencionat, fins al 100% del seu import, d'acord amb els requisits establerts en els 
articles 29 de la Llei 38/2003, 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, que s’indiquen a 
continuació.  
 
Requisits: 

 
a)   L’entitat beneficiària ha de presentar amb la factura justificativa de la 

subcontractació, la documentació següent: 
 

� Una declaració responsable del subcontractista sobre els fets següents:  
 

- Que no incorr en cap de les prohibicions establertes a l’art. 13 LGS. 
- Que no ha rebut cap subvenció per dur a terme l’activitat objecte de la 

contractació. 
- Que no se li ha denegat una sol·licitud de subvenció en la mateixa 

convocatòria per no reunir els requisits per ser-ne beneficiari o per no 
haver assolit l’avaluació suficient.  

- Que no és un intermediari o assessor en els quals els pagaments es 
defineixin com un percentatge del cost total de l’operació, llevat que el 
pagament estigui justificat amb referència al valor del mercat de treball 
efectuat o dels serveis prestats. 

 
� Documentació acreditativa o justificativa sobre els aspectes següents:  
 
- els motius pels quals es dur a terme la subcontractació i la impossibilitat 

d’executar l’activitat concertada per si mateix així com que respon a criteri 
d’eficàcia i d’eficiència i,  

- si escau, el valor afegit que el fet de la subcontractació aporta a l’activitat 
subvencionada. 

 
d) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de l’import de 

la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, la subcontractació estarà 
sotmesa al compliment dels requisits següents: 

 
1. Que el contracte es faci per escrit, una vegada rebuda la autorització de 
l’òrgan concedent de la subvenció (art. 29.3 LGS). 

 
2.  Que l’entitat presenti una sol·licitud d’autorització per subcontractar amb la 

documentació següent: 
- La documentació mencionada als punts 1 i 2 de l’apartat a). 



 136 

      - La proposta de formalització de la subcontractació. 
      - La documentació acreditativa de la personalitat del subcontractista. 
 

e) L’entitat beneficiària, d'acord amb l’art. 29.7 de la Llei 38/2003, no pot concertar 
l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

 
9. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 13 de la 

llei 38/2003. 
10. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització 

de l'activitat objecte de contractació. 
11. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixin com un 

percentatge de cost total de l'operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis 
prestats. 

12. Persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, llevat que la 
contractació s'efectuï d'acord amb les condicions normals de mercat i 
l’autoritzi prèviament l'òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixi la clàusula (s’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 
del Reial decret 887/2006, que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

 
No obstant això, es pot subcontractar a favor de les persones o les entitats vinculades a 
l’entitat beneficiària, d’acord amb l’apartat 4 de la lletra c), amb la prèvia autorització 
de l’òrgan concedent de la subvenció, sempre que es presenti aquesta documentació: 
 

I) Sol·licitud de l’entitat beneficiària per subcontractar amb persones 
vinculades, indicant el tipus de vinculació existent. (En el cas que la 
subcontractació  concertada vagi excedir del 20 % de l’import de la 
subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, s’ha de presentar a més 
la proposta de formalització de la subcontractació, ja que aquesta s’ha de 
materialitzar a través d’un contracte escrit i, la documentació acreditativa de 
la personalitat del subcontractista). 
 
II) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, i, posteriorment, en la justificació ha de 
presentar la factura de la subcontractació i els altres 2 pressuposts rebutjats. 

 
III) Una declaració del subcontractista sobre els fets següents:  

- Que no incorr en cap de les prohibicions establertes a l’art. 13 LGS. 
- Que no ha rebut cap subvenció per dur a terme l’activitat objecte de la 

contractació. 
- Que no se li ha denegat una sol·licitud de subvenció en la mateixa 

convocatòria per no reunir els requisits per ser-ne beneficiari o per no 
haver assolit l’avaluació suficient.  

- Que no és un intermediari o assessor en els quals els pagaments es 
defineixin com un percentatge del cost total de l’operació, llevat que el 
pagament estigui justificat amb referència al valor del mercat de treball 
efectuat o dels serveis prestats. 
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IV) Documentació acreditativa o justificativa sobre els aspectes següents:  
- els motius pels quals es dur a terme la subcontractació i la 

impossibilitat d’executar l’activitat concertada per si mateix així com 
que respon a criteri d’eficàcia i d’eficiència i, 

- si escau, el valor afegit que el fet de la subcontractació aporta a 
l’activitat subvencionada. 

 
 
8è. Modificació del projecte 
 
Quan a l’hora de justificar la subvenció es posi de manifest que s’han produït 
alteracions de les condicions tingudes en compte per atorgar la subvenció, que no 
alteren essencialment la naturalesa i els objectius de la subvenció, que haguessin pogut 
donar lloc a la modificació de la concessió d’acord amb l’apartat 3.l) de l’art. 17 de 
LGS, l’òrgan concedent pot acceptar la justificació presentada, sempre que allò no afecti 
els drets dels tercers (art. 86.1 del RLGS). 
 
L’entitat beneficiària no pot sol·licitar una modificació de la concessió de la subvenció 
en la mesura que en aquestes bases no es preveuen circumstàncies o situacions que 
puguin justificar-la, llevat de l’establert al primer paràgraf d’aquesta clàusula. 
 
En cap cas, s’admetran modificacions substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la 
naturalesa, les finalitats, les característiques essencials o qualsevol altre aspecte que 
pugui desvirtuar-lo.   
 
 
9è. Justificació i pagament de la subvenció 
 
D’acord amb el que recullen els articles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament 
de la subvenció, que es fa mitjançant transferència bancària, s’ha de dur a terme una 
vegada que l’entitat beneficiària hagi justificat, tal i com s’estableix en aquesta clàusula, 
la realització del projecte cultural subvencionat. 
 
L’entitat beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció, ha d’acreditar que 
està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social davant de l’Administració de l’Estat, i amb les seves obligacions tributàries 
davant del Consell de Mallorca, així com que no és deutora per una resolució de 
procedència de reintegrament.  
 
Pel que fa a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’ha de presentar la 
certificació administrativa corresponent; no obstant això, l’entitat beneficiària pot 
substituir aquestes certificacions per una declaració responsable en els casos següents:  
 

3. Quan l'import de la subvenció concedida no superi els 3.000,00 € (art. 
24.4 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 
38/2003 general de subvencions;  

4. Quan l’entitat beneficiària sigui una Administració Pública, els seus 
organismes, entitats públiques o una fundació del sector públic (art. 24.6 
del Reial decret 887/2006;  
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5. Quan l’entitat beneficiària no estigui obligada a presentar les 
declaracions o documents relatius a les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social (art. 22.1 del Reial decret 887/2006. 

 
Pel que fa referència al compliment de les obligacions tributàries davant del Consell de 
Mallorca ho acredita, d’ofici, la Tresoreria de la institució, i quant al fet que el 
beneficiari no és deutor per una resolució de reintegrament s’acredita mitjançant una 
declaració responsable de l’entitat beneficiària (Annex 2). 
 
Documentació justificativa: La justificació de la realització del projecte cultural 
subvencionat, de la consecució dels objectius de la subvenció, així com, del compliment 
de les condicions que determini, si escau, l’acte de concessió de la subvenció,  s'ha de 
dur a terme d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE 
núm.176, de 25/7/2006), a través d'un compte justificatiu que està integrat per la 
memòria tècnica i econòmica següent:   
 
A) Memòria tècnica: 
 
És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet el projecte cultural 
subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis que, 
prèviament, ha comunicat al departament. 
 
Així, la memòria està integrada per la documentació següent: 
 

� Memòria explicativa de l'activitat realitzada: comentari i avaluació dels resultats 
obtinguts i de tots aquells aspectes que siguin rellevants, amb indicació de la data 
d’acabament del projecte.  Si no s’ha executat la totalitat del projecte per causes 
alienes o de força major, la memòria n’ha d’exposar les causes i ha d’explicar la 
resta del projecte realitzat. 

14. Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a l’activitat 
subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o, simplement del Consell de Mallorca, 
mitjançant el logotip de la institució. 

� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la 
realització del projecte cultural. 

 

B) Memòria econòmica:  
 
És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat i 
de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents següents. 
 
Aquesta memòria està integrada per la documentació següent: 
 
� Annex 1: Declaració responsable de la realització del projecte cultural subvencionat 

i del seu pressupost d’execució, a la qual s'ha d’adjuntar la relació detallada i 
equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que corresponen sense 
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cap dubte al projecte cultural subvencionat (art. 30.2 de la LGS i art. 72.2 del 
RLGS). 

 
� Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat. La 

relació de despeses s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost 
presentat i ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: 
la denominació del proveïdor i el seu NIF, el número, l’import, la data d'emissió i la 
de pagament, el concepte de la factura o del document similar. La relació d'ingressos 
ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons propis que han 
finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència.  En el cas 
que no hi hagi altres ingressos que financin el projecte s’ha d’adjuntar una 
declaració responsable sobre aquesta circumstància. 

 
c) Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la despesa 

justificada no te un valor superior al de mercat (art. 31.1 i 33 de la Llei 38/2003) 
(Annex 1). 

 
d) Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet de si recupera o 

compensa l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003) (Annex 1). 
 
� Les factures originals o altres documents amb valor probatori equivalent amb 

validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, justificatius de 
les despeses del pressupost executat del projecte cultural subvencionat, que han 
d’estar abonades i expedides a nom de l’entitat beneficiària, i, a més, han de complir 
tots els requisits que exigeix el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual 
s’aprova el reglament que regula les obligacions de facturació. Així, es poden citar, 
entre d’altres, com a exemple i sempre que siguin escaients: 

 
• Dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari 
• Data i número de factura  
• Concepte de la despesa 
• Retenció fiscal i/o IVA (si correspon)  
• El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte 

de la factura.  
 
Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no subjecta a l’impost 
o quan el subjecte passiu de l’impost sigui el destinatari de l’operació facturada, s’hi 
ha de fer constar. O s’hi ha d’incloure una referència a les disposicions 
corresponents de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, o als preceptes 
corresponents de la Llei de l’impost. 
 

Notes: 1. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma 
ordenada, és a dir, s’han d’agrupar en el mateix ordre establert en la relació de 
despeses que s’adjunta a l’annex 1. 
2. El pagament dels justificants s'ha de dur a terme a través dels mitjans que 
s'indiquen a continuació i, la documentació que l'acredita ha de presentar les 
característiques següents:  
 

A) Pagament a través de transferència bancària o d’ingrés en compte 
bancari. 
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En aquest cas, s’ha d’adjuntar la documentació següent: 
 
- Còpia de l’ordre de la transferència bancària o del document d’ingrés 
bancari.  Aquests  documents han de recollir les dades següents: el 
concepte de la transferència o de l’ingrés que ha de permetre identificar 
el justificant a què s'imputa el pagament, la data del document, l’import i, 
les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament i, 
 
- Extracte del compte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri 
el càrrec d’aquesta transferència 

 
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per a la còpia de l’ordre de 
la transferència o per al document d’ingrés, bastarà presentar aquest 
detall del càrrec bancari. 
 
 

 B) Pagament mitjançant xec o pagaré nominatiu : 
 
L’entitat beneficiària ha de aportar tots aquests documents: 

 
- Còpia del xec o pagaré nominatiu, emès a nom del proveïdor que emet 
la factura, sempre que estigui vençut. 
 
- Certificat o document de l’entitat bancària en què es faci constar 
aquestes dades: el número de xec, el seu import, la identificació de qui el 
cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del 
compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també la 
identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el titular 
del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda). 
  
- Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri 
el càrrec d’aquest xec o pagaré.  
 
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al 
document de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec 
bancari i la còpia del xec o pagaré corresponent. 
 
C) Pagament a través de pagarés, lletres de canvi o similars. 
 
En aquest supòsit, l’acreditació del pagament s’ha de fer a través 
d’aquest document: 

Certificat o document de l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el 
lliurat de la lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa 
l’efecte mercantil, l’import de la lletra de canvi i la data d’emissió de la 
lletra i del seu abonament per part del lliurat. 
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No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten en el paràgraf anterior 
bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari.  

 
 

D) Pagament mitjançant targeta de crèdit. 
 
Aquest tipus de pagament s’ha d’acreditar amb els documents següents: 

- Resguard del pagament amb targeta 

- Certificat o document de l’entitat bancària en què com a mínim consti 
el titular i el número del compte corrent en què es carrega el pagament de 
la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual es fa la transferència i 
l’import i data de l’operació.  

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o  per al 
document de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec 
bancari i el resguard del pagament amb targeta. 

 
 

E) Pagament mitjançant domiciliació bancària. 
 
En aquest cas, s’ha d’adjuntar aquests documents: 

- Notificació bancària del càrrec  

- Certificat o document de l’entitat bancària en què consti el titular i 
número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec i l’ordenant del 
càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data 
de l’operació. 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en 
qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al 
document de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec 
bancari i la notificació bancària del càrrec. 

 
3. En el cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import que 
no coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà de 
presentar un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària o 
qualsevol altre document que justifiqui que dins aquell pagament es troba 
inclòs l’abonament del justificant en qüestió.  

 
4. Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar 
l’equivalència del canvi oficial en euros que correspongui a la data del 
pagament del document justificatiu de la despesa. 
 
5. No s’admet el pagament en efectiu. 

 
6. En el cas de què s'hagin de retornar les factures o els justificants originals, a 
petició de l’entitat beneficiària, s'hi ha de estampillar, la data de concessió de 
la subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció).  
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� Les 3 ofertes de diferents proveïdors o, en el seu cas, una memòria justificativa 
sobre l’oferta seleccionada, en el supòsit de la clàusula quarta, apartat 3, paràgraf 
primer. 

 
� La documentació relativa a la subcontractació que s’hagi de presentar d’acord 

amb allò establert a la clàusula setena del conveni. 
 
� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la 

justificació econòmica del projecte cultural. 
 
Termini de presentació: L’entitat beneficiària ha de presentar la documentació 
justificativa, recollida en aquesta clàusula, al més aviat possible, i, en tot cas, el darrer 
dia per presentar la documentació justificativa és el 30 de juliol de 2016, en qualsevol 
terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la Misericòrdia: plaça de 
l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111 i 
Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-), així com en els llocs establerts en 
l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999. 
 
Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert 
perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que s’ha 
enviat dins el termini esmentat en el paràgraf anterior. No obstant això, si aquesta 
documentació no entra en el Registre General dins els 10 dies hàbils següents a 
l’acabament del termini de presentació de la documentació justificativa, no s’ha 
d’admetre en cap cas. Si el darrer dia caigués en dissabte, el termini s'ajorna fins a 
l'hàbil següent. 
 

 
10è. Bestreta i pagaments a compte 
 
L’entitat beneficiària, sense perjudici d’allò establert a la clàusula anterior, si no disposa 
de recursos propis suficients per finançar la realització del projecte cultural, pot 
sol·licitar una bestreta, així com ser beneficiària de pagaments a compte de la subvenció 
nominativa si presenta la justificació parcial corresponent de la subvenció. 
 
a) Pagaments anticipats (bestretes): Si l’entitat beneficiària no disposa de recursos 
propis suficients per finançar la realització del projecte cultural pot sol·licitar una 
bestreta de la subvenció amb caràcter previ a la justificació de la subvenció (art.34.4 de 
la Llei 38/2003 general de subvencions, art. 88.2 del Reial decret 887/2006, pel qual 
s'aprova el reglament d’aquesta Llei, i base d’execució 25.2 dels Pressuposts de 2016 
del Consell de Mallorca).   
 
Límit: L’entitat beneficiària pot demanar una bestreta de fins al 50% de l’import de la 
subvenció, per la qual cosa ha de constituir les garanties que s’estableixen en el paràgraf 
següent. 
 
Garantia: L’entitat beneficiària ha de constituir una garantia mínima del 120% de 
l’import de la bestreta sol·licitada, mitjançant un aval bancari, davant la Tresoreria del 
Consell de Mallorca. 
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No obstant això, d’acord amb les bases d’execució dels Pressuposts del Consell de 
Mallorca, el conseller executiu d’Economia pot atorgar, excepcionalment i sempre que 
les entitats beneficiàries siguin ajuntaments o entitats sense ànim de lucre, una bestreta 
de fins al 50% de l’import de la subvenció sense l’obligació de constituir l’aval bancari, 
amb l’informe favorable previ del centre gestor de la despesa. 
 
b) Pagaments a compte: A mesura que es vagi executant el projecte cultural 
subvencionat, si escau, el beneficiari pot presentar justificacions parcials de la 
subvenció per poder rebre l’abonament de pagaments fraccionats de la subvenció que 
corresponguin al ritme d’execució del projecte i per un import corresponent a la part 
proporcional de la subvenció justificada. (Art. 34.4 de la Llei 38/2003 general de 
subvencions, Art. 88.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions). 
 
Límit: L’entitat beneficiària pot sol·licitar l’abonament de pagaments fraccionats fins al 
90% de l’import de la subvenció. En  el cas d’haver rebut una bestreta de la subvenció, 
aquesta també computa a l’efecte del percentatge anterior.  

 

Garantia: No s’exigeix  la constitució de cap garantia  per a l’abonament de pagaments 
fraccionats. 
 
Documentació a presentar: En aquests casos de pagaments fraccionats s’ha d’adjuntar, a 
més de les factures corresponents: 
 

- L’annex I de declaració responsable sobre l’execució parcial del projecte que 
es justifica. 

- Una memòria tècnica parcial. 
- Material gràfic de difusió de les activitats realitzades, si escau.  
- Una relació de les despeses i dels ingressos que s’han generat per l’execució 

parcial, degudament signada pel beneficiari 
 
Així mateix, d’acord amb l’establert a l’art. 34.5 de la Llei 38/2003 general de 
subvencions, no podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la 
Seguretat Social o sigui deutor per resolució de procedència de reintegrament. 
 
 
11è. Absència o deficiències de la documentació justificativa de la subvenció 
 
Si l’entitat beneficiària no presenta la documentació establerta a la clàusula anterior, se li 
ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable de 15 dies hàbils, 
comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest requeriment (art. 
70.3 de la RLGS). 
 
Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor requerirà l’entitat 
beneficiària que les esmeni en el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà 
de la recepció de la notificació del requeriment (art. 71.2 de la RLGS). 
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Per altra part, si l’entitat beneficiària no adopta les mesures de difusió adients per donar 
publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb l’art. 31.3 b) del RLGS, 
l’òrgan instructor li’n farà requeriment perquè les adopti en un termini no superior a 15 
dies hàbils, amb l’advertiment de les conseqüències que es poden derivar de no adoptar-
les en aplicació de l’article 37 de la LGS. 
 
 

12è. Inspecció i comprovació 

 

El Consell de Mallorca pot, per una banda, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció, i, per altra banda, 
inspeccionar i comprovar les activitats culturals que hagi subvencionat, sense 
perjudici de les competències que puguin correspondre a altres organismes o 
institucions.  

 

13è. Revocació i reintegrament de la subvenció 
 
1.Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàusules del 
conveni o en el reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la Llei 38/2003, o altera les 
condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte, que s’hagin pogut tenir 
en compte per concedir la subvenció, els òrgans competents del Consell han de revocar 
la concessió de la subvenció.  En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el dret a 
cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’ha de reintegrar, d’acord amb el que estableixen l’article 
40.1 de la LGS i els articles 91 i següents del RLGS. 
 
2. No obstant això, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha 
tingut voluntat de compliment  i que s’aproxima de forma significativa a l’assoliment de 
les finalitats de la subvenció, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la concessió 
de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar-la íntegrament, d’acord 
amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 
 

a) En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, com a mínim, 
l’execució del 50 % de les activitats d’aquest o de l’activitat planificada (quan el 
projecte només estigui integrat per una activitat i aquesta sigui susceptible de 
dividir-se en unitats d’execució amb una naturalesa i identitat pròpia), la revocació 
parcial subvenció inicial s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial 
no justificat, sempre que l’entitat hagi especificat l’aplicació de la subvenció 
inicial entre les diferents activitats del projecte o unitats d’execució, sia en la 
documentació inicial sia abans de la justificació de la subvenció o en el moment 
de presentar-la, com a conseqüència del requeriment de l’òrgan instructor. 

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

 
3. En el cas que l’import total de la suma de la subvenció més la resta d’altres ajuts, 
subvencions, ingressos o fons propis, amb què es finança el projecte cultural, superi el 
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pressupost d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de 
ser la quantitat que excedeix del pressupost executat. 
 
 
14è. Infraccions i Sancions 
 
L'incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de 
subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que hi sigui 
d'aplicació. 
 
 
15è . Control financer 
 
El beneficiari s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant 
del Consell de Mallorca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta d’organismes 
que estableixi l’ordenament jurídic. 
 
 

16è. Règim jurídic 

 

La subvenció nominativa, objecte d’aquest conveni, es regeix per aquest conveni; per la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de 
novembre de 2003); el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol de 
2006); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, 
aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132 de 3 de 
novembre de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament orgànic del 
Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 8 de març de 2004 i 
modificat el 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 2011) i el 10 de 
juny de 2013 (BOIB núm.86, de 18 de juny); el Decret d’organització del Consell de 
Mallorca, de dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), 
parcialment modificat pel Decret de presidència de 24 de febrer de 2016 (BOIB núm. 
27, de 27 de febrer); l'Ordenança vigent de procediment administratiu del Consell de 
Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 10 
d’agost de 1995) i modificada per la Llei 4/1999 i la resta de la normativa que hi sigui 
d'aplicació. 
 
 

17è. Vigència i acabament del conveni 

 

La vigència d’aquest conveni finalitza el 30 de juliol de 2016. 

 

El vicepresident primer i conseller executiu              El  bisbe de Mallorca 
del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports 
del Consell de Mallorca 
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Francesc Miralles Mascaró     Xavier Salinas Viñals 

 

 

Nota: D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us informam que: 
 
1. Les dades personals obtingudes en la tramitació d’aquesta subvenció  s'incorporaran 
en els fitxers de dades personals, inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, 
del qual és responsable el Consell de Mallorca. En aquest sentit, les dades obtingudes 
del beneficiari s’integren per una banda, en el fitxer “Registre General” que serveix per 
registra l’entrada i sortida de documents i, per altra banda, en el fitxer “”Acords i 
Resolucions” que té com a finalitat, entre d’altres, els procediments administratius. 
 
2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 
 
3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999, 
és la Presidència del Consell de Mallorca, carrer Palau Reial núm. 1, 07001 Palma. 

 

ANNEX 1 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE 
CULTURAL  SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST 

 

___________________________________________, com a representant de l’entitat 

_______________________________________________, amb el NIF _______________ 

_________, en relació a la subvenció concedida pel Consell de Mallorca, mitjançant el  

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports,  per dur a terme el projecte 

________________________________________________________________________

___________________________________ , 

 

Declar sota la meva responsabilitat : 

 

1.- Que l'esmentat projecte s’ha realitzat. 
 
2.- Que la relació de despeses i d'ingressos que integren el pressupost executat del 
projecte assenyalat ha estat la que s'hi adjunta. 
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Nota: 1. La relació de despeses, que s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del 
pressupost presentat, ha d'indicar les següents dades de les factures o documents 
acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu NIF, el número, l’import, la data 
d'emissió i la de pagament, i el concepte de la factura o del document similar; la  relació 
d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons propis 
que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència; 2. 
Aquesta relació de despeses i ingressos ha d’anar signada pel beneficiari. 
 
3. Que les despeses relacionades, l’import total de les quals és de .....................€,  
corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat i no tenen un valor 
superior al de mercat . 
 
4.- Que el beneficiari/entitat beneficiària en relació a l’IVA suportat en la despesa 
subvencionable de l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions: 
 

6. No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 
7. Sí recupera o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 

 

5. Que la subvenció atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la qual 
es va concedir i que no supera -amb les subvencions i altres ingressos concurrents- el cost 
del projecte subvencionat. 
 
6. Que s’adjunten la totalitat dels justificants del pressupost d’execució del projecte 

cultural subvencionat i que, si és el cas, la resta de documentació relativa al projecte 

cultural resten a disposició del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes, a la 

seu d’aquesta entitat, situada en _________________________________________ 

_______________________________________  . 

 

 

 

I, perquè consti, sign aquesta declaració  a ____________________________, el 

________, d   ___________________ de 2016. 

 

ANNEX 2 
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO SER DEUTOR PER UNA 
RESOLUCIÓ DE REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS 
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__________________________________________________, titular del document 

d’identitat ______________________________, com a representant legal de l’entitat  

______________________________________________________________, declar, 

d’acord amb l’article 25 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 

25 de juliol de 2006), pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions, que l’entitat 

___________________________________________________, amb el NIF 

___________________, no és deutora per una resolució de reintegrament de 

subvencions. 

 

Ho declar davant la Secretaria tècnica del Departament de Cultura i Patrimoni i Esports, 

als efectes de l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions (BOE núm.276, de 18 de novembre, de 2003). 

 

 

El representant legal     N’he pres nota,   
de l’entitat beneficiària   El secretari tècnic 
(signatura)     del Departament de Cultura, 
       Patrimoni i Esports 
      (signatura)   
 

 
            
_____________________________  ___________________________         
(Nom i cognoms)                                     Jaume Colom Adrover    
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

Es troba absent el Sr. Apesteguía Ripoll 

 
 

PUNT 14. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-073/16 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT ESCOLAR FEDERAT A MALLORCA” PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2015 I EL 30/10/2016 I D’APROVACIÓ 
DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR (NATACIÓ) 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 

ANTECEDENTS: 
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Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR 
DE NATACIÓ, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del Secretari Tècnic del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca de data 9 de maig 
de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 9 de maig de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-073/16 de data 24 de maig de 2016. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 21.548,00 €,  a 
favor de la Federació Balear de Natació, amb NIF V07179146, per al desenvolupament 
del programa l’esport escolar federat a Mallorca (natació), durant el període comprés 
entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 21.548,00 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48922 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 220160003360) a favor de la 
Federació Balear de Natació,  amb NIF V07179146. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament d’aquesta subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i a la Intervenció General i 
publicar la concessió d’aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per 
conducte de la base de dades nacional de subvencions. 

 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Federació Balear de Natació, pel 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, pel període 
comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016 

 

Palma, ---- 

 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

I d’altra el Sr. Raúl García Rodríguez, amb NIF 08110616B, president de la Federació 
Balear de Natació. 

 

ACTUEN 
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La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la Federació Balear de Natació, en nom i 
representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del programa 
“l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, de caire competitiu, adreçat als esportistes en 
edat escolar interessats a desenvolupar un més alt nivell esportiu d’àmbit federatiu. 

Els seus objectius han de ser bàsicament formatius, competitius i de rendiment. S’ha de 
desenvolupar en el marc d’entitats autoritzades, les federacions esportives, i en l’àmbit 
territorial insular. 

Tercer.- Que la Federació Balear de Natació, en endavant, la Federació, és una entitat 
privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el 
foment i la pràctica d’activitat física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats 
esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha 
demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a la 
Federació una subvenció nominativa de 21.548,00€, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (natació), pel període comprés entre el 
31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el desenvolupament de 
l’activitat inclosa en l’àmbit del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” 
(natació), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016, 
acorden formalitzar aquest conveni conforme a les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1.- Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, dins 
l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i el 
pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 
de la FEDERACIÓ del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, és la següent:  

 

Nom de la competició Categoria Sexe Data inici Data 
finalització 
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Lliga insular natació Iniciació m/f 31/10/2015 23/04/2016 

Lliga insular natació Prebenjamí m/f 31/10/2015 23/04/2016 

Lliga insular natació Benjamí m/f 31/10/2015 23/04/2016 

Lliga insular natació Aleví  m/f 14/11/2015 02/07/2016 

Lliga i controls insular  Infantil f 14/11/2015 16/06/2016 

Lliga i controls insular  Junior f 14/11/2015 28/05/2016 

Pas de nivell insular sincronitzada Totes f 07/11/2015 23/07/2016 

Lliga insular figures natació sincro Totes f 21/11/2015 04/06/2016 

Lliga insular waterpolo Aleví m/f 07/11/2015 13/03/2016 

Lliga insular waterpolo Infantil m/f 31/10/2015 08/05/2016 

Lliga insular waterpolo Cadet m/f 31/10/2015 08/05/2016 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 21.548,00 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48922 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca”, en els termes següents: 

2.1.1. L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar (des dels 6 fins als 16 
anys), següents: 

2.1.1.1. Iniciació (cicle inicial d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer set o vuit anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.2. Benjamina (cicle mitjà d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer nou o deu anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.3. Alevina (cicle superior d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer onze o dotze anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.4. Infantil (primer cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer tretze o catorze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 
2.1.1.5. Cadet (segon cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer quinze o setze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 
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2.1.2. Les activitats físiques i esportives organitzades en aquestes edats tindran, a tots 
els efectes, la consideració d'esport en edat escolar. 

2.2- Els drets d'inscripció (llicència federativa) s'abonaran a la Federació o a la seva 
delegació insular a Mallorca.  

Per participar a les activitats físiques i esportives del programa “L’Esport Escolar 
Federat a Mallorca” és obligatori que els esportistes estiguin en possessió d’una 
llicència federativa, que ha d’expedir la federació esportiva corresponent, l’import de la 
qual preveurà la convocatòria anual del programa, d’acord al model de convocatòria 
previst a l’annexa 1 del conveni.  

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció (llicència federativa), al 
Consell de Mallorca. Aquesta serà l’única despesa que hauran d’assumir els esportistes 
que participin a les activitats físiques i esportives previstes en el conveni amb el Consell 
de Mallorca. 

Les llicències esportives, tal com preveu l’article 38, de la Llei 14/2006, de 17 
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, han de contenir com a mínim, una cobertura 
que garanteixi les eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscs 
que suposi l’activitat i l’assistència sanitària. Per via reglamentària, han de regular-se les 
llicències temporals. 

 

2.3.- Inscripció al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”: Se seguiran els 
requisits establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de 
presentació de la informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les 
activitats del Programa”. 

 

2.4.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir 
setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació 
així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la Direcció 
Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general 
sempre que afectin l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”.  

 

2.5.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de Funcionament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, a més a més de totes les 
consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca faci al 
respecte. 

 

2.6.-A tot acte públic de presentació, celebració, lliurament de trofeus i de medalles o 
d'altres relacionat amb les activitats del programa, es convidarà a les persones 
representants del Consell de Mallorca perquè si poden el presideixin.  

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula 
anterior, havent d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o 
opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb 
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les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d'esponsorització i col·laboració 
per al programa de “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

 
2.7.- El Consell de Mallorca, d’acord a l’article 5 del Decret 38/2015, de 22 de maig, 
pel qual s’estableixen els àmbits de participació en relació amb l’activitat física i 
esportiva per a l’edat escolar, podrà convocar, amb caràcter d’iniciació i de promoció 
les activitats físiques i esportives que consideri oportunes i gaudirà, si es considera 
convenient, de la col·laboració de la Federació. 

 

2.8.- Totes les activitats que corresponguin al programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions 
de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
21.548,00 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les 
activitats, que a continuació es detallen, previstes realitzar durant el període de temps 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016:  
65.879,93€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      21.548,00 € 

Percentatge subvencionat del projecte:        32,7079886 % 

 

Esdeveniment Nº Arbitrat. Gestió Material Cost 
Esdev. 

Total 

Lliga insular natació 
iniciació 

6 
600,00€ 334,49€ 8,10€ 942,59€ 5.655,54€ 

Lliga insular natació 
prebenjamí 

6 600,00€ 334,49€ 8,10€ 942,59€ 5.655,54€ 

Lliga insular natació 
benjamí 

7 600,00€ 334,49€ 8,10€ 942,59€ 6.598,13€ 

Lliga insular natació aleví 9 600,00€ 334,49€ 8,10€ 942,59€ 8.483,31€ 

Lliga i controls insular 
infantil 

7 600,00€ 334,49€ 8,10€ 942,59€ 6.598,13€ 

Lliga i controls insular 
junior 

7 300,00€ 334,49€ 8,10€ 642,59€ 4.498,13€ 

Pas de nivell insular 
sincronitzada 

5 
280,00€ 334,49€ 8,10€ 622,59€ 3.112,95€ 

Lliga insular figures 
natació sincro 

4 
280,00€ 334,49€ 8,10€ 622,59€ 2.490,36€ 
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Lliga insular waterpolo 
aleví 

5 
420,00€ 334,49€ 29,65€ 784,14€ 3.920,70€ 

Lliga insular waterpolo 
infantil 

14 
420,00€ 334,49€ 25,72€ 780,21€ 10.922,94€ 

Lliga insular waterpolo 
cadet 

10 
420,00€ 334,49€ 39,93€ 794,42€ 7.944,24€ 

TOTAL 65.879,93€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 21.548,00 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48922 (document RC 220160003360) del 
pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

-Arbitratge, despeses del personal necessari per a l’arbitratge dels esdeveniments 
(cronometradors, jutges, puntuadors...) 

-Gestió, despeses del personal administratiu i material administratiu (paper, impresores, 
telèfon, web...) 

-Material, despeses de material esportiu fungible (pilotes i cronos manuals) 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats 
esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, 
laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una 
relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats 
relacionades en aquest conveni. 

 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació 
facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, 
en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar 
que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la 
seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del pagament de l'última 
quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes 
condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents 
retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels 
treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 
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4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte esportiu 
d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest punt 4. Atès 
que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del beneficiari (art. 
68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la impossibilitat de dur-la a 
terme.  

4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o l’entitat 
amb la qual vol subcontractar: 

4.2.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat 
d’obtenir la condició de beneficiari a què es fa referència en l’article 13 de la LGS.  

4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
contractació. 

4.2.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.2.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

 

4.3 A més la federació haurà d’acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i 
augmentar el cost de l’activitat subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la 
mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 

 

4.4 A més de la documentació anterior, quan l’activitat concertada amb tercers 
excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i l’import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació està sotmesa al compliment dels següents requisits: 

4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

4.5. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot concertar 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de la 
Llei 38/2003. 

4.5.2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de 
l’activitat objecte de contractació. 

4.5.3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 
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4.5.4. Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que estableixin les bases 
(S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del Reial decret 887/2006 que 
defineix les circumstàncies en què es considera que hi ha vincle amb l’entitat 
beneficiària). 

4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 

 

4.6 En el cas de subcontractació vinculada l’òrgan que concedeix la subvenció ha 
d’autoritzar-la prèviament. Perquè dit òrgan pugui acordar aquesta autorització, l’entitat 
beneficiària ha d’aportar la documentació següent: 

4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 

4.6.2. Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:  

4.6.4.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 13 
de la LGS.  

4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
subvenció 

4.6.4.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.6.4.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com 
un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

4.6.5. Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions 
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts rebutjats. 

4.6.6. Acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat 
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que obeeix a 
criteris d’eficàcia i eficiència. 

4.6.7. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la 
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 € , la subcontractació està sotmesa al 
compliment dels següents requisits: 

4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  
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4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior documentació, 
procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la subcontractació  que  
notificarà al beneficiari. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles 
que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i 
s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre 
de 2016.  

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor 
de mercat. 

 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del 
projecte esportiu subvencionat. Aquestes despeses s’hauran d’haver abonat abans de la 
finalització de l’any natural en que es concedeix la subvenció.  

 

5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor  
(fins a  18.000,00€  per a contractes de serveis i subministraments), el beneficiari haurà 
de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves 
especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els 
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, s’ha de fer d’acord amb els 
principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria 
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les 
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 
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5.6.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

 

5.7.-En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan 
siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la 
renda. 

 

6.- Justificació de la subvenció i termini de presentació 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul 
comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Arbitratge 

- Gestió 

- Material 

 

6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis 
o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la 
procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.  

 

6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació una 
vegada revisada i tramitada la documentació prevista a la clàusula 7 del conveni que 
duu per títol Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció.  

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida, disminució que, si s’estima oportú, es podrà 
considerar aplicar per a l’exercici següent. 

 

6.4 - La federació ha de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada. (total) 

 

6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la subvenció. 

La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà d’una 
vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada. 

En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni) 
s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura d’aquest 
conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils  comptadors 
des del dia següent al de la signatura del conveni. (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, 
el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent) 

Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar la 
documentació justificativa al més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 dies 
hàbils  comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats subvencionades. 
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(si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil 
següent) 

En el cas de les Federacions que finalitzen les seves activitats a partir de dia 16 
d’octubre i fins a dia 30 d’octubre de 2016, la data màxima per presentar la 
documentació justificativa de despeses és el dia 4 de novembre de 2016. 

 

6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, per causa 
de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi de canviar les 
dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan concedent 
a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en el moment de la 
justificació.  

 

6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent 
la  dipositària i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra 
documentació, degudament tramesa.  

La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a la 
justificació de les activitats d’aquesta subvenció. (tant les factures com els resguards de 
transferències bancàries o rebuts) 

Aquesta documentació es posarà a disposició del Consell de Mallorca  en qualsevol 
moment, si es requereix.  

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la 
federació ha de ser la següent: 

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  

Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu 
del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, la data del 
document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament 
de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament, i  extracte del compte bancari 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència. 

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que emet la 
factura o document equivalent, sempre que estigui vençut;  Extracte del compte corrent 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquest xec o pagaré, i certificat de 
l’entitat bancària en què consti el número de xec, l’import i la identificació de qui el 
cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del compte corrent si 
el certificat de l’entitat bancària inclou també la identificació del número de compte en 
què s’ha carregat el xec i el titular del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de 
l’ajuda).  

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:  

Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i extracte del compte 
on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta documentació es pot substituir per un 
certificat o document similar emès per l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la 
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lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la 
lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  

Resguard del pagament amb targeta, i extracte del compte on figuri el càrrec del 
pagament amb targeta. L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol 
similar de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del compte 
corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual 
es fa la transferència i l’import i data de l’operació.  

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació. 
Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l’entitat 
bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec 
i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data 
de l’operació. 

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

Per acreditar el pagament cal presentar un “Rebut” (un recibí), signat i segellat pel 
proveïdor en el qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el pagament, la seva 
data i l’expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els 
llinatges i el número de DNI de la persona que signa.  

Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per import no superior a 
100,00 €, incloent-hi l’IVA” 

 

6.8.- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta subvenció es poden 
compensar uns conceptes amb altres dels que figuren al pressupost del projecte i en base 
al qual ha estat concedida la present subvenció.  

 

7. Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció 

En finalitzar les activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, la 
Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació en els terminis que preveu la clàusula 6.5 del conveni:  

1. Document de Justificació de les activitats desenvolupades. (Document J-1) 

2. Relació d’Esdeveniments on es relacionin les activitats realitzades especificant-ne el 
nom, la data, l’horari, el lloc, la instal·lació i el nombre d’esportistes participants. 
(Document J-2) 

3. Certificat del president / de la presidenta on on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, 
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la 
documentació justificativa compleix tots els requisits previstos a la legislació vigent i es 
troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït alguna incidència, tal com s’indica a la clàusula 6.6 del 
conveni, es farà constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pel qual l’activitat 
no s’ha pogut realitzar i desenvolupat d’acord a la programació inicialment prevista. 
(Document J-3) 
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4. Declaració d’ingressos i despeses per part del president en relació al 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. Cal que d’acord 
a la clàusula 6.2 del present conveni quan les activitats hagin estat finançades, a més de 
la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’acrediti en aquesta 
declaració l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats 
subvencionades. (Document J-4) 

5. Declaració responsable relativa a que la federació es troba al corrent en el pagament 
d’obligacions per reintegrament de subvencions ( document J - 5) 

Tots els documents anteriorment esmentats s’han de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per la Direcció Insular d’Esports.  

 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2016 (inclòs) es presentarà una memòria 
tècnico-esportiva, que contindrà: 

1. La descripció de les activitats objecte del conveni, els calendaris amb les dates i els 
llocs de realització de les competicions (instal·lacions esportives), els resultats i les 
classificacions, descriure qui ha assistit a les cerimònies de lliurament de trofeus i de 
medalles, fotografies que il·lustrin el desenvolupament d’això, notícies que s’hagin 
publicat a les webs de les federacions i o mitjans de comunicació, i tot allò que serveixi 
per comprendre la destinació de la subvenció concedida a la Federació. Es pot presentar 
en format pdf o en suport digital (CD). 

2. Full de recollida de dades de la participació a les competicions esportives federades 
en edat escolar, incloses en aquest conveni, que han tingut lloc de 31/10/2015 a 
30/10/2016. (document ME-1)  

3. La relació de llicències federatives per categoria i sexe, dels clubs participants a les 
competicions federades, en edat escolar incloses en aquest conveni, expedides durant el 
període 31/10/2015 a 30/10/2016. (document ME-2) 

4. Les federacions que decideixin fer ús del procediment d’importació de dades al 
sistema informàtic, hauran de presentar les dades necessàries per a inscriure als clubs, i 
als esportistes al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, tal com s’estableix a 
l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de presentació de la 
informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les activitats del 
Programa”. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, 
només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal que 
pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

 

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a les despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2015 i el 30/10/2016. 
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9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.3 de les bases d’execució del Pressupost 
General del Consell de Mallorca per a l’any 2016, amb caràcter excepcional, el 
conseller  executiu d’Economia i Hisenda  podrà concedir, i conseqüentment, reconèixer 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de 
les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments i els 
seus organismes autònoms,  i quan així ho prevegin les bases reguladores i les  
convocatòries  de  subvencions,  convenis  o  propostes  d’acord  de  concessió  de  
subvencions  nominatives  i altres subvencions de concessió directa. 

 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida. 

 

10.- Obligacions de la Federació 

 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents 
obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

b) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin 
causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes 
per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme 
tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura 
de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a 
Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua 
catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de 
preferència. 

h) La Federació haurà d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca i de no ser 
deutor d’obligacions per reintegrament de subvencions, en les fases de reconeixement 
de l’obligació i de pagament de la subvenció instrumentada per aquest conveni. Tot això 
d’acord amb el previst a l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als esdeveniments 
esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys).   

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 
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j.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als 
representants del Consell de Mallorca. 

j.2) Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica 
l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats 
amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració pel programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas 
d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la 
sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per 
causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent del Consell de 
Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta 
subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions 
previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la subvenció en cas 
d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i 
dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del 
corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit 
sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que 
poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement 
de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, 
fins dia 31 d’octubre de 2016. 

 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del 
conveni. 

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” signat 
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pel president de la Federació Balear de Natació i el  vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

 

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les 
instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions o 
activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” és lliure i de caràcter 
gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar per escrit 
d’ofici o a instància a la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, sobre els 
fets esdevinguts. 

L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats esportives pot 
ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de subvencions d’aquesta 
institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de 
Palma de Mallorca. 

 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, 
en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

El vicepresident primer i conseller  

executiu de Cultura, Patrimoni i  

Esports del Consell de Mallorca 

El president de la federació  

Balear de Natació 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

Es troba absent el Sr. Apesteguía Ripoll 

 

PUNT 15. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-064/16 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT ESCOLAR FEDERAT A MALLORCA” PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2015 I EL 30/10/2016 I D’APROVACIÓ 
DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR (ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES) 
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Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR 
D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del Secretari Tècnic del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca de data 29 d’abril 
de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 29 d’abril de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-064/16 de data 10 de maig de 2016. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 8.163,67 €,  a favor 
de la Federació Balear d’Activitats Subaquàtiques, amb NIF G07219439, per al 
desenvolupament del programa l’esport escolar federat a Mallorca (activitats 
subaquàtiques), durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 8.163,67 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48935 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 220160003342) a favor de la 
Federació Balear d’Activitats Subaquàtiques,  amb NIF G07219439. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament d’aquesta subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i a la Intervenció General i 
publicar la concessió d’aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per 
conducte de la base de dades nacional de subvencions. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Federació Balear d’Activitats Subaquàtiques, 
pel desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, pel període 
comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016 

 

Palma, ---- 

 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

I d’altra el Sr. Juan José Mas Garau, amb NIF 41374270F, president de la Federació 
Balear d’Activitats Subaquàtiques. 
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ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la Federació Balear d’Activitats 
Subaquàtiques, en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del programa 
“l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, de caire competitiu, adreçat als esportistes en 
edat escolar interessats a desenvolupar un més alt nivell esportiu d’àmbit federatiu. 

Els seus objectius han de ser bàsicament formatius, competitius i de rendiment. S’ha de 
desenvolupar en el marc d’entitats autoritzades, les federacions esportives, i en l’àmbit 
territorial insular. 

Tercer.- Que la Federació Balear d’Activitats Subaquàtiques, en endavant, la Federació, 
és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus 
estatuts, el foment i la pràctica d’activitat física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats 
esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha 
demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a la 
Federació una subvenció nominativa de 8.163,67€, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (activitats subaquàtiques), pel període 
comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el desenvolupament de 
l’activitat inclosa en l’àmbit del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” 
(activitats subaquàtiques), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 
d’octubre de 2016, acorden formalitzar aquest conveni conforme a les següents 
clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1.- Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, dins 
l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i el 
pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 
de la FEDERACIÓ del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, és la següent:  
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Nom de la competició Categoria Sexe Data inici Data 
finalització 

Natació amb aletes m/f 31/10/2015* 30/10/2016* 

Campionats natació amb aletes m/f 21/11/2015 17/07/2016 

Cazafotosub apnea m/f 31/10/2015* 30/10/2016* 

Busseig esportiu m/f 31/10/2015* 30/10/2016* 

Campionat busseig esportiu  

Benjamí 
Aleví             
Infantil           
Cadet          
Junior 

m/f 15/10/2016 16/10/2016 

* Dates que no se poden definir degut a què es continuen els acords amb els 

ajuntaments pel tema de les piscines. 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 8.163,67 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48935 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca”, en els termes següents: 

2.1.1. L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar (des dels 6 fins als 16 
anys), següents: 

2.1.1.1. Iniciació (cicle inicial d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer set o vuit anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.2. Benjamina (cicle mitjà d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer nou o deu anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.3. Alevina (cicle superior d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer onze o dotze anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.4. Infantil (primer cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer tretze o catorze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 
2.1.1.5. Cadet (segon cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer quinze o setze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 

2.1.2. Les activitats físiques i esportives organitzades en aquestes edats tindran, a tots 
els efectes, la consideració d'esport en edat escolar. 

 

2.2- Els drets d'inscripció (llicència federativa) s'abonaran a la Federació o a la seva 
delegació insular a Mallorca.  
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Per participar a les activitats físiques i esportives del programa “L’Esport Escolar 
Federat a Mallorca” és obligatori que els esportistes estiguin en possessió d’una 
llicència federativa, que ha d’expedir la federació esportiva corresponent, l’import de la 
qual preveurà la convocatòria anual del programa, d’acord al model de convocatòria 
previst a l’annexa 1 del conveni.  

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció (llicència federativa), al 
Consell de Mallorca. Aquesta serà l’única despesa que hauran d’assumir els esportistes 
que participin a les activitats físiques i esportives previstes en el conveni amb el Consell 
de Mallorca. 

Les llicències esportives, tal com preveu l’article 38, de la Llei 14/2006, de 17 
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, han de contenir com a mínim, una cobertura 
que garanteixi les eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscs 
que suposi l’activitat i l’assistència sanitària. Per via reglamentària, han de regular-se les 
llicències temporals. 

 

2.3.- Inscripció al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”: Se seguiran els 
requisits establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de 
presentació de la informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les 
activitats del Programa”. 

 

2.4.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir 
setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació 
així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la Direcció 
Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general 
sempre que afectin l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”.  

 

2.5.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de Funcionament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, a més a més de totes les 
consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca faci al 
respecte. 

 

2.6.-A tot acte públic de presentació, celebració, lliurament de trofeus i de medalles o 
d'altres relacionat amb les activitats del programa, es convidarà a les persones 
representants del Consell de Mallorca perquè si poden el presideixin.  

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula 
anterior, havent d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o 
opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb 
les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d'esponsorització i col·laboració 
per al programa de “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

 
2.7.- El Consell de Mallorca, d’acord a l’article 5 del Decret 38/2015, de 22 de maig, 
pel qual s’estableixen els àmbits de participació en relació amb l’activitat física i 
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esportiva per a l’edat escolar, podrà convocar, amb caràcter d’iniciació i de promoció 
les activitats físiques i esportives que consideri oportunes i gaudirà, si es considera 
convenient, de la col·laboració de la Federació. 

 

2.8.- Totes les activitats que corresponguin al programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions 
de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 8.163,67 
€, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, 
que a continuació es detallen, previstes realitzar durant el període de temps comprès 
entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016:  
17.970,20€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      8.163,67 € 

Percentatge subvencionat del projecte:        45,4289323 % 

 

Esdeveniment Nº Tècnics i 
organitz. 

Àrbitres Gestió Material Total 

Campionats natació amb 
aletes 

11 
0,00€ 

150,00€ 
7,60€ 0,00€ 

1.733,60€ 

Campionats busseig 
esportiu 

1 
0,00€ 

150,00€ 
7,60€ 0,00€ 

157,60€ 

Jornades natació amb 
aletes 

20 250,00€ 
0,00€ 7,60€ 

29,75€ 5.747,00€ 

Jornades busseig esportiu 10 200,00€ 0,00€ 7,60€ 360,00€ 5.676,00€ 

Jornades cazafotosub 
apnea 

10 150,00€ 
0,00€ 7,60€ 

308,00€ 4.656,00€ 

TOTAL 17.970,20€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 8.163,67 € amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48935 (document RC 220160003342) del pressupost de 
despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  
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A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

-Arbitratge, despeses d’àrbitres necessaris a cada esdeveniment. 

-Tècnics i organització, despeses dels tècnics i personal especialitzat per al correcte 
desenvolupament de cada tipus d’esdeveniment. 

-Gestió, despeses de material de papereria... i auxiliar administratiu. 

-Material, despeses de compra i lloguer de material esportiu fungible. 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats 
esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, 
laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una 
relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats 
relacionades en aquest conveni. 

 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació 
facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, 
en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar 
que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la 
seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del pagament de l'última 
quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes 
condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents 
retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels 
treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte esportiu 
d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest punt 4. Atès 
que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del beneficiari (art. 
68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la impossibilitat de dur-la a 
terme.  

4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o l’entitat 
amb la qual vol subcontractar: 

4.2.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat 
d’obtenir la condició de beneficiari a què es fa referència en l’article 13 de la LGS.  

4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
contractació. 

4.2.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  
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4.2.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

 

4.3 A més la federació haurà d’acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i 
augmentar el cost de l’activitat subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la 
mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 

 

4.4 A més de la documentació anterior, quan l’activitat concertada amb tercers 
excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i l’import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació està sotmesa al compliment dels següents requisits: 

4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

4.5. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot concertar 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de la 
Llei 38/2003. 

4.5.2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de 
l’activitat objecte de contractació. 

4.5.3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

4.5.4. Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que estableixin les bases 
(S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del Reial decret 887/2006 que 
defineix les circumstàncies en què es considera que hi ha vincle amb l’entitat 
beneficiària). 

4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 

 

4.6 En el cas de subcontractació vinculada l’òrgan que concedeix la subvenció ha 
d’autoritzar-la prèviament. Perquè dit òrgan pugui acordar aquesta autorització, l’entitat 
beneficiària ha d’aportar la documentació següent: 

4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 



 172 

4.6.2. Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:  

4.6.4.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 13 
de la LGS.  

4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
subvenció 

4.6.4.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.6.4.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com 
un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

4.6.5. Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions 
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts rebutjats. 

4.6.6. Acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat 
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que obeeix a 
criteris d’eficàcia i eficiència. 

4.6.7. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la 
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 € , la subcontractació està sotmesa al 
compliment dels següents requisits: 

4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior documentació, 
procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la subcontractació  que  
notificarà al beneficiari. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles 
que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i 
s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre 
de 2016.  

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor 
de mercat. 
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5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del 
projecte esportiu subvencionat. Aquestes despeses s’hauran d’haver abonat abans de la 
finalització de l’any natural en que es concedeix la subvenció.  

 

5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor  
(fins a  18.000,00€  per a contractes de serveis i subministraments), el beneficiari haurà 
de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves 
especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els 
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, s’ha de fer d’acord amb els 
principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria 
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les 
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

5.6.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

 

5.7.-En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan 
siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la 
renda. 

 

6.- Justificació de la subvenció i termini de presentació 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul 
comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Àrbitres 
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-Tècnics i organització 

- Gestió 

- Material 

 

6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis 
o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la 
procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.  

 

6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació una 
vegada revisada i tramitada la documentació prevista a la clàusula 7 del conveni que 
duu per títol Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció.  

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida, disminució que, si s’estima oportú, es podrà 
considerar aplicar per a l’exercici següent. 

 

6.4 - La federació ha de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada. (total) 

 

6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la subvenció. 

La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà d’una 
vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada. 

En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni) 
s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura d’aquest 
conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils  comptadors 
des del dia següent al de la signatura del conveni. (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, 
el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent) 

Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar la 
documentació justificativa al més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 dies 
hàbils  comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats subvencionades. 
(si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil 
següent) 

En el cas de les Federacions que finalitzen les seves activitats a partir de dia 16 
d’octubre i fins a dia 30 d’octubre de 2016, la data màxima per presentar la 
documentació justificativa de despeses és el dia 4 de novembre de 2016. 

 

6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, per causa 
de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi de canviar les 
dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan concedent 
a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en el moment de la 
justificació.  
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6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent 
la  dipositària i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra 
documentació, degudament tramesa.  

La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a la 
justificació de les activitats d’aquesta subvenció. (tant les factures com els resguards de 
transferències bancàries o rebuts) 

Aquesta documentació es posarà a disposició del Consell de Mallorca  en qualsevol 
moment, si es requereix.  

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la 
federació ha de ser la següent: 

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  

Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu 
del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, la data del 
document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament 
de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament, i  extracte del compte bancari 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència. 

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que emet la 
factura o document equivalent, sempre que estigui vençut;  Extracte del compte corrent 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquest xec o pagaré, i certificat de 
l’entitat bancària en què consti el número de xec, l’import i la identificació de qui el 
cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del compte corrent si 
el certificat de l’entitat bancària inclou també la identificació del número de compte en 
què s’ha carregat el xec i el titular del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de 
l’ajuda).  

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:  

Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i extracte del compte 
on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta documentació es pot substituir per un 
certificat o document similar emès per l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la 
lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la 
lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  

Resguard del pagament amb targeta, i extracte del compte on figuri el càrrec del 
pagament amb targeta. L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol 
similar de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del compte 
corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual 
es fa la transferència i l’import i data de l’operació.  

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació. 
Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l’entitat 
bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec 
i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data 
de l’operació. 
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f) Pagament en efectiu d’una factura: 

Per acreditar el pagament cal presentar un “Rebut” (un recibí), signat i segellat pel 
proveïdor en el qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el pagament, la seva 
data i l’expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els 
llinatges i el número de DNI de la persona que signa.  

Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per import no superior a 
100,00 €, incloent-hi l’IVA” 

 

6.8.- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta subvenció es poden 
compensar uns conceptes amb altres dels que figuren al pressupost del projecte i en base 
al qual ha estat concedida la present subvenció.  

 

7. Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció 

En finalitzar les activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, la 
Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació en els terminis que preveu la clàusula 6.5 del conveni:  

1. Document de Justificació de les activitats desenvolupades. (Document J-1) 

2. Relació d’Esdeveniments on es relacionin les activitats realitzades especificant-ne el 
nom, la data, l’horari, el lloc, la instal·lació i el nombre d’esportistes participants. 
(Document J-2) 

3. Certificat del president / de la presidenta on on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, 
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la 
documentació justificativa compleix tots els requisits previstos a la legislació vigent i es 
troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït alguna incidència, tal com s’indica a la clàusula 6.6 del 
conveni, es farà constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pel qual l’activitat 
no s’ha pogut realitzar i desenvolupat d’acord a la programació inicialment prevista. 
(Document J-3) 

4. Declaració d’ingressos i despeses per part del president en relació al 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. Cal que d’acord 
a la clàusula 6.2 del present conveni quan les activitats hagin estat finançades, a més de 
la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’acrediti en aquesta 
declaració l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats 
subvencionades. (Document J-4) 

5. Declaració responsable relativa a que la federació es troba al corrent en el pagament 
d’obligacions per reintegrament de subvencions ( document J - 5) 

Tots els documents anteriorment esmentats s’han de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per la Direcció Insular d’Esports.  

 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2016 (inclòs) es presentarà una memòria 
tècnico-esportiva, que contindrà: 
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1. La descripció de les activitats objecte del conveni, els calendaris amb les dates i els 
llocs de realització de les competicions (instal·lacions esportives), els resultats i les 
classificacions, descriure qui ha assistit a les cerimònies de lliurament de trofeus i de 
medalles, fotografies que il·lustrin el desenvolupament d’això, notícies que s’hagin 
publicat a les webs de les federacions i o mitjans de comunicació, i tot allò que serveixi 
per comprendre la destinació de la subvenció concedida a la Federació. Es pot presentar 
en format pdf o en suport digital (CD). 

2. Full de recollida de dades de la participació a les competicions esportives federades 
en edat escolar, incloses en aquest conveni, que han tingut lloc de 31/10/2015 a 
30/10/2016. (document ME-1)  

3. La relació de llicències federatives per categoria i sexe, dels clubs participants a les 
competicions federades, en edat escolar incloses en aquest conveni, expedides durant el 
període 31/10/2015 a 30/10/2016. (document ME-2) 

4. Les federacions que decideixin fer ús del procediment d’importació de dades al 
sistema informàtic, hauran de presentar les dades necessàries per a inscriure als clubs, i 
als esportistes al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, tal com s’estableix a 
l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de presentació de la 
informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les activitats del 
Programa”. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, 
només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal que 
pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

 

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a les despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.3 de les bases d’execució del Pressupost 
General del Consell de Mallorca per a l’any 2016, amb caràcter excepcional, el 
conseller  executiu d’Economia i Hisenda  podrà concedir, i conseqüentment, reconèixer 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de 
les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments i els 
seus organismes autònoms,  i quan així ho prevegin les bases reguladores i les  
convocatòries  de  subvencions,  convenis  o  propostes  d’acord  de  concessió  de  
subvencions  nominatives  i altres subvencions de concessió directa. 

 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida. 

 

10.- Obligacions de la Federació 
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10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents 
obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

b) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin 
causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes 
per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme 
tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura 
de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a 
Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua 
catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de 
preferència. 

h) La Federació haurà d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca i de no ser 
deutor d’obligacions per reintegrament de subvencions, en les fases de reconeixement 
de l’obligació i de pagament de la subvenció instrumentada per aquest conveni. Tot això 
d’acord amb el previst a l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als esdeveniments 
esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys).   

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

j.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als 
representants del Consell de Mallorca. 

j.2) Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica 
l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats 
amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració pel programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas 
d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la 
sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per 
causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent del Consell de 
Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta 
subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions 
previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la subvenció en cas 
d’incompliment. 
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La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i 
dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del 
corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit 
sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que 
poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement 
de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, 
fins dia 31 d’octubre de 2016. 

 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del 
conveni. 

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” signat 
pel president de la Federació Balear d’Activitats Subaquàtiques i el  vicepresident 
primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

 

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les 
instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions o 
activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” és lliure i de caràcter 
gratuït. 
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En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar per escrit 
d’ofici o a instància a la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, sobre els 
fets esdevinguts. 

L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats esportives pot 
ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de subvencions d’aquesta 
institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de 
Palma de Mallorca. 

 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, 
en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

El vicepresident primer i conseller  

executiu de Cultura, Patrimoni i  

Esports del Consell de Mallorca 

El president de la federació  

Balear d’Activitats Subaquàtiques 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

Es troba absent el Sr. Apesteguía Ripoll 

 

PUNT 16. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-057/16 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT ESCOLAR FEDERAT A MALLORCA” PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2015 I EL 30/10/2016 I D’APROVACIÓ 
DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR (KARATE) 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE 
KARATE DE LES ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  
Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del Secretari Tècnic del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca de data 18 d’abril 
de 2016. 
Atès l'informe jurídic de data 18 d’abril de 2016. 
Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-057/16 de data 12 de maig de 2016. 
Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  
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Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 17.709,28 €,  a 
favor de la Federació de Karate de les Illes Balears, amb NIF G07257223, per al 
desenvolupament del programa l’esport escolar federat a Mallorca (karate), durant el 
període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 17.709,28 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48921 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 220160003357) a favor de la 
Federació de Karate de les Illes Balears,  amb NIF G07257223. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament d’aquesta subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i a la Intervenció General i 
publicar la concessió d’aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per 
conducte de la base de dades nacional de subvencions. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Federació de Karate de les Illes Balears, 
pel desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, pel 
període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016 

 

Palma, ---- 

 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

I d’altra el Sr. Juan Luís Solano Sastre, amb NIF 41401271Y, president de la Federació 
de Karate de les Illes Balears. 

 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la Federació de Karate de les Illes Balears, en 
nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del programa 
“l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, de caire competitiu, adreçat als esportistes en 
edat escolar interessats a desenvolupar un més alt nivell esportiu d’àmbit federatiu. 
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Els seus objectius han de ser bàsicament formatius, competitius i de rendiment. S’ha de 
desenvolupar en el marc d’entitats autoritzades, les federacions esportives, i en l’àmbit 
territorial insular. 

Tercer.- Que la Federació de Karate de les Illes Balears, en endavant, la Federació, és 
una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus 
estatuts, el foment i la pràctica d’activitat física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats 
esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha 
demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a la 
Federació una subvenció nominativa de 17.709,28€, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (karate), pel període comprés entre el 
31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el desenvolupament de 
l’activitat inclosa en l’àmbit del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” 
(karate), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016, 
acorden formalitzar aquest conveni conforme a les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1.- Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, dins 
l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i el 
pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 
de la FEDERACIÓ del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, és la següent:  

 

Nom de la competició Categoria Sexe Data inici 
Data 
finalització 

XXI-XXII Lliga Consell Insular 
Kata/kumite equips 

Al. Inf.      
Juv. Cd. 

m/f 23/01/2016 23/01/2016 

XXI-XXII Lliga Consell Insular 
Kata/kumite  

Benj. Alev. 
Inf. Juv. 

m/f 06/02/2016 06/02/2016 

XXI-XXII Lliga Consell Insular 
Kata/kumite  

Cadet i junior m/f 27/02/2016 27/02/2016 

XXI-XXII Lliga Consell Insular 
Kata/kumite equips 

Al. Inf.      
Juv. Cd. 

m/f 02/04/2016 02/04/2016 

XXI-XXII Lliga Consell Insular 
Kata/kumite  

Cadet i junior m/f 14/05/2016 14/05/2016 

XXI-XXII Lliga Consell Insular 
Kata/kumite  

Benj. Alev. 
Inf. Juv. 

m/f 28/05/2016 28/05/2016 



 183 

XXI-XXII Lliga Consell Insular 
Kata/kumite equips 

Al. Inf.      
Juv. Cd. 

m/f 05/06/2016 05/06/2016 

XXI-XXII Final Lliga Consell Insular 
Kata 

Totes les 
categories 

m/f 18/06/2016 18/06/2016 

XXI-XXII Final Lliga Consell Insular 
kumite  

Totes les 
categories 

m/f 18/06/2016 18/06/2016 

XXI-XXII Lliga Consell Insular Kata 

 
Cadet i junior m/f 17/09/2016 17/09/2016 

XXI-XXII Lliga Consell Insular 
Kata/kumite  

Cadet i junior m/f 24/09/2016 24/09/2016 

XXI-XXII Lliga Consell Insular 
Kata/kumite  

Benj. Alev. 
Inf. Juv. 

m/f 15/10/2016 15/10/2016 

XXI-XXII Lliga Consell Insular 
Kata/kumite  

Benj. Alev. 
Inf. Juv. 

m/f 22/10/2016 22/10/2016 

Open individual juvenil kata/kumite Juvenil m/f 23/01/02016 23/01/2016 

Open individual juvenil kata/kumite Cadet m/f 27/02/2016 27/02/2016 

Open individual juvenil kata/kumite Juvenil m/f 02/04/2016 02/04/2016 

Open individual juvenil kata/kumite Cadet m/f 28/05/2016 28/05/2016 

Open individual juvenil kata/kumite Juvenil m/f 05/06/2016 05/06/2016 

Open individual juvenil kata/kumite Cadet m/f 18/06/2016 18/06/2016 

Campionat de Promoció 
Benj. Alev. 
Inf. 

m/f 23/01/2016 23/01/2016 

Campionat de Promoció 
Benj. Alev. 
Inf. 

m/f 27/02/2016 27/02/2016 

Campionat de Promoció 
Benj. Alev. 
Inf. 

m/f 02/04/2016 02/04/2016 

Campionat de Mallorca Alev. Inf. Juv. m/f 09/04/2016 09/04/2016 

Curs reciclatge àrbitres ----------------- m/f 10/09/2016 10/09/2016 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 17.709,28€ amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48921 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 
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2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca”, en els termes següents: 

2.1.1. L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar (des dels 6 fins als 16 
anys), següents: 

2.1.1.1. Iniciació (cicle inicial d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer set o vuit anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.2. Benjamina (cicle mitjà d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer nou o deu anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.3. Alevina (cicle superior d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer onze o dotze anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.4. Infantil (primer cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer tretze o catorze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 
2.1.1.5. Cadet (segon cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer quinze o setze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 

2.1.2. Les activitats físiques i esportives organitzades en aquestes edats tindran, a tots 
els efectes, la consideració d'esport en edat escolar. 

 

2.2- Els drets d'inscripció (llicència federativa) s'abonaran a la Federació o a la seva 
delegació insular a Mallorca.  

Per participar a les activitats físiques i esportives del programa “L’Esport Escolar 
Federat a Mallorca” és obligatori que els esportistes estiguin en possessió d’una 
llicència federativa, que ha d’expedir la federació esportiva corresponent, l’import de la 
qual preveurà la convocatòria anual del programa, d’acord al model de convocatòria 
previst a l’annexa 1 del conveni.  

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció (llicència federativa), al 
Consell de Mallorca. Aquesta serà l’única despesa que hauran d’assumir els esportistes 
que participin a les activitats físiques i esportives previstes en el conveni amb el Consell 
de Mallorca. 

Les llicències esportives, tal com preveu l’article 38, de la Llei 14/2006, de 17 
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, han de contenir com a mínim, una cobertura 
que garanteixi les eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscs 
que suposi l’activitat i l’assistència sanitària. Per via reglamentària, han de regular-se les 
llicències temporals. 

 

2.3.- Inscripció al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”: Se seguiran els 
requisits establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de 
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presentació de la informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les 
activitats del Programa”. 

 

2.4.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir 
setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació 
així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la Direcció 
Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general 
sempre que afectin l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”.  

 

2.5.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de Funcionament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, a més a més de totes les 
consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca faci al 
respecte. 

 

2.6.-A tot acte públic de presentació, celebració, lliurament de trofeus i de medalles o 
d'altres relacionat amb les activitats del programa, es convidarà a les persones 
representants del Consell de Mallorca perquè si poden el presideixin.  

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula 
anterior, havent d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o 
opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb 
les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d'esponsorització i col·laboració 
per al programa de “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

 
2.7.- El Consell de Mallorca, d’acord a l’article 5 del Decret 38/2015, de 22 de maig, 
pel qual s’estableixen els àmbits de participació en relació amb l’activitat física i 
esportiva per a l’edat escolar, podrà convocar, amb caràcter d’iniciació i de promoció 
les activitats físiques i esportives que consideri oportunes i gaudirà, si es considera 
convenient, de la col·laboració de la Federació. 

 

2.8.- Totes les activitats que corresponguin al programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions 
de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
17.709,28€, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les 
activitats, que a continuació es detallen, previstes realitzar durant el període de temps 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016:  
24.244,92€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      17.709,28 € 
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Percentatge subvencionat del projecte:        73,0432602 % 

Esdeveniment Nº Formació Arbitrat. Organitz. Cost Esdev. Total 

XXI i XXII Lliga 
Consell Insular 
Kata/Kumite 

10 0,00€ 600,00€ 428,04€ 1.028,04€ 10.280,40€ 

XXI i XXII Lliga 
Consell Insular 
Kata/Kumite Equips 

3 0,00€ 600,00€ 428,04€ 1.028,04€ 3.084,12€ 

Campionat de Mallorca 1 0,00€ 600,00€ 428,04€ 1.028,04€ 1.028,04€ 

Open Consell Insular 
Kata/Kumite 

6 0,00€ 600,00€ 428,04€ 1.028,04€ 6.168,24€ 

Campionats de 
promoció 

3 0,00€ 600,00€ 428,04€ 1.028,04€ 3.084,12€ 

Curs reciclatge 
arbitratge 

1 600,00€ 0,00€ 0,00€ 600,00€ 600,00€ 

TOTAL 24.244,92€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 17.709,28 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48921 (document RC 220160003357) del 
pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

-Formació, despeses dels honoraris dels professors i lloguer instal·lació. 

-Arbitratge, despeses dels àrbitres necessaris per esdeveniment. 

-Organització, despeses de material papereria, direcció tècnica, metge i ambulància 
necessaris per a cada esdeveniment. 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats 
esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, 
laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una 
relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats 
relacionades en aquest conveni. 
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3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació 
facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, 
en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar 
que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la 
seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del pagament de l'última 
quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes 
condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents 
retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels 
treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte esportiu 
d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest punt 4. Atès 
que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del beneficiari (art. 
68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la impossibilitat de dur-la a 
terme.  

4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o l’entitat 
amb la qual vol subcontractar: 

4.2.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat 
d’obtenir la condició de beneficiari a què es fa referència en l’article 13 de la LGS.  

4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
contractació. 

4.2.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.2.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

 

4.3 A més la federació haurà d’acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i 
augmentar el cost de l’activitat subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la 
mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 

 

4.4 A més de la documentació anterior, quan l’activitat concertada amb tercers 
excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i l’import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació està sotmesa al compliment dels següents requisits: 

4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 
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4.5. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot concertar 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de la 
Llei 38/2003. 

4.5.2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de 
l’activitat objecte de contractació. 

4.5.3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

4.5.4. Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que estableixin les bases 
(S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del Reial decret 887/2006 que 
defineix les circumstàncies en què es considera que hi ha vincle amb l’entitat 
beneficiària). 

4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 

 

4.6 En el cas de subcontractació vinculada l’òrgan que concedeix la subvenció ha 
d’autoritzar-la prèviament. Perquè dit òrgan pugui acordar aquesta autorització, l’entitat 
beneficiària ha d’aportar la documentació següent: 

4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 

4.6.2. Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:  

4.6.4.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 13 
de la LGS.  

4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
subvenció 

4.6.4.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.6.4.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com 
un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

4.6.5. Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions 
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
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pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts rebutjats. 

4.6.6. Acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat 
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que obeeix a 
criteris d’eficàcia i eficiència. 

4.6.7. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la 
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 € , la subcontractació està sotmesa al 
compliment dels següents requisits: 

4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior documentació, 
procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la subcontractació  que  
notificarà al beneficiari. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles 
que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i 
s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre 
de 2016.  

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor 
de mercat. 

 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del 
projecte esportiu subvencionat. Aquestes despeses s’hauran d’haver abonat abans de la 
finalització de l’any natural en que es concedeix la subvenció.  

 

5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor  
(fins a  18.000,00€  per a contractes de serveis i subministraments), el beneficiari haurà 
de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves 
especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els 
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, s’ha de fer d’acord amb els 
principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria 
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les 
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
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directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

5.6.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

 

5.7.-En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan 
siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la 
renda. 

 

6.- Justificació de la subvenció i termini de presentació 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul 
comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Formació 

- Arbitratge 

- Organització 

 

6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis 
o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la 
procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.  

 

6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació una 
vegada revisada i tramitada la documentació prevista a la clàusula 7 del conveni que 
duu per títol Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció.  

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida, disminució que, si s’estima oportú, es podrà 
considerar aplicar per a l’exercici següent. 

 

6.4 - La federació ha de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada. (total) 

 

6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la subvenció. 
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La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà d’una 
vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada. 

En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni) 
s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura d’aquest 
conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils  comptadors 
des del dia següent al de la signatura del conveni. (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, 
el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent) 

Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar la 
documentació justificativa al més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 dies 
hàbils  comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats subvencionades. 
(si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil 
següent) 

En el cas de les Federacions que finalitzen les seves activitats a partir de dia 16 
d’octubre i fins a dia 30 d’octubre de 2016, la data màxima per presentar la 
documentació justificativa de despeses és el dia 4 de novembre de 2016. 

 

6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, per causa 
de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi de canviar les 
dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan concedent 
a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en el moment de la 
justificació.  

 

6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent 
la  dipositària i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra 
documentació, degudament tramesa.  

La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a la 
justificació de les activitats d’aquesta subvenció. (tant les factures com els resguards de 
transferències bancàries o rebuts) 

Aquesta documentació es posarà a disposició del Consell de Mallorca  en qualsevol 
moment, si es requereix.  

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la 
federació ha de ser la següent: 

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  

Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu 
del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, la data del 
document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament 
de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament, i  extracte del compte bancari 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència. 

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que emet la 
factura o document equivalent, sempre que estigui vençut;  Extracte del compte corrent 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquest xec o pagaré, i certificat de 
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l’entitat bancària en què consti el número de xec, l’import i la identificació de qui el 
cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del compte corrent si 
el certificat de l’entitat bancària inclou també la identificació del número de compte en 
què s’ha carregat el xec i el titular del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de 
l’ajuda).  

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:  

Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i extracte del compte 
on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta documentació es pot substituir per un 
certificat o document similar emès per l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la 
lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la 
lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  

Resguard del pagament amb targeta, i extracte del compte on figuri el càrrec del 
pagament amb targeta. L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol 
similar de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del compte 
corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual 
es fa la transferència i l’import i data de l’operació.  

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació. 
Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l’entitat 
bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec 
i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data 
de l’operació. 

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

Per acreditar el pagament cal presentar un “Rebut” (un recibí), signat i segellat pel 
proveïdor en el qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el pagament, la seva 
data i l’expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els 
llinatges i el número de DNI de la persona que signa.  

Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per import no superior a 
100,00 €, incloent-hi l’IVA” 

 

6.8.- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta subvenció es poden 
compensar uns conceptes amb altres dels que figuren al pressupost del projecte i en base 
al qual ha estat concedida la present subvenció.  

 

7. Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció 

En finalitzar les activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, la 
Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació en els terminis que preveu la clàusula 6.5 del conveni:  

1. Document de Justificació de les activitats desenvolupades. (Document J-1) 
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2. Relació d’Esdeveniments on es relacionin les activitats realitzades especificant-ne el 
nom, la data, l’horari, el lloc, la instal·lació i el nombre d’esportistes participants. 
(Document J-2) 

3. Certificat del president / de la presidenta on on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, 
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la 
documentació justificativa compleix tots els requisits previstos a la legislació vigent i es 
troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït alguna incidència, tal com s’indica a la clàusula 6.6 del 
conveni, es farà constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pel qual l’activitat 
no s’ha pogut realitzar i desenvolupat d’acord a la programació inicialment prevista. 
(Document J-3) 

4. Declaració d’ingressos i despeses per part del president en relació al 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. Cal que d’acord 
a la clàusula 6.2 del present conveni quan les activitats hagin estat finançades, a més de 
la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’acrediti en aquesta 
declaració l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats 
subvencionades. (Document J-4) 

5. Declaració responsable relativa a que la federació es troba al corrent en el pagament 
d’obligacions per reintegrament de subvencions ( document J - 5) 

Tots els documents anteriorment esmentats s’han de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per la Direcció Insular d’Esports.  

 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2016 (inclòs) es presentarà una memòria 
tècnico-esportiva, que contindrà: 

1. La descripció de les activitats objecte del conveni, els calendaris amb les dates i els 
llocs de realització de les competicions (instal·lacions esportives), els resultats i les 
classificacions, descriure qui ha assistit a les cerimònies de lliurament de trofeus i de 
medalles, fotografies que il·lustrin el desenvolupament d’això, notícies que s’hagin 
publicat a les webs de les federacions i o mitjans de comunicació, i tot allò que serveixi 
per comprendre la destinació de la subvenció concedida a la Federació. Es pot presentar 
en format pdf o en suport digital (CD). 

2. Full de recollida de dades de la participació a les competicions esportives federades 
en edat escolar, incloses en aquest conveni, que han tingut lloc de 31/10/2015 a 
30/10/2016. (document ME-1)  

3. La relació de llicències federatives per categoria i sexe, dels clubs participants a les 
competicions federades, en edat escolar incloses en aquest conveni, expedides durant el 
període 31/10/2015 a 30/10/2016. (document ME-2) 

4. Les federacions que decideixin fer ús del procediment d’importació de dades al 
sistema informàtic, hauran de presentar les dades necessàries per a inscriure als clubs, i 
als esportistes al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, tal com s’estableix a 
l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de presentació de la 
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informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les activitats del 
Programa”. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, 
només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal que 
pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

 

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a les despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.3 de les bases d’execució del Pressupost 
General del Consell de Mallorca per a l’any 2016, amb caràcter excepcional, el 
conseller  executiu d’Economia i Hisenda  podrà concedir, i conseqüentment, reconèixer 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de 
les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments i els 
seus organismes autònoms,  i quan així ho prevegin les bases reguladores i les  
convocatòries  de  subvencions,  convenis  o  propostes  d’acord  de  concessió  de  
subvencions  nominatives  i altres subvencions de concessió directa. 

 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida. 

 

10.- Obligacions de la Federació 

 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents 
obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

b) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin 
causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes 
per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme 
tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura 
de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a 
Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua 
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catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de 
preferència. 

h) La Federació haurà d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca i de no ser 
deutor d’obligacions per reintegrament de subvencions, en les fases de reconeixement 
de l’obligació i de pagament de la subvenció instrumentada per aquest conveni. Tot això 
d’acord amb el previst al l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als esdeveniments 
esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys).   

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

j.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als 
representants del Consell de Mallorca. 

j.2) Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica 
l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats 
amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració pel programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas 
d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la 
sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per 
causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent del Consell de 
Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta 
subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions 
previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la subvenció en cas 
d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i 
dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del 
corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit 
sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que 
poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement 
de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, 
fins dia 31 d’octubre de 2016. 

 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
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comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del 
conveni. 

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” signat 
pel president de la Federació de Karate de les Illes Balears i el  vicepresident primer i 
conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les 
instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions o 
activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” és lliure i de caràcter 
gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar per escrit 
d’ofici o a instància a la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, sobre els 
fets esdevinguts. 

L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats esportives pot 
ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de subvencions d’aquesta 
institució. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de 
Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, 
en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

El vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca 

El president de la federació  

de Karate de les Illes Balears 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

Es troba absent el Sr. Apesteguía Ripoll 
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PUNT 17. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-058/16 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT ESCOLAR FEDERAT A MALLORCA” PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2015 I EL 30/10/2016 I D’APROVACIÓ 
DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR (JUDO I EE.AA) 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR 
DE JUDO I EEAA, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del Secretari Tècnic del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca de data 20 d’abril 
de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 20 d’abril de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-058/16 de data 5 de maig de 2016. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 28.022,64 €,  a 
favor de la Federació Balear de Judo i EEAA, amb NIF G07175201, per al 
desenvolupament del programa l’esport escolar federat a Mallorca (judo i EEAA), 
durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 28.022,64 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48920 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 220160003356) a favor de la 
Federació Balear de Judo i EEAA,  amb NIF G07175201. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament d’aquesta subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i a la Intervenció General i 
publicar la concessió d’aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per 
conducte de la base de dades nacional de subvencions. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Federació Balear de Judo i EEAA, pel 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, pel 
període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016 

 

Palma, ---- 

 

REUNITS 
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D’una part l’Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

I d’altra el Sr. Miguel Ángel Bisquerra Rigo, amb NIF 43051257H, president de la 
Federació Balear de Judo i EEAA. 

 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la Federació Balear de Judo i EEAA en nom i 
representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del programa 
“l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, de caire competitiu, adreçat als esportistes en 
edat escolar interessats a desenvolupar un més alt nivell esportiu d’àmbit federatiu. 

Els seus objectius han de ser bàsicament formatius, competitius i de rendiment. S’ha de 
desenvolupar en el marc d’entitats autoritzades, les federacions esportives, i en l’àmbit 
territorial insular. 

Tercer.- Que la Federació Balear de Judo i EEAA, en endavant, la Federació, és una 
entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, 
el foment i la pràctica d’activitat física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats 
esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha 
demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a la 
Federació una subvenció nominativa de 28.022,64 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (judo i EEAA), pel període comprés 
entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el desenvolupament de 
l’activitat inclosa en l’àmbit del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (judo i 
EEAA), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016, 
acorden formalitzar aquest conveni conforme a les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1.- Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, dins 
l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i el 
pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  
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La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 
de la FEDERACIÓ del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, és la següent:  

 

Nom de la competició Categoria Sexe Data inici 
Data 
finalització 

Classificatòria Fase A 1r control 
escolar 

Inf. I Cad. m/f 14/11/2015 14/11/2015 

Classificatòria Fase A 2n control 
escolar 

Inf. I Cad. m/f 19/12/2015 19/12/2015 

Classificatòria Fase A 3r control 
escolar 

Inf. I Cad. m/f 09/01/2016 09/01/2016 

Classificatòria Fase A 4t control 
escolar 

Inf. I Cad. m/f 13/02/2016 13/02/2016 

Campionat de Mallorca Fase B             
Final Campionat de Mallorca 

Inf. I Cad. m/f 27/02/2016 27/02/2016 

Trofeu CM                                          
Festival de Nadal (esport promoció) 

Totes* m/f 13/12/2015 13/12/2015 

Trofeu CM, Festival Ne-Waza -          
Tachi Waza (esport promoció) 

Totes* m/f 20/02/2016 20/02/2016 

Trofeu CM, XIII Trofeu de Judo, 
Ajuntament de Sineu (esport 
promoció) 

Totes* m/f 23/04/2016 23/04/2016 

Trofeu CM, Campionat de Mallorca 
promeses (esport promoció) 

Benj/alev. m/f 04/06/2016 04/06/2016 

Seminari d’arbitratge  m/f 31/10/2015 31/10/2015 

Curs                                                       
“Oficial organització esportiva” crono 

 m/f 07/11/2015 07/11/2015 

II Curs Katas Preparatori cinturó 
negre 

 m/f 12/12/2015 12/12/2015 

III Curs Katas Preparatori cinturó 
negre 

 m/f 16/04/2016 16/04/2016 

*Totes: iniciació, pre-benjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet. 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 28.022,64 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48920 del vigent pressupost de despeses del 
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Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca”, en els termes següents: 

2.1.1. L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar (des dels 6 fins als 16 
anys), següents: 

2.1.1.1. Iniciació (cicle inicial d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer set o vuit anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.2. Benjamina (cicle mitjà d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer nou o deu anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.3. Alevina (cicle superior d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer onze o dotze anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.4. Infantil (primer cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer tretze o catorze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 
2.1.1.5. Cadet (segon cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer quinze o setze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 

2.1.2. Les activitats físiques i esportives organitzades en aquestes edats tindran, a tots 
els efectes, la consideració d'esport en edat escolar. 

 

2.2- Els drets d'inscripció (llicència federativa) s'abonaran a la Federació o a la seva 
delegació insular a Mallorca.  

Per participar a les activitats físiques i esportives del programa “L’Esport Escolar 
Federat a Mallorca” és obligatori que els esportistes estiguin en possessió d’una 
llicència federativa, que ha d’expedir la federació esportiva corresponent, l’import de la 
qual preveurà la convocatòria anual del programa, d’acord al model de convocatòria 
previst a l’annexa 1 del conveni.  

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció (llicència federativa), al 
Consell de Mallorca. Aquesta serà l’única despesa que hauran d’assumir els esportistes 
que participin a les activitats físiques i esportives previstes en el conveni amb el Consell 
de Mallorca. 

Les llicències esportives, tal com preveu l’article 38, de la Llei 14/2006, de 17 
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, han de contenir com a mínim, una cobertura 
que garanteixi les eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscs 
que suposi l’activitat i l’assistència sanitària. Per via reglamentària, han de regular-se les 
llicències temporals. 

 

2.3.- Inscripció al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”: Se seguiran els 
requisits establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport 
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Escolar Federat a Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de 
presentació de la informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les 
activitats del Programa”. 

 

2.4.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir 
setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació 
així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la Direcció 
Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general 
sempre que afectin l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”.  

 

2.5.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de Funcionament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, a més a més de totes les 
consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca faci al 
respecte. 

 

2.6.-A tot acte públic de presentació, celebració, lliurament de trofeus i de medalles o 
d'altres relacionat amb les activitats del programa, es convidarà a les persones 
representants del Consell de Mallorca perquè si poden el presideixin.  

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula 
anterior, havent d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o 
opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb 
les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d'esponsorització i col·laboració 
per al programa de “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

 
2.7.- El Consell de Mallorca, d’acord a l’article 5 del Decret 38/2015, de 22 de maig, 
pel qual s’estableixen els àmbits de participació en relació amb l’activitat física i 
esportiva per a l’edat escolar, podrà convocar, amb caràcter d’iniciació i de promoció 
les activitats físiques i esportives que consideri oportunes i gaudirà, si es considera 
convenient, de la col·laboració de la Federació. 

 

2.8.- Totes les activitats que corresponguin al programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions 
de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
28.022,64 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les 
activitats, que a continuació es detallen, previstes realitzar durant el període de temps 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016:  34.107,12 
€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      28.022,64 € 
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Percentatge subvencionat del projecte:  82,160675% 

 

Esdevenimen
t 

N 
Trans
port 

Àrbitres Gestió Material 
Cost 

Total 

Classificatòri
es 

4 0,00€ 960,00€ 
1.210,00
€ 

465,75€ 
2.635,75
€ 

10.543,00€ 

Campionat 
de Mallorca 

1 0,00€ 960,00€ 
1.210,00
€ 

1.174,00€ 
3.344,00
€ 

3.344,00€ 

Trofeu 
Consell de 
Mallorca 

4 
1.400
,00€ 

600,00€ 
1.660,00
€ 

492,63€ 
4.152,63
€ 

16.610,52€ 

Cursets 
formació 
tècnics 

4 0,00€ 0,00€ 720,45€ 181,95€ 902,40€ 3.609,60€ 

TOTAL 34.107,12€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 28.022,64 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48920 (document RC 220160003356) del 
pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

-Transport, autocars pel transport dels esportistes. 

-Arbitratge, despeses dels àrbitres i jutges dels esdeveniments. 

-Gestió, despeses de metge, personal administratiu i personal necessari responsable de 
cada esdeveniment i, despeses dels professors dels cursos. 

-Material, despeses de material esportiu i material papereria. 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats 
esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, 
laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una 
relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats 
relacionades en aquest conveni. 

 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació 
facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, 
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en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar 
que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la 
seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del pagament de l'última 
quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes 
condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents 
retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels 
treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte esportiu 
d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest punt 4. Atès 
que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del beneficiari (art. 
68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la impossibilitat de dur-la a 
terme.  

4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o l’entitat 
amb la qual vol subcontractar: 

4.2.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat 
d’obtenir la condició de beneficiari a què es fa referència en l’article 13 de la LGS.  

4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
contractació. 

4.2.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.2.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

 

4.3 A més la federació haurà d’acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i 
augmentar el cost de l’activitat subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la 
mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 

 

4.4 A més de la documentació anterior, quan l’activitat concertada amb tercers 
excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i l’import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació està sotmesa al compliment dels següents requisits: 

4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

4.5. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot concertar 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 
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4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de la 
Llei 38/2003. 

4.5.2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de 
l’activitat objecte de contractació. 

4.5.3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

4.5.4. Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que estableixin les bases 
(S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del Reial decret 887/2006 que 
defineix les circumstàncies en què es considera que hi ha vincle amb l’entitat 
beneficiària). 

4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 

 

4.6 En el cas de subcontractació vinculada l’òrgan que concedeix la subvenció ha 
d’autoritzar-la prèviament. Perquè dit òrgan pugui acordar aquesta autorització, l’entitat 
beneficiària ha d’aportar la documentació següent: 

4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 

4.6.2. Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:  

4.6.4.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 13 
de la LGS.  

4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
subvenció 

4.6.4.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.6.4.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com 
un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

4.6.5. Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions 
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts rebutjats. 
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4.6.6. Acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat 
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que obeeix a 
criteris d’eficàcia i eficiència. 

4.6.7. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la 
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 € , la subcontractació està sotmesa al 
compliment dels següents requisits: 

4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior documentació, 
procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la subcontractació  que  
notificarà al beneficiari. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles 
que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i 
s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre 
de 2016.  

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor 
de mercat. 

 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del 
projecte esportiu subvencionat. Aquestes despeses s’hauran d’haver abonat abans de la 
finalització de l’any natural en que es concedeix la subvenció.  

 

5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor  
(fins a  18.000,00€  per a contractes de serveis i subministraments), el beneficiari haurà 
de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves 
especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els 
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, s’ha de fer d’acord amb els 
principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria 
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les 
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 
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5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

5.6.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

 

5.7.-En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan 
siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la 
renda. 

 

6.- Justificació de la subvenció i termini de presentació 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul 
comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

-Transport 

-Àrbitres 

-Gestió 

-Material 

 

6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis 
o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la 
procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.  

 

6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació una 
vegada revisada i tramitada la documentació prevista a la clàusula 7 del conveni que 
duu per títol Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció.  

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida, disminució que, si s’estima oportú, es podrà 
considerar aplicar per a l’exercici següent. 

 

6.4 - La federació ha de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada. (total) 

 

6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la subvenció. 



 207 

La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà d’una 
vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada. 

En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni) 
s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura d’aquest 
conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils  comptadors 
des del dia següent al de la signatura del conveni. (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, 
el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent) 

Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar la 
documentació justificativa al més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 dies 
hàbils  comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats subvencionades. 
(si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil 
següent) 

En el cas de les Federacions que finalitzen les seves activitats a partir de dia 16 
d’octubre i fins a dia 30 d’octubre de 2016, la data màxima per presentar la 
documentació justificativa de despeses és el dia 4 de novembre de 2016. 

 

6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, per causa 
de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi de canviar les 
dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan concedent 
a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en el moment de la 
justificació.  

 

6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent 
la  dipositària i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra 
documentació, degudament tramesa.  

La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a la 
justificació de les activitats d’aquesta subvenció. (tant les factures com els resguards de 
transferències bancàries o rebuts) 

Aquesta documentació es posarà a disposició del Consell de Mallorca  en qualsevol 
moment, si es requereix.  

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la 
federació ha de ser la següent: 

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  

Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu 
del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, la data del 
document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament 
de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament, i  extracte del compte bancari 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència. 

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que emet la 
factura o document equivalent, sempre que estigui vençut;  Extracte del compte corrent 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquest xec o pagaré, i certificat de 
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l’entitat bancària en què consti el número de xec, l’import i la identificació de qui el 
cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del compte corrent si 
el certificat de l’entitat bancària inclou també la identificació del número de compte en 
què s’ha carregat el xec i el titular del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de 
l’ajuda).  

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:  

Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i extracte del compte 
on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta documentació es pot substituir per un 
certificat o document similar emès per l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la 
lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la 
lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  

Resguard del pagament amb targeta, i extracte del compte on figuri el càrrec del 
pagament amb targeta. L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol 
similar de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del compte 
corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual 
es fa la transferència i l’import i data de l’operació.  

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació. 
Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l’entitat 
bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec 
i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data 
de l’operació. 

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

Per acreditar el pagament cal presentar un “Rebut” (un recibí), signat i segellat pel 
proveïdor en el qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el pagament, la seva 
data i l’expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els 
llinatges i el número de DNI de la persona que signa.  

Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per import no superior a 
100,00 €, incloent-hi l’IVA” 

 

6.8.- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta subvenció es poden 
compensar uns conceptes amb altres dels que figuren al pressupost del projecte i en base 
al qual ha estat concedida la present subvenció.  

 

7. Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció 

En finalitzar les activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, la 
Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació en els terminis que preveu la clàusula 6.5 del conveni:  

1. Document de Justificació de les activitats desenvolupades. (Document J-1) 
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2. Relació d’Esdeveniments on es relacionin les activitats realitzades especificant-ne el 
nom, la data, l’horari, el lloc, la instal·lació i el nombre d’esportistes participants. 
(Document J-2) 

3. Certificat del president / de la presidenta on on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, 
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la 
documentació justificativa compleix tots els requisits previstos a la legislació vigent i es 
troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït alguna incidència, tal com s’indica a la clàusula 6.6 del 
conveni, es farà constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pel qual l’activitat 
no s’ha pogut realitzar i desenvolupat d’acord a la programació inicialment prevista. 
(Document J-3) 

4. Declaració d’ingressos i despeses per part del president en relació al 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. Cal que d’acord 
a la clàusula 6.2 del present conveni quan les activitats hagin estat finançades, a més de 
la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’acrediti en aquesta 
declaració l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats 
subvencionades. (Document J-4) 

5. Declaració responsable relativa a que la federació es troba al corrent en el pagament 
d’obligacions per reintegrament de subvencions ( document J - 5) 

Tots els documents anteriorment esmentats s’han de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per la Direcció Insular d’Esports.  

 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2016 (inclòs) es presentarà una memòria 
tècnico-esportiva, que contindrà: 

1. La descripció de les activitats objecte del conveni, els calendaris amb les dates i els 
llocs de realització de les competicions (instal·lacions esportives), els resultats i les 
classificacions, descriure qui ha assistit a les cerimònies de lliurament de trofeus i de 
medalles, fotografies que il·lustrin el desenvolupament d’això, notícies que s’hagin 
publicat a les webs de les federacions i o mitjans de comunicació, i tot allò que serveixi 
per comprendre la destinació de la subvenció concedida a la Federació. Es pot presentar 
en format pdf o en suport digital (CD). 

2. Full de recollida de dades de la participació a les competicions esportives federades 
en edat escolar, incloses en aquest conveni, que han tingut lloc de 31/10/2015 a 
30/10/2016. (document ME-1)  

3. La relació de llicències federatives per categoria i sexe, dels clubs participants a les 
competicions federades, en edat escolar incloses en aquest conveni, expedides durant el 
període 31/10/2015 a 30/10/2016. (document ME-2) 

4. Les federacions que decideixin fer ús del procediment d’importació de dades al 
sistema informàtic, hauran de presentar les dades necessàries per a inscriure als clubs, i 
als esportistes al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, tal com s’estableix a 
l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de presentació de la 
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informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les activitats del 
Programa”. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, 
només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal que 
pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

 

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a les despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.3 de les bases d’execució del Pressupost 
General del Consell de Mallorca per a l’any 2016, amb caràcter excepcional, el 
conseller  executiu d’Economia i Hisenda  podrà concedir, i conseqüentment, reconèixer 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de 
les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments i els 
seus organismes autònoms,  i quan així ho prevegin les bases reguladores i les  
convocatòries  de  subvencions,  convenis  o  propostes  d’acord  de  concessió  de  
subvencions  nominatives  i altres subvencions de concessió directa. 

 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida. 

 

10.- Obligacions de la Federació 

 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents 
obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

b) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin 
causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes 
per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme 
tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura 
de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a 
Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua 
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catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de 
preferència. 

h) La Federació haurà d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca i de no ser 
deutor d’obligacions per reintegrament de subvencions, en les fases de reconeixement 
de l’obligació i de pagament de la subvenció instrumentada per aquest conveni. Tot això 
d’acord amb el previst a l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als esdeveniments 
esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys).   

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

j.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als 
representants del Consell de Mallorca. 

j.2) Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica 
l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats 
amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració pel programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas 
d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la 
sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per 
causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent del Consell de 
Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta 
subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions 
previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la subvenció en cas 
d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i 
dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del 
corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit 
sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que 
poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement 
de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, 
fins dia 31 d’octubre de 2016. 

 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
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comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del 
conveni. 

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignats a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” signat 
pel president de la Federació Balear de Judo i EEAA i el  vicepresident primer i 
conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

 

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les 
instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions o 
activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” és lliure i de caràcter 
gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar per escrit 
d’ofici o a instància a la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, sobre els 
fets esdevinguts. 

L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats esportives pot 
ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de subvencions d’aquesta 
institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de 
Palma de Mallorca. 

 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, 
en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

El vicepresident primer i conseller  El president de la federació  
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executiu de Cultura, Patrimoni i  

Esports del Consell de Mallorca 

Balear de Judo i EEAA 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

Es troba absent el Sr. Apesteguía Ripoll 

 

PUNT 18. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-056/16 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT ESCOLAR FEDERAT A MALLORCA” PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2015 I EL 30/10/2016 I D’APROVACIÓ 
DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR (TENNIS DE TAULA) 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE 
TENNIS TAULA DE LES ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del Secretari Tècnic del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca de data 21 d’abril 
de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 21 d’abril de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-056/16 de data 3 de maig de 2016. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 9.443,24 €,  a favor 
de la Federació de Tennis Taula de les Illes Balears, amb NIF G07164296, per al 
desenvolupament del programa l’esport escolar federat a Mallorca (tennis taula), durant 
el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 9.443,24 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48929 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 220160003368) a favor de la 
Federació de Tennis Taula de les Illes Balears,  amb NIF G07164296. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament d’aquesta subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i a la Intervenció General i 
publicar la concessió d’aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per 
conducte de la base de dades nacional de subvencions. 
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Conveni entre el Consell de Mallorca i la Federació de Tennis Taula de les Illes 
Balears, pel desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”, pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 
2016 

 

Palma, ---- 

 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

I d’altra el Sr. José Félix Arrom Mérida, amb NIF 78213517Q, president de la 
Federació de Tennis Taula de les Illes Balears. 

 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la Federació de Tennis Taula de les Illes 
Balears, en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del programa 
“l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, de caire competitiu, adreçat als esportistes en 
edat escolar interessats a desenvolupar un més alt nivell esportiu d’àmbit federatiu. 

Els seus objectius han de ser bàsicament formatius, competitius i de rendiment. S’ha de 
desenvolupar en el marc d’entitats autoritzades, les federacions esportives, i en l’àmbit 
territorial insular. 

Tercer.- Que la Federació de Tennis Taula de les Illes Balears, en endavant, la 
Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord 
amb els seus estatuts, el foment i la pràctica d’activitat física i esportiva d’àmbit 
federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats 
esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha 
demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a la 
Federació una subvenció nominativa de 9.443,24€, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (tennis taula), pel període comprés 
entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016. 
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Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el desenvolupament de 
l’activitat inclosa en l’àmbit del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (tennis 
taula), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016, 
acorden formalitzar aquest conveni conforme a les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1.- Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, dins 
l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i el 
pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 
de la FEDERACIÓ del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, és la següent:  

 

Nom de la competició Categoria Sexe Data inici 
Data 
finalització 

Trofeu Nadal Totes* m/f 19/12/2015 19/12/2015 

Trofeu Sant Sebastià Totes* m/f 16/01/2016 16/01/2016 

Top Mallorca Totes* m/f 09/04/2016 09/04/2016 

Cadet m/f 21/11/2015 21/11/2015 

Infantil m/f 12/12/2015 12/12/2015 

Cadet m/f 23/01/2016 23/01/2016 

Infantil m/f 13/02/2016 13/02/2016 

Cadet  m/f 05/03/2016 05/03/2016 

Campionat de Mallorca  

Infantil m/f 12/03/2016 12/03/2016 

*Totes: Cadet, Infantil, Aleví, Benjamí i Iniciació. 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 9.443,24 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48929 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca”, en els termes següents: 

2.1.1. L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar (des dels 6 fins als 16 
anys), següents: 
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2.1.1.1. Iniciació (cicle inicial d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer set o vuit anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.2. Benjamina (cicle mitjà d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer nou o deu anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.3. Alevina (cicle superior d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer onze o dotze anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.4. Infantil (primer cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer tretze o catorze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 
2.1.1.5. Cadet (segon cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer quinze o setze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 

2.1.2. Les activitats físiques i esportives organitzades en aquestes edats tindran, a tots 
els efectes, la consideració d'esport en edat escolar. 

 

2.2- Els drets d'inscripció (llicència federativa) s'abonaran a la Federació o a la seva 
delegació insular a Mallorca.  

Per participar a les activitats físiques i esportives del programa “L’Esport Escolar 
Federat a Mallorca” és obligatori que els esportistes estiguin en possessió d’una 
llicència federativa, que ha d’expedir la federació esportiva corresponent, l’import de la 
qual preveurà la convocatòria anual del programa, d’acord al model de convocatòria 
previst a l’annexa 1 del conveni.  

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció (llicència federativa), al 
Consell de Mallorca. Aquesta serà l’única despesa que hauran d’assumir els esportistes 
que participin a les activitats físiques i esportives previstes en el conveni amb el Consell 
de Mallorca. 

Les llicències esportives, tal com preveu l’article 38, de la Llei 14/2006, de 17 
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, han de contenir com a mínim, una cobertura 
que garanteixi les eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscs 
que suposi l’activitat i l’assistència sanitària. Per via reglamentària, han de regular-se les 
llicències temporals. 

 

2.3.- Inscripció al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”: Se seguiran els 
requisits establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de 
presentació de la informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les 
activitats del Programa”. 

 

2.4.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir 
setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació 
així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la Direcció 
Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general 
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sempre que afectin l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”.  

 

2.5.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de Funcionament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, a més a més de totes les 
consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca faci al 
respecte. 

 

2.6.-A tot acte públic de presentació, celebració, lliurament de trofeus i de medalles o 
d'altres relacionat amb les activitats del programa, es convidarà a les persones 
representants del Consell de Mallorca perquè si poden el presideixin.  

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula 
anterior, havent d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o 
opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb 
les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d'esponsorització i col·laboració 
per al programa de “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

 
2.7.- El Consell de Mallorca, d’acord a l’article 5 del Decret 38/2015, de 22 de maig, 
pel qual s’estableixen els àmbits de participació en relació amb l’activitat física i 
esportiva per a l’edat escolar, podrà convocar, amb caràcter d’iniciació i de promoció 
les activitats físiques i esportives que consideri oportunes i gaudirà, si es considera 
convenient, de la col·laboració de la Federació. 

 

2.8.- Totes les activitats que corresponguin al programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions 
de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 9.443,24 
€, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, 
que a continuació es detallen, previstes realitzar durant el període de temps comprès 
entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016:  
10.443,24€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      9.443,24 € 

Percentatge subvencionat del projecte:        90,4244277 % 

 

Esdeveniment Nº Arbitrat. 
Trofeus i 
Material 

Organit. 
I Gestió 

Cost Esdev. Total 

Trofeu Nadal 1 450,00€ 110,36€ 600,00€ 1.160,36€ 1.160,36€ 

Trofeu Sant Sebastià 1 450,00€ 110,36€ 600,00€ 1.160,36€ 1.160,36€ 
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Top Mallorca 1 450,00€ 110,36€ 600,00€ 1.160,36€ 1.160,36€ 

Campionats de Mallorca 6 450,00€ 110,36€ 600,00€ 1.160,36€ 6.962,16€ 

TOTAL 10.443,24€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 9.443,24 € amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48929 (document RC 220160003368) del pressupost de 
despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

-Arbitratge, despeses dels àrbitres per cada esdeveniment. 

-Organització i Gestió, despeses del personal necessari per al desenvolupament dels 
esdeveniments (personal de muntatge i desmuntatge, encarregat taula control, 
encarregat calendari, classificacions i rànquings i coordinador esport escolar). 

-Trofeus i Material, despeses de trofeus per als participants i material esportiu fungible 
(xarxes, pilotes, marcadors...)  

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats 
esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, 
laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una 
relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats 
relacionades en aquest conveni. 

 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació 
facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, 
en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar 
que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la 
seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del pagament de l'última 
quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes 
condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents 
retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels 
treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte esportiu 
d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest punt 4. Atès 
que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del beneficiari (art. 
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68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la impossibilitat de dur-la a 
terme.  

4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o l’entitat 
amb la qual vol subcontractar: 

4.2.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat 
d’obtenir la condició de beneficiari a què es fa referència en l’article 13 de la LGS.  

4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
contractació. 

4.2.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.2.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

 

4.3 A més la federació haurà d’acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i 
augmentar el cost de l’activitat subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la 
mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 

 

4.4 A més de la documentació anterior, quan l’activitat concertada amb tercers 
excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i l’import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació està sotmesa al compliment dels següents requisits: 

4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

4.5. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot concertar 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de la 
Llei 38/2003. 

4.5.2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de 
l’activitat objecte de contractació. 

4.5.3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

4.5.4. Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que estableixin les bases 
(S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del Reial decret 887/2006 que 
defineix les circumstàncies en què es considera que hi ha vincle amb l’entitat 
beneficiària). 
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4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 

 

4.6 En el cas de subcontractació vinculada l’òrgan que concedeix la subvenció ha 
d’autoritzar-la prèviament. Perquè dit òrgan pugui acordar aquesta autorització, l’entitat 
beneficiària ha d’aportar la documentació següent: 

4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 

4.6.2. Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:  

4.6.4.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 13 
de la LGS.  

4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
subvenció 

4.6.4.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.6.4.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com 
un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

4.6.5. Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions 
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts rebutjats. 

4.6.6. Acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat 
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que obeeix a 
criteris d’eficàcia i eficiència. 

4.6.7. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la 
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 € , la subcontractació està sotmesa al 
compliment dels següents requisits: 

4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 
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Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior documentació, 
procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la subcontractació  que  
notificarà al beneficiari. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles 
que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i 
s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre 
de 2016.  

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor 
de mercat. 

 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del 
projecte esportiu subvencionat. Aquestes despeses s’hauran d’haver abonat abans de la 
finalització de l’any natural en que es concedeix la subvenció.  

 

5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor  
(fins a  18.000,00€  per a contractes de serveis i subministraments), el beneficiari haurà 
de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves 
especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els 
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, s’ha de fer d’acord amb els 
principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria 
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les 
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

5.6.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 
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5.7.-En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan 
siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la 
renda. 

 

6.- Justificació de la subvenció i termini de presentació 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul 
comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Arbitratge 

- Organització i Gestió 

- Trofeus i Material 

 

6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis 
o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la 
procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.  

 

6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació una 
vegada revisada i tramitada la documentació prevista a la clàusula 7 del conveni que 
duu per títol Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció.  

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida, disminució que, si s’estima oportú, es podrà 
considerar aplicar per a l’exercici següent. 

 

6.4 - La federació ha de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada. (total) 

 

6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la subvenció. 

La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà d’una 
vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada. 

En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni) 
s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura d’aquest 
conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils  comptadors 
des del dia següent al de la signatura del conveni. (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, 
el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent) 

Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar la 
documentació justificativa al més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 dies 
hàbils  comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats subvencionades. 
(si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil 
següent) 



 223 

En el cas de les Federacions que finalitzen les seves activitats a partir de dia 16 
d’octubre i fins a dia 30 d’octubre de 2016, la data màxima per presentar la 
documentació justificativa de despeses és el dia 4 de novembre de 2016. 

 

6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, per causa 
de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi de canviar les 
dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan concedent 
a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en el moment de la 
justificació.  

 

6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent 
la  dipositària i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra 
documentació, degudament tramesa.  

La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a la 
justificació de les activitats d’aquesta subvenció. (tant les factures com els resguards de 
transferències bancàries o rebuts) 

Aquesta documentació es posarà a disposició del Consell de Mallorca  en qualsevol 
moment, si es requereix.  

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la 
federació ha de ser la següent: 

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  

Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu 
del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, la data del 
document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament 
de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament, i  extracte del compte bancari 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència. 

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que emet la 
factura o document equivalent, sempre que estigui vençut;  Extracte del compte corrent 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquest xec o pagaré, i certificat de 
l’entitat bancària en què consti el número de xec, l’import i la identificació de qui el 
cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del compte corrent si 
el certificat de l’entitat bancària inclou també la identificació del número de compte en 
què s’ha carregat el xec i el titular del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de 
l’ajuda).  

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:  

Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i extracte del compte 
on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta documentació es pot substituir per un 
certificat o document similar emès per l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la 
lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la 
lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  
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Resguard del pagament amb targeta, i extracte del compte on figuri el càrrec del 
pagament amb targeta. L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol 
similar de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del compte 
corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual 
es fa la transferència i l’import i data de l’operació.  

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació. 
Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l’entitat 
bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec 
i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data 
de l’operació. 

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

Per acreditar el pagament cal presentar un “Rebut” (un recibí), signat i segellat pel 
proveïdor en el qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el pagament, la seva 
data i l’expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els 
llinatges i el número de DNI de la persona que signa.  

Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per import no superior a 
100,00 €, incloent-hi l’IVA” 

 

6.8.- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta subvenció es poden 
compensar uns conceptes amb altres dels que figuren al pressupost del projecte i en base 
al qual ha estat concedida la present subvenció.  

 

7. Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció 

En finalitzar les activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, la 
Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació en els terminis que preveu la clàusula 6.5 del conveni:  

1. Document de Justificació de les activitats desenvolupades. (Document J-1) 

2. Relació d’Esdeveniments on es relacionin les activitats realitzades especificant-ne el 
nom, la data, l’horari, el lloc, la instal·lació i el nombre d’esportistes participants. 
(Document J-2) 

3. Certificat del president / de la presidenta on on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, 
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la 
documentació justificativa compleix tots els requisits previstos a la legislació vigent i es 
troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït alguna incidència, tal com s’indica a la clàusula 6.6 del 
conveni, es farà constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pel qual l’activitat 
no s’ha pogut realitzar i desenvolupat d’acord a la programació inicialment prevista. 
(Document J-3) 

4. Declaració d’ingressos i despeses per part del president en relació al 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. Cal que d’acord 
a la clàusula 6.2 del present conveni quan les activitats hagin estat finançades, a més de 
la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’acrediti en aquesta 
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declaració l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats 
subvencionades. (Document J-4) 

5. Declaració responsable relativa a que la federació es troba al corrent en el pagament 
d’obligacions per reintegrament de subvencions ( document J - 5) 

Tots els documents anteriorment esmentats s’han de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per la Direcció Insular d’Esports.  

 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2016 (inclòs) es presentarà una memòria 
tècnico-esportiva, que contindrà: 

1. La descripció de les activitats objecte del conveni, els calendaris amb les dates i els 
llocs de realització de les competicions (instal·lacions esportives), els resultats i les 
classificacions, descriure qui ha assistit a les cerimònies de lliurament de trofeus i de 
medalles, fotografies que il·lustrin el desenvolupament d’això, notícies que s’hagin 
publicat a les webs de les federacions i o mitjans de comunicació, i tot allò que serveixi 
per comprendre la destinació de la subvenció concedida a la Federació. Es pot presentar 
en format pdf o en suport digital (CD). 

2. Full de recollida de dades de la participació a les competicions esportives federades 
en edat escolar, incloses en aquest conveni, que han tingut lloc de 31/10/2015 a 
30/10/2016. (document ME-1)  

3. La relació de llicències federatives per categoria i sexe, dels clubs participants a les 
competicions federades, en edat escolar incloses en aquest conveni, expedides durant el 
període 31/10/2015 a 30/10/2016. (document ME-2) 

4. Les federacions que decideixin fer ús del procediment d’importació de dades al 
sistema informàtic, hauran de presentar les dades necessàries per a inscriure als clubs, i 
als esportistes al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, tal com s’estableix a 
l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de presentació de la 
informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les activitats del 
Programa”. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, 
només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal que 
pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

 

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a les despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.3 de les bases d’execució del Pressupost 
General del Consell de Mallorca per a l’any 2016, amb caràcter excepcional, el 
conseller  executiu d’Economia i Hisenda  podrà concedir, i conseqüentment, reconèixer 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de 
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les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments i els 
seus organismes autònoms,  i quan així ho prevegin les bases reguladores i les  
convocatòries  de  subvencions,  convenis  o  propostes  d’acord  de  concessió  de  
subvencions  nominatives  i altres subvencions de concessió directa. 

 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida. 

 

10.- Obligacions de la Federació 

 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents 
obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

b) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin 
causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes 
per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme 
tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura 
de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a 
Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua 
catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de 
preferència. 

h) La Federació haurà d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca i de no ser 
deutor d’obligacions per reintegrament de subvencions, en les fases de reconeixement 
de l’obligació i de pagament de la subvenció instrumentada per aquest conveni. Tot això 
d’acord amb el previst a l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als esdeveniments 
esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys).   

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

j.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als 
representants del Consell de Mallorca. 

j.2) Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica 
l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
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publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats 
amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració pel programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas 
d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la 
sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per 
causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent del Consell de 
Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta 
subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions 
previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la subvenció en cas 
d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i 
dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del 
corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit 
sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que 
poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement 
de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, 
fins dia 31 d’octubre de 2016. 

 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del 
conveni. 

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” signat 
pel president de la Federació de Tennis Taula de les Illes Balears i el  vicepresident 
primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 
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14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les 
instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions o 
activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” és lliure i de caràcter 
gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar per escrit 
d’ofici o a instància a la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, sobre els 
fets esdevinguts. 

L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats esportives pot 
ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de subvencions d’aquesta 
institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de 
Palma de Mallorca. 

 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, 
en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

El vicepresident primer i conseller  

executiu de Cultura, Patrimoni i  

Esports del Consell de Mallorca 

El president de la federació de  

Tennis Taula de les Illes Balears 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

Es troba absent el Sr. Apesteguía Ripoll 

 

PUNT 19. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-055/16 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT ESCOLAR FEDERAT A MALLORCA” PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2015 I EL 30/10/2016 I D’APROVACIÓ 
DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR (PATINATGE) 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 

ANTECEDENTS: 
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Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE 
PATINATGE DE LES ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del Secretari Tècnic del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca de data 12 d’abril 
de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 12 d’abril de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-055/16 de data 4 de maig de 2016 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 12.258,30 €,  a 
favor de la Federació de Patinatge de les Illes Balears, amb NIF G07155179, per al 
desenvolupament del programa l’esport escolar federat a Mallorca (patinatge), durant el 
període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 12.258,30€, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48924 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 220160003361) a favor de la 
Federació de Patinatge de les Illes Balears,  amb NIF G07155179. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament d’aquesta subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i a la Intervenció General i 
publicar la concessió d’aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per 
conducte de la base de dades nacional de subvencions. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Federació de Patinatge de les Illes 
Balears, pel desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”, pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 
2016 

 

Palma, ---- 

 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

I d’altra el Sr. Sebastián Rico Pons, amb NIF 41489584E, president de la Federació de 
Patinatge de les Illes Balears. 

 

ACTUEN 
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La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la Federació de Patinatge de les Illes Balears, 

en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del programa 
“l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, de caire competitiu, adreçat als esportistes en 
edat escolar interessats a desenvolupar un més alt nivell esportiu d’àmbit federatiu. 

Els seus objectius han de ser bàsicament formatius, competitius i de rendiment. S’ha de 
desenvolupar en el marc d’entitats autoritzades, les federacions esportives, i en l’àmbit 
territorial insular. 

Tercer.- Que la Federació de Patinatge de les Illes Balears, en endavant, la Federació, 
és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus 
estatuts, el foment i la pràctica d’activitat física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats 
esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha 
demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a la 
Federació una subvenció nominativa de 12.258,30€, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (patinatge), pel període comprés entre 
el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el desenvolupament de 
l’activitat inclosa en l’àmbit del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” 
(patinatge), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 
2016, acorden formalitzar aquest conveni conforme a les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1.- Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, dins 
l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i el 
pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 
de la FEDERACIÓ del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, és la següent:  

 

Nom de la competició Categoria Sexe Data inici 
Data 
finalització 



 231 

Campionat Mallorca patinatge 
artístic lliure 1ª prova elit 

Benj. Alev. 
Inf. Cad. 

m/f 29/01/2016 30/01/2016 

Campionat Mallorca Grup Shows 
patinatge artístic 1ª prova 

Benj. Alev. 
Inf. Cad. 

f 31/01/2016 31/01/2016 

Campionat Mallorca patinatge 
artístic escola 1ª prova elit 

Benj. Alev. 
Inf. Cad. 

m/f 31/01/2016 31/01/2016 

Campionat Mallorca primavera 
aptitud lliure 

Inic. Benj. 
Alev. Inf. Cd. 

m/f 01/04/2016 02/04/2016 

Campionat Mallorca patinatge 
artístic lliure 2ª prova elit 

Benj. Alev. 
Inf. Cad. 

m/f 01/04/2016 03/04/2016 

Campionat Mallorca Grup Shows 
patinatge artístic 2ª prova 

Benj. Alev. 
Inf. Cad. 

f 03/04/2016 03/04/2016 

Campionat Mallorca Iniciació 
patinatge artístic 

Inic. Benj. 
Alev. Inf. Cd. 

m/f 22/04/2016 23/04/2016 

Campionat Mallorca patinatge 
artístic escola 2ª prova elit 

Inic. Benj. 
Alev. Inf. Cd. 

m/f 24/04/2016 24/04/2016 

Campionat Mallorca estiu aptitud 
lliure 

Inic. Benj. 
Alev. Inf. Cd. 

m/f 18/06/2016 19/06/2016 

XVII Trofeu Consell de Mallorca 
absolut 

Inic. Benj. 
Alev. Inf. Cd. 

m/f 24/06/2016 26/06/2016 

Campionat Mallorca estiu aptitud 
escola 

Inic. Benj. 
Alev. Inf. Cd. 

m/f 19/06/2016 21/06/2016 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 12.258,30 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48924 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca”, en els termes següents: 

2.1.1. L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar (des dels 6 fins als 16 
anys), següents: 

2.1.1.1. Iniciació (cicle inicial d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer set o vuit anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
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2.1.1.2. Benjamina (cicle mitjà d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer nou o deu anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.3. Alevina (cicle superior d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer onze o dotze anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.4. Infantil (primer cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer tretze o catorze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 
2.1.1.5. Cadet (segon cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer quinze o setze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 

2.1.2. Les activitats físiques i esportives organitzades en aquestes edats tindran, a tots 
els efectes, la consideració d'esport en edat escolar. 

 

2.2- Els drets d'inscripció (llicència federativa) s'abonaran a la Federació o a la seva 
delegació insular a Mallorca.  

Per participar a les activitats físiques i esportives del programa “L’Esport Escolar 
Federat a Mallorca” és obligatori que els esportistes estiguin en possessió d’una 
llicència federativa, que ha d’expedir la federació esportiva corresponent, l’import de la 
qual preveurà la convocatòria anual del programa, d’acord al model de convocatòria 
previst a l’annexa 1 del conveni.  

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció (llicència federativa), al 
Consell de Mallorca. Aquesta serà l’única despesa que hauran d’assumir els esportistes 
que participin a les activitats físiques i esportives previstes en el conveni amb el Consell 
de Mallorca. 

Les llicències esportives, tal com preveu l’article 38, de la Llei 14/2006, de 17 
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, han de contenir com a mínim, una cobertura 
que garanteixi les eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscs 
que suposi l’activitat i l’assistència sanitària. Per via reglamentària, han de regular-se les 
llicències temporals. 

 

2.3.- Inscripció al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”: Se seguiran els 
requisits establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de 
presentació de la informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les 
activitats del Programa”. 

 

2.4.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir 
setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació 
així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la Direcció 
Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general 
sempre que afectin l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”.  
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2.5.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de Funcionament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, a més a més de totes les 
consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca faci al 
respecte. 

 

2.6.-A tot acte públic de presentació, celebració, lliurament de trofeus i de medalles o 
d'altres relacionat amb les activitats del programa, es convidarà a les persones 
representants del Consell de Mallorca perquè si poden el presideixin.  

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula 
anterior, havent d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o 
opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb 
les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d'esponsorització i col·laboració 
per al programa de “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

 
2.7.- El Consell de Mallorca, d’acord a l’article 5 del Decret 38/2015, de 22 de maig, 
pel qual s’estableixen els àmbits de participació en relació amb l’activitat física i 
esportiva per a l’edat escolar, podrà convocar, amb caràcter d’iniciació i de promoció 
les activitats físiques i esportives que consideri oportunes i gaudirà, si es considera 
convenient, de la col·laboració de la Federació. 

 

2.8.- Totes les activitats que corresponguin al programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions 
de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
12.258,30 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les 
activitats, que a continuació es detallen, previstes realitzar durant el període de temps 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016:  
24.700,00€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      12.258,30 € 

Percentatge subvencionat del projecte:        49,6287449 % 

 

Esdeveniment Nº Transp. Arbitr. Gestió Material Cost Esdev. Total 

Campionat de Mallorca 
patinatge artístic lliure elit 

2 800,00€ 2.000,00€ 500,00€ 200,00€ 3.500,00€ 7.000,00€ 

XVII Trofeu Consell de 
Mallorca absolut 

1 800,00€ 2.000,00€ 500,00€ 200,00€ 3.500,00€ 3.500,00€ 

Campionat Mallorca patinatge 2 400,00€ 400,00€ 0,00€ 0,00€ 800,00€ 1.600,00€ 
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3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 12.258,30€ € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48924 (document RC 220160003361) del 
pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

-Transport, despeses del transport dels jutges de les competicions. 

-Arbitratge, despeses del personal encarregat de l’arbitratge de cada competició (jutges, 
delegats, tècnics...) 

- Gestió, despeses de personal administratiu, encarregats de muntatge i personal del 
comitè. 

- Material, despeses de material d’oficina. 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats 
esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, 
laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una 
relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats 
relacionades en aquest conveni. 

 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació 
facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, 
en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar 
que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la 
seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del pagament de l'última 
quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes 
condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents 
retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels 
treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

 

artístic escola elit 

Campionat Mallorca Iniciació 
patinatge artístic 

1 800,00€ 2.000,00€ 500,00€ 200,00€ 3.500,00€ 3.500,00€ 

Campionat Mallorca aptitud 3 600,00€ 600,00€ 500,00€ 200,00€ 1.900,00€ 5.700,00€ 

Campionat Mallorca grup shows 
patinatge artístic 

2 400,00€ 1.000,00€ 200,00€ 100,00€ 1.700,00€ 3.400,00€ 

TOTAL 24.700,00€ 
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4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte esportiu 
d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest punt 4. Atès 
que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del beneficiari (art. 
68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la impossibilitat de dur-la a 
terme.  

4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o l’entitat 
amb la qual vol subcontractar: 

4.2.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat 
d’obtenir la condició de beneficiari a què es fa referència en l’article 13 de la LGS.  

4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
contractació. 

4.2.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.2.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

4.3 A més la federació haurà d’acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i 
augmentar el cost de l’activitat subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la 
mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 

4.4 A més de la documentació anterior, quan l’activitat concertada amb tercers 
excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i l’import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació està sotmesa al compliment dels següents requisits: 

4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.5. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot concertar 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de la 
Llei 38/2003. 

4.5.2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de 
l’activitat objecte de contractació. 

4.5.3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

4.5.4. Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que estableixin les bases 
(S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del Reial decret 887/2006 que 
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defineix les circumstàncies en què es considera que hi ha vincle amb l’entitat 
beneficiària). 

4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 

4.6 En el cas de subcontractació vinculada l’òrgan que concedeix la subvenció ha 
d’autoritzar-la prèviament. Perquè dit òrgan pugui acordar aquesta autorització, l’entitat 
beneficiària ha d’aportar la documentació següent: 

4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 

4.6.2. Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:  

4.6.4.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 13 
de la LGS.  

4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
subvenció 

4.6.4.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.6.4.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com 
un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

4.6.5. Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions 
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts rebutjats. 

4.6.6. Acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat 
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que obeeix a 
criteris d’eficàcia i eficiència. 

4.6.7. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la 
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 € , la subcontractació està sotmesa al 
compliment dels següents requisits: 

4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior documentació, 
procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la subcontractació  que  
notificarà al beneficiari. 
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5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles 
que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i 
s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre 
de 2016.  

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor 
de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del 
projecte esportiu subvencionat. Aquestes despeses s’hauran d’haver abonat abans de la 
finalització de l’any natural en que es concedeix la subvenció.  

5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor  
(fins a  18.000,00€  per a contractes de serveis i subministraments), el beneficiari haurà 
de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves 
especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els 
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, s’ha de fer d’acord amb els 
principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria 
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les 
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

5.6.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

 

5.7.-En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan 
siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la 
renda. 

 

6.- Justificació de la subvenció i termini de presentació 
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6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul 
comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Transport 

- Arbitratge 

- Gestió 

- Material 

 

6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis 
o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la 
procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.  

 

6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació una 
vegada revisada i tramitada la documentació prevista a la clàusula 7 del conveni que 
duu per títol Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció.  

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida, disminució que, si s’estima oportú, es podrà 
considerar aplicar per a l’exercici següent. 

 

6.4 - La federació ha de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada. (total) 

 

6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la subvenció. 

La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà d’una 
vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada. 

En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni) 
s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura d’aquest 
conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils  comptadors 
des del dia següent al de la signatura del conveni. (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, 
el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent) 

Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar la 
documentació justificativa al més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 dies 
hàbils  comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats subvencionades. 
(si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil 
següent) 

En el cas de les Federacions que finalitzen les seves activitats a partir de dia 16 
d’octubre i fins a dia 30 d’octubre de 2016, la data màxima per presentar la 
documentació justificativa de despeses és el dia 4 de novembre de 2016. 

 

6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, per causa 
de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi de canviar les 
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dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan concedent 
a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en el moment de la 
justificació.  

 

6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent 
la  dipositària i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra 
documentació, degudament tramesa.  

La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a la 
justificació de les activitats d’aquesta subvenció. (tant les factures com els resguards de 
transferències bancàries o rebuts) 

Aquesta documentació es posarà a disposició del Consell de Mallorca  en qualsevol 
moment, si es requereix.  

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la 
federació ha de ser la següent: 

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  

Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu 
del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, la data del 
document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament 
de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament, i  extracte del compte bancari 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència. 

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que emet la 
factura o document equivalent, sempre que estigui vençut;  Extracte del compte corrent 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquest xec o pagaré, i certificat de 
l’entitat bancària en què consti el número de xec, l’import i la identificació de qui el 
cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del compte corrent si 
el certificat de l’entitat bancària inclou també la identificació del número de compte en 
què s’ha carregat el xec i el titular del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de 
l’ajuda).  

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:  

Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i extracte del compte 
on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta documentació es pot substituir per un 
certificat o document similar emès per l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la 
lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la 
lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  

Resguard del pagament amb targeta, i extracte del compte on figuri el càrrec del 
pagament amb targeta. L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol 
similar de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del compte 
corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual 
es fa la transferència i l’import i data de l’operació.  

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  
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Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació. 
Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l’entitat 
bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec 
i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data 
de l’operació. 

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

Per acreditar el pagament cal presentar un “Rebut” (un recibí), signat i segellat pel 
proveïdor en el qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el pagament, la seva 
data i l’expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els 
llinatges i el número de DNI de la persona que signa.  

Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per import no superior a 
100,00 €, incloent-hi l’IVA” 

 

6.8.- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta subvenció es poden 
compensar uns conceptes amb altres dels que figuren al pressupost del projecte i en base 
al qual ha estat concedida la present subvenció.  

 

7. Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció 

En finalitzar les activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, la 
Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació en els terminis que preveu la clàusula 6.5 del conveni:  

1. Document de Justificació de les activitats desenvolupades. (Document J-1) 

2. Relació d’Esdeveniments on es relacionin les activitats realitzades especificant-ne el 
nom, la data, l’horari, el lloc, la instal·lació i el nombre d’esportistes participants. 
(Document J-2) 

3. Certificat del president / de la presidenta on on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, 
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la 
documentació justificativa compleix tots els requisits previstos a la legislació vigent i es 
troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït alguna incidència, tal com s’indica a la clàusula 6.6 del 
conveni, es farà constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pel qual l’activitat 
no s’ha pogut realitzar i desenvolupat d’acord a la programació inicialment prevista. 
(Document J-3) 

4. Declaració d’ingressos i despeses per part del president en relació al 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. Cal que d’acord 
a la clàusula 6.2 del present conveni quan les activitats hagin estat finançades, a més de 
la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’acrediti en aquesta 
declaració l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats 
subvencionades. (Document J-4) 

5. Declaració responsable relativa a que la federació es troba al corrent en el pagament 
d’obligacions per reintegrament de subvencions ( document J - 5) 

Tots els documents anteriorment esmentats s’han de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per la Direcció Insular d’Esports.  
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8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2016 (inclòs) es presentarà una memòria 
tècnico-esportiva, que contindrà: 

1. La descripció de les activitats objecte del conveni, els calendaris amb les dates i els 
llocs de realització de les competicions (instal·lacions esportives), els resultats i les 
classificacions, descriure qui ha assistit a les cerimònies de lliurament de trofeus i de 
medalles, fotografies que il·lustrin el desenvolupament d’això, notícies que s’hagin 
publicat a les webs de les federacions i o mitjans de comunicació, i tot allò que serveixi 
per comprendre la destinació de la subvenció concedida a la Federació. Es pot presentar 
en format pdf o en suport digital (CD). 

2. Full de recollida de dades de la participació a les competicions esportives federades 
en edat escolar, incloses en aquest conveni, que han tingut lloc de 31/10/2015 a 
30/10/2016. (document ME-1)  

3. La relació de llicències federatives per categoria i sexe, dels clubs participants a les 
competicions federades, en edat escolar incloses en aquest conveni, expedides durant el 
període 31/10/2015 a 30/10/2016. (document ME-2) 

4. Les federacions que decideixin fer ús del procediment d’importació de dades al 
sistema informàtic, hauran de presentar les dades necessàries per a inscriure als clubs, i 
als esportistes al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, tal com s’estableix a 
l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de presentació de la 
informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les activitats del 
Programa”. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, 
només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal que 
pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

 

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a les despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.3 de les bases d’execució del Pressupost 
General del Consell de Mallorca per a l’any 2016, amb caràcter excepcional, el 
conseller  executiu d’Economia i Hisenda  podrà concedir, i conseqüentment, reconèixer 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de 
les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments i els 
seus organismes autònoms,  i quan així ho prevegin les bases reguladores i les  
convocatòries  de  subvencions,  convenis  o  propostes  d’acord  de  concessió  de  
subvencions  nominatives  i altres subvencions de concessió directa. 
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9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida. 

 

10.- Obligacions de la Federació 

 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents 
obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

b) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin 
causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes 
per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme 
tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura 
de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a 
Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua 
catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de 
preferència. 

h) La Federació haurà d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca i de no ser 
deutor d’obligacions per reintegrament de subvencions, en les fases de reconeixement 
de l’obligació i de pagament de la subvenció instrumentada per aquest conveni. Tot això 
d’acord amb el previst a l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als esdeveniments 
esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys).   

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

j.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als 
representants del Consell de Mallorca. 

j.2) Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica 
l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats 
amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració pel programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas 
d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la 
sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per 
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causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent del Consell de 
Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta 
subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions 
previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la subvenció en cas 
d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i 
dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del 
corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit 
sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que 
poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement 
de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, 
fins dia 31 d’octubre de 2016. 

 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del 
conveni. 

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” signat 
pel president de la Federació de Patinatge de les Illes Balears i el  vicepresident 
primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

 

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les 
instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
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igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions o 
activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” és lliure i de caràcter 
gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar per escrit 
d’ofici o a instància a la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, sobre els 
fets esdevinguts. 

L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats esportives pot 
ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de subvencions d’aquesta 
institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de 
Palma de Mallorca. 

 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, 
en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

El vicepresident primer i conseller  

executiu de Cultura, Patrimoni i  

Esports del Consell de Mallorca 

El president de la federació  

de Patinatge de les Illes Balears 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

Es troba absent el Sr. Apesteguía Ripoll 

 

PUNT 20. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-063/16 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT ESCOLAR FEDERAT A MALLORCA” PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2015 I EL 30/10/2016 I D’APROVACIÓ 
DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR (TENNIS) 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE 
TENNIS DE LES ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del Secretari Tècnic del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca de data 28 d’abril 
de 2016. 
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Atès l'informe jurídic de data 28 d’abril de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-063/16 de data 10 de maig de 2016. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 16.660,03 €,  a 
favor de la Federació de Tennis de les Illes Balears, amb NIF G07200686, per al 
desenvolupament del programa l’esport escolar federat a Mallorca (tennis), durant el 
període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 16.660,03 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48928 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 220160003367) a favor de la 
Federació de Tennis de les Illes Balears,  amb NIF G07200686. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament d’aquesta subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i a la Intervenció General i 
publicar la concessió d’aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per 
conducte de la base de dades nacional de subvencions. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Federació de Tennis de les Illes Balears, 
pel desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, pel 
període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016 

 

Palma, ---- 

 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

I d’altra el Sr. Antoni Ferragut Ramis, amb NIF G07200686, president de la Federació 
de Tennis de les Illes Balears. 

 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la Federació de Tennis de les Illes Balears, en 
nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

 

MANIFESTEN 
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Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del programa 
“l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, de caire competitiu, adreçat als esportistes en 
edat escolar interessats a desenvolupar un més alt nivell esportiu d’àmbit federatiu. 

Els seus objectius han de ser bàsicament formatius, competitius i de rendiment. S’ha de 
desenvolupar en el marc d’entitats autoritzades, les federacions esportives, i en l’àmbit 
territorial insular. 

Tercer.- Que la Federació de Tennis de les Illes Balears, en endavant, la Federació, és 
una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus 
estatuts, el foment i la pràctica d’activitat física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats 
esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha 
demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a la 
Federació una subvenció nominativa de 16.660,03€, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (tennis), pel període comprés entre el 
31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el desenvolupament de 
l’activitat inclosa en l’àmbit del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” 
(tennis), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016, 
acorden formalitzar aquest conveni conforme a les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1.- Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, dins 
l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i el 
pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 
de la FEDERACIÓ del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, és la següent:  

 

Nom de la competició Categoria Sexe Data inici 
Data 
finalització 

Campionat de Mallorca Benjamí M/F 13/02/2016 21/02/2016 

Campionat de Mallorca Aleví M/F 16/01/2016 31/01/2016 

Campionat de Mallorca Infantil M/F 06/02/2016 21/02/2016 

Campionat de Mallorca Cadet M/F 16/01/2016 31/01/2016 

Campionat de Mallorca Junior M/F 05/03/2016 20/03/2016 
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Trofeu Consell de Mallorca 2ª Benjamí M 06/02/2016 21/02/2016 

Trofeu Consell de Mallorca 2ª Aleví M 16/01/2016 31/01/2016 

Trofeu Consell de Mallorca 2ª Infantil M 06/02/2016 21/02/2016 

Trofeu Consell de Mallorca 2ª Cadet M 17/01/2016 31/01/2016 

Campionats de Mallorca per 
equips Juvenils 

Benjamí M 09/01/2016 03/04/2016 

Campionats de Mallorca per 
equips Juvenils 

Benjamí F 09/01/2016 13/03/2016 

Campionats de Mallorca per 
equips Juvenils 

Aleví M/F 06/02/2016 20/03/2016 

Campionats de Mallorca per 
equips Juvenils 

Infantil M 09/01/2016 10/04/2016 

Campionats de Mallorca per 
equips Juvenils 

Infantil F 09/01/2016 13/03/2016 

Campionats de Mallorca per 
equips Juvenils 

Cadet M 06/02/2016 20/03/2016 

Campionats de Mallorca per 
equips Juvenils 

Cadet  F 06/02/2016 06/03/2016 

Campionats de Mallorca per 
equips Juvenils 

Junior M 09/01/2016 07/02/2016 

Campionats de Mallorca per 
equips Juvenils 

Junior F 09/01/2016 09/01/2016 

Fase Final Campionat de 
Mallorca per equips Juvenils 

Benjamí M 23/04/2016 24/04/2016 

Fase Final Campionat de 
Mallorca per equips Juvenils 

Aleví M/F 23/04/2016 24/04/2016 

Fase Final Campionat de 
Mallorca per equips Juvenils 

Infantil M/F 23/04/2016 24/04/2016 

Fase Final Campionat de 
Mallorca per equips Juvenils 

Cadet M 23/04/2016 24/04/2016 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 16.660,03 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48928 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 
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2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca”, en els termes següents: 

2.1.1. L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar (des dels 6 fins als 16 
anys), següents: 

2.1.1.1. Iniciació (cicle inicial d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer set o vuit anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.2. Benjamina (cicle mitjà d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer nou o deu anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.3. Alevina (cicle superior d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer onze o dotze anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.4. Infantil (primer cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer tretze o catorze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 
2.1.1.5. Cadet (segon cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer quinze o setze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 

2.1.2. Les activitats físiques i esportives organitzades en aquestes edats tindran, a tots 
els efectes, la consideració d'esport en edat escolar. 

 

2.2- Els drets d'inscripció (llicència federativa) s'abonaran a la Federació o a la seva 
delegació insular a Mallorca.  

Per participar a les activitats físiques i esportives del programa “L’Esport Escolar 
Federat a Mallorca” és obligatori que els esportistes estiguin en possessió d’una 
llicència federativa, que ha d’expedir la federació esportiva corresponent, l’import de la 
qual preveurà la convocatòria anual del programa, d’acord al model de convocatòria 
previst a l’annexa 1 del conveni.  

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció (llicència federativa), al 
Consell de Mallorca. Aquesta serà l’única despesa que hauran d’assumir els esportistes 
que participin a les activitats físiques i esportives previstes en el conveni amb el Consell 
de Mallorca. 

Les llicències esportives, tal com preveu l’article 38, de la Llei 14/2006, de 17 
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, han de contenir com a mínim, una cobertura 
que garanteixi les eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscs 
que suposi l’activitat i l’assistència sanitària. Per via reglamentària, han de regular-se les 
llicències temporals. 

 

2.3.- Inscripció al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”: Se seguiran els 
requisits establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de 
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presentació de la informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les 
activitats del Programa”. 

 

2.4.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir 
setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació 
així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la Direcció 
Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general 
sempre que afectin l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”.  

 

2.5.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de Funcionament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, a més a més de totes les 
consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca faci al 
respecte. 

 

2.6.-A tot acte públic de presentació, celebració, lliurament de trofeus i de medalles o 
d'altres relacionat amb les activitats del programa, es convidarà a les persones 
representants del Consell de Mallorca perquè si poden el presideixin.  

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula 
anterior, havent d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o 
opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb 
les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d'esponsorització i col·laboració 
per al programa de “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

 
2.7.- El Consell de Mallorca, d’acord a l’article 5 del Decret 38/2015, de 22 de maig, 
pel qual s’estableixen els àmbits de participació en relació amb l’activitat física i 
esportiva per a l’edat escolar, podrà convocar, amb caràcter d’iniciació i de promoció 
les activitats físiques i esportives que consideri oportunes i gaudirà, si es considera 
convenient, de la col·laboració de la Federació. 

 

2.8.- Totes les activitats que corresponguin al programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions 
de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
16.660,03 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les 
activitats, que a continuació es detallen, previstes realitzar durant el període de temps 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016:  
50.093,68€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      16.660,03 € 
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Percentatge subvencionat del projecte:   

33,2577483 % 

 

Esdeveniment Nº Arbitrat. Gestió Material Cost Esdev. Total 

Campionat de Mallorca 307 70,00€ 70,00€ 13,88€ 153,88€ 47.241,16€ 

Trofeu Consell de 
Mallorca  

22 50,00€ 50,00€ 29,66€ 129,66€ 2.852,52€ 

TOTAL 50.093,68€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 16.660,03€ amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48928 (document RC 220160003367) del pressupost de 
despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

-Arbitratge, despeses d’àrbitres de cada esdeveniment. 

-Gestió, despeses de director de torneig necessari a cada esdeveniment. 

-Material, despeses de material esportiu i roba esportiva per als participants (samarretes 
i pilotes). 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats 
esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, 
laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una 
relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats 
relacionades en aquest conveni. 

 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació 
facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, 
en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar 
que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la 
seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del pagament de l'última 
quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes 
condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents 
retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels 
treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 
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4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte esportiu 
d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest punt 4. Atès 
que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del beneficiari (art. 
68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la impossibilitat de dur-la a 
terme.  

4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o l’entitat 
amb la qual vol subcontractar: 

4.2.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat 
d’obtenir la condició de beneficiari a què es fa referència en l’article 13 de la LGS.  

4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
contractació. 

4.2.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.2.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

 

4.3 A més la federació haurà d’acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i 
augmentar el cost de l’activitat subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la 
mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 

 

4.4 A més de la documentació anterior, quan l’activitat concertada amb tercers 
excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i l’import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació està sotmesa al compliment dels següents requisits: 

4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

4.5. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot concertar 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de la 
Llei 38/2003. 

4.5.2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de 
l’activitat objecte de contractació. 

4.5.3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 
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4.5.4. Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que estableixin les bases 
(S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del Reial decret 887/2006 que 
defineix les circumstàncies en què es considera que hi ha vincle amb l’entitat 
beneficiària). 

4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 

 

4.6 En el cas de subcontractació vinculada l’òrgan que concedeix la subvenció ha 
d’autoritzar-la prèviament. Perquè dit òrgan pugui acordar aquesta autorització, l’entitat 
beneficiària ha d’aportar la documentació següent: 

4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 

4.6.2. Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:  

4.6.4.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 13 
de la LGS.  

4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
subvenció 

4.6.4.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.6.4.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com 
un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

4.6.5. Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions 
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts rebutjats. 

4.6.6. Acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat 
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que obeeix a 
criteris d’eficàcia i eficiència. 

4.6.7. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la 
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 € , la subcontractació està sotmesa al 
compliment dels següents requisits: 

4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  
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4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior documentació, 
procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la subcontractació  que  
notificarà al beneficiari. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles 
que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i 
s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre 
de 2016.  

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor 
de mercat. 

 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del 
projecte esportiu subvencionat. Aquestes despeses s’hauran d’haver abonat abans de la 
finalització de l’any natural en que es concedeix la subvenció.  

 

5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor  
(fins a  18.000,00€  per a contractes de serveis i subministraments), el beneficiari haurà 
de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves 
especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els 
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, s’ha de fer d’acord amb els 
principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria 
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les 
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 
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5.6.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

 

5.7.-En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan 
siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la 
renda. 

 

6.- Justificació de la subvenció i termini de presentació 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul 
comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Arbitratge 

- Gestió 

- Material 

 

6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis 
o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la 
procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.  

 

6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació una 
vegada revisada i tramitada la documentació prevista a la clàusula 7 del conveni que 
duu per títol Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció.  

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida, disminució que, si s’estima oportú, es podrà 
considerar aplicar per a l’exercici següent. 

 

6.4 - La federació ha de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada. (total) 

 

6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la subvenció. 

La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà d’una 
vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada. 

En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni) 
s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura d’aquest 
conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils  comptadors 
des del dia següent al de la signatura del conveni. (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, 
el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent) 

Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar la 
documentació justificativa al més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 dies 
hàbils  comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats subvencionades. 
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(si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil 
següent) 

En el cas de les Federacions que finalitzen les seves activitats a partir de dia 16 
d’octubre i fins a dia 30 d’octubre de 2016, la data màxima per presentar la 
documentació justificativa de despeses és el dia 4 de novembre de 2016. 

 

6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, per causa 
de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi de canviar les 
dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan concedent 
a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en el moment de la 
justificació.  

 

6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent 
la  dipositària i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra 
documentació, degudament tramesa.  

La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a la 
justificació de les activitats d’aquesta subvenció. (tant les factures com els resguards de 
transferències bancàries o rebuts) 

Aquesta documentació es posarà a disposició del Consell de Mallorca  en qualsevol 
moment, si es requereix.  

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la 
federació ha de ser la següent: 

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  

Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu 
del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, la data del 
document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament 
de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament, i  extracte del compte bancari 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència. 

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que emet la 
factura o document equivalent, sempre que estigui vençut;  Extracte del compte corrent 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquest xec o pagaré, i certificat de 
l’entitat bancària en què consti el número de xec, l’import i la identificació de qui el 
cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del compte corrent si 
el certificat de l’entitat bancària inclou també la identificació del número de compte en 
què s’ha carregat el xec i el titular del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de 
l’ajuda).  

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:  

Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i extracte del compte 
on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta documentació es pot substituir per un 
certificat o document similar emès per l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la 
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lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la 
lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  

Resguard del pagament amb targeta, i extracte del compte on figuri el càrrec del 
pagament amb targeta. L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol 
similar de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del compte 
corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual 
es fa la transferència i l’import i data de l’operació.  

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació. 
Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l’entitat 
bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec 
i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data 
de l’operació. 

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

Per acreditar el pagament cal presentar un “Rebut” (un recibí), signat i segellat pel 
proveïdor en el qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el pagament, la seva 
data i l’expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els 
llinatges i el número de DNI de la persona que signa.  

Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per import no superior a 
100,00 €, incloent-hi l’IVA” 

 

6.8.- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta subvenció es poden 
compensar uns conceptes amb altres dels que figuren al pressupost del projecte i en base 
al qual ha estat concedida la present subvenció.  

 

7. Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció 

En finalitzar les activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, la 
Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació en els terminis que preveu la clàusula 6.5 del conveni:  

1. Document de Justificació de les activitats desenvolupades. (Document J-1) 

2. Relació d’Esdeveniments on es relacionin les activitats realitzades especificant-ne el 
nom, la data, l’horari, el lloc, la instal·lació i el nombre d’esportistes participants. 
(Document J-2) 

3. Certificat del president / de la presidenta on on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, 
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la 
documentació justificativa compleix tots els requisits previstos a la legislació vigent i es 
troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït alguna incidència, tal com s’indica a la clàusula 6.6 del 
conveni, es farà constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pel qual l’activitat 
no s’ha pogut realitzar i desenvolupat d’acord a la programació inicialment prevista. 
(Document J-3) 
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4. Declaració d’ingressos i despeses per part del president en relació al 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. Cal que d’acord 
a la clàusula 6.2 del present conveni quan les activitats hagin estat finançades, a més de 
la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’acrediti en aquesta 
declaració l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats 
subvencionades. (Document J-4) 

5. Declaració responsable relativa a que la federació es troba al corrent en el pagament 
d’obligacions per reintegrament de subvencions ( document J - 5) 

Tots els documents anteriorment esmentats s’han de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per la Direcció Insular d’Esports.  

 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2016 (inclòs) es presentarà una memòria 
tècnico-esportiva, que contindrà: 

1. La descripció de les activitats objecte del conveni, els calendaris amb les dates i els 
llocs de realització de les competicions (instal·lacions esportives), els resultats i les 
classificacions, descriure qui ha assistit a les cerimònies de lliurament de trofeus i de 
medalles, fotografies que il·lustrin el desenvolupament d’això, notícies que s’hagin 
publicat a les webs de les federacions i o mitjans de comunicació, i tot allò que serveixi 
per comprendre la destinació de la subvenció concedida a la Federació. Es pot presentar 
en format pdf o en suport digital (CD). 

2. Full de recollida de dades de la participació a les competicions esportives federades 
en edat escolar, incloses en aquest conveni, que han tingut lloc de 31/10/2015 a 
30/10/2016. (document ME-1)  

3. La relació de llicències federatives per categoria i sexe, dels clubs participants a les 
competicions federades, en edat escolar incloses en aquest conveni, expedides durant el 
període 31/10/2015 a 30/10/2016. (document ME-2) 

4. Les federacions que decideixin fer ús del procediment d’importació de dades al 
sistema informàtic, hauran de presentar les dades necessàries per a inscriure als clubs, i 
als esportistes al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, tal com s’estableix a 
l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de presentació de la 
informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les activitats del 
Programa”. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, 
només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal que 
pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

 

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a les despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2015 i el 30/10/2016. 
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9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.3 de les bases d’execució del Pressupost 
General del Consell de Mallorca per a l’any 2016, amb caràcter excepcional, el 
conseller  executiu d’Economia i Hisenda  podrà concedir, i conseqüentment, reconèixer 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de 
les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments i els 
seus organismes autònoms,  i quan així ho prevegin les bases reguladores i les  
convocatòries  de  subvencions,  convenis  o  propostes  d’acord  de  concessió  de  
subvencions  nominatives  i altres subvencions de concessió directa. 

 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida. 

 

10.- Obligacions de la Federació 

 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents 
obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

b) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin 
causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes 
per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme 
tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura 
de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a 
Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua 
catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de 
preferència. 

h) La Federació haurà d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca i de no ser 
deutor d’obligacions per reintegrament de subvencions, en les fases de reconeixement 
de l’obligació i de pagament de la subvenció instrumentada per aquest conveni. Tot això 
d’acord amb el previst a l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als esdeveniments 
esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys).   

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 
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j.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als 
representants del Consell de Mallorca. 

j.2) Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica 
l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats 
amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració pel programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas 
d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la 
sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per 
causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent del Consell de 
Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta 
subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions 
previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la subvenció en cas 
d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i 
dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del 
corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit 
sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que 
poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement 
de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, 
fins dia 31 d’octubre de 2016. 

 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del 
conveni. 

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” signat 
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pel president de la Federació de Tennis de les Illes Balears i el  vicepresident primer i 
conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

 

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les 
instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions o 
activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” és lliure i de caràcter 
gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar per escrit 
d’ofici o a instància a la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, sobre els 
fets esdevinguts. 

L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats esportives pot 
ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de subvencions d’aquesta 
institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de 
Palma de Mallorca. 

 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, 
en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

El vicepresident primer i conseller  

executiu de Cultura, Patrimoni i  

Esports del Consell de Mallorca 

El president de la federació  

de Tennis de les Illes Balears 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

Es troba absent el Sr. Apesteguía Ripoll 

 

PUNT 21. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-054/16 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT ESCOLAR FEDERAT A MALLORCA” PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2015 I EL 30/10/2016 I D’APROVACIÓ 
DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR ( PIRAGÜISME) 
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Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR 
DE PIRAGÜISME, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del Secretari Tècnic del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca de data 7 d’abril 
de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 7 d’abril de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-054/16 de data 29 d’abril de 2016. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 19.577,46 €,  a 
favor de la Federació Balear de Piragüisme, amb NIF G07258593, per al 
desenvolupament del programa l’esport escolar federat a Mallorca (piragüisme), durant 
el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 19.577,46 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48926 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 220160003364) a favor de la 
Federació Balear de Piragüisme,  amb NIF G07258593. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament d’aquesta subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i a la Intervenció General i 
publicar la concessió d’aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per 
conducte de la base de dades nacional de subvencions. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Federació Balear de Piragüisme, pel 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, pel 
període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016 

 

Palma, ---- 

 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

I d’altra el Sr. Juan José de Salabert Coll, amb NIF 42995636B, president de la 
Federació Balear de Piragüisme. 
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ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la Federació Balear de Piragüisme, en nom i 
representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del programa 
“l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, de caire competitiu, adreçat als esportistes en 
edat escolar interessats a desenvolupar un més alt nivell esportiu d’àmbit federatiu. 

Els seus objectius han de ser bàsicament formatius, competitius i de rendiment. S’ha de 
desenvolupar en el marc d’entitats autoritzades, les federacions esportives, i en l’àmbit 
territorial insular. 

Tercer.- Que la Federació Balear de Piragüisme, en endavant, la Federació, és una 
entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, 
el foment i la pràctica d’activitat física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats 
esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha 
demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a la 
Federació una subvenció nominativa de 19.577,46€, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (piragüisme), pel període comprés 
entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el desenvolupament de 
l’activitat inclosa en l’àmbit del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” 
(piragüisme), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 
2016, acorden formalitzar aquest conveni conforme a les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1.- Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, dins 
l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i el 
pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 
de la FEDERACIÓ del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, és la següent:  
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Nom de la competició Categoria Sexe Data inici 
Data 
finalització 

1ª competició Trofeu Consell de 
Mca. 

M/F 14/11/15 14/11/15 

2ª competició Trofeu Consell de 
Mca. 

M/F 13/02/16 13/02/16 

3ª competició Trofeu Consell de 
Mca. 

M/F 05/03/16 05/03/16 

4ª competició Trofeu Consell de 
Mca. 

M/F 02/04/16 02/04/16 

5ª competició Trofeu Consell de 
Mca. 

M/F 16/07/16 16/07/16 

6ª competició Trofeu Consell de 
Mca. 

M/F 29/10/16 29/10/16 

1ª competició Copa Federació M/F 23/01/16 23/01/16 

2ª competició Copa Federació  27/02/16 27/02/16 

Campionat de Mallorca 

Iniciació 
Benjamí 
Aleví 
Infantil 
Cadet 

M/F 02/07/16 02/17/16 

Formació d’àrbitres  M/F 14/11/15 15/11/15 

Formació d’àrbitres  M/F 23/01/16 24/01/16 

Formació d’àrbitres  M/F 27/02/16 28/02/16 

Formació d’àrbitres  M/F 05/03/16 06/03/16 

Formació de Tècnics  M/F 07/01/16 30/01/16 

Formació de Tècnics  M/F 01/03/16 29/03/16 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 19.577,46 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48926 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca”, en els termes següents: 

2.1.1. L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar (des dels 6 fins als 16 
anys), següents: 
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2.1.1.1. Iniciació (cicle inicial d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer set o vuit anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.2. Benjamina (cicle mitjà d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer nou o deu anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.3. Alevina (cicle superior d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer onze o dotze anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.4. Infantil (primer cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer tretze o catorze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 
2.1.1.5. Cadet (segon cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer quinze o setze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 

2.1.2. Les activitats físiques i esportives organitzades en aquestes edats tindran, a tots 
els efectes, la consideració d'esport en edat escolar. 

 

2.2- Els drets d'inscripció (llicència federativa) s'abonaran a la Federació o a la seva 
delegació insular a Mallorca.  

Per participar a les activitats físiques i esportives del programa “L’Esport Escolar 
Federat a Mallorca” és obligatori que els esportistes estiguin en possessió d’una 
llicència federativa, que ha d’expedir la federació esportiva corresponent, l’import de la 
qual preveurà la convocatòria anual del programa, d’acord al model de convocatòria 
previst a l’annexa 1 del conveni.  

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció (llicència federativa), al 
Consell de Mallorca. Aquesta serà l’única despesa que hauran d’assumir els esportistes 
que participin a les activitats físiques i esportives previstes en el conveni amb el Consell 
de Mallorca. 

Les llicències esportives, tal com preveu l’article 38, de la Llei 14/2006, de 17 
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, han de contenir com a mínim, una cobertura 
que garanteixi les eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscs 
que suposi l’activitat i l’assistència sanitària. Per via reglamentària, han de regular-se les 
llicències temporals. 

 

2.3.- Inscripció al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”: Se seguiran els 
requisits establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de 
presentació de la informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les 
activitats del Programa”. 

 

2.4.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir 
setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació 
així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la Direcció 
Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general 
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sempre que afectin l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”.  

 

2.5.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de Funcionament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, a més a més de totes les 
consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca faci al 
respecte. 

 

2.6.-A tot acte públic de presentació, celebració, lliurament de trofeus i de medalles o 
d'altres relacionat amb les activitats del programa, es convidarà a les persones 
representants del Consell de Mallorca perquè si poden el presideixin.  

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula 
anterior, havent d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o 
opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb 
les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d'esponsorització i col·laboració 
per al programa de “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

 
2.7.- El Consell de Mallorca, d’acord a l’article 5 del Decret 38/2015, de 22 de maig, 
pel qual s’estableixen els àmbits de participació en relació amb l’activitat física i 
esportiva per a l’edat escolar, podrà convocar, amb caràcter d’iniciació i de promoció 
les activitats físiques i esportives que consideri oportunes i gaudirà, si es considera 
convenient, de la col·laboració de la Federació. 

 

2.8.- Totes les activitats que corresponguin al programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions 
de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
19.577,46 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les 
activitats, que a continuació es detallen, previstes realitzar durant el període de temps 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016:  
25.970,04€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      19.577,46 € 

Percentatge subvencionat del projecte:        75,3847895 % 

 

Esdeveniment N Transport Arbitratge Gestió Material Cost 
Esdev. 

Total 

Campionat de Mallorca 1 308,00€ 430,00€ 370,00€ 380,00€ 1.488,00€ 1.488,00€ 

Trofeu Consell de 
Mallorca 

6 
308,00€ 430,00€ 370,00€ 380,00€ 1.488,00€ 8.928,00€ 
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Copa Federació 2 308,00€ 430,00€ 370,00€ 380,00€ 1.488,00€ 2.976,00€ 

Curs formació tècnics 2 850,00€ 0,00€ 2.720,24€ 1.299,00€ 4.869,24€ 9.738,48€ 

Curs formació àrbitres 4 280,00€ 0,00€ 279,89€ 150,00€ 709,89€ 2.839,56€ 

TOTAL 25.970,04€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 19.577,46 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48926 (document RC 220160003364) del 
pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

-Transport, despeses de transport del material esportiu necessari per als esdeveniments. 

-Arbitratge, despeses dels àrbitres i jutges per als esdeveniments. 

-Gestió, despeses de l’auxiliar administratiu encarregat de la gestió administrativa en 
relació a l’esport escolar federat. 

-Material, despeses de material esportiu fungible i material d’oficina. 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats 
esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, 
laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una 
relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats 
relacionades en aquest conveni. 

 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació 
facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, 
en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar 
que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la 
seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del pagament de l'última 
quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes 
condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents 
retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels 
treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte esportiu 
d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest punt 4. Atès 
que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del beneficiari (art. 
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68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la impossibilitat de dur-la a 
terme.  

4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o l’entitat 
amb la qual vol subcontractar: 

4.2.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat 
d’obtenir la condició de beneficiari a què es fa referència en l’article 13 de la LGS.  

4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
contractació. 

4.2.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.2.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

 

4.3 A més la federació haurà d’acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i 
augmentar el cost de l’activitat subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la 
mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 

 

4.4 A més de la documentació anterior, quan l’activitat concertada amb tercers 
excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i l’import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació està sotmesa al compliment dels següents requisits: 

4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

4.5. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot concertar 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de la 
Llei 38/2003. 

4.5.2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de 
l’activitat objecte de contractació. 

4.5.3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

4.5.4. Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que estableixin les bases 
(S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del Reial decret 887/2006 que 
defineix les circumstàncies en què es considera que hi ha vincle amb l’entitat 
beneficiària). 
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4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 

 

4.6 En el cas de subcontractació vinculada l’òrgan que concedeix la subvenció ha 
d’autoritzar-la prèviament. Perquè dit òrgan pugui acordar aquesta autorització, l’entitat 
beneficiària ha d’aportar la documentació següent: 

4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 

4.6.2. Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:  

4.6.4.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 13 
de la LGS.  

4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
subvenció 

4.6.4.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.6.4.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com 
un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

4.6.5. Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions 
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts rebutjats. 

4.6.6. Acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat 
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que obeeix a 
criteris d’eficàcia i eficiència. 

4.6.7. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la 
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 € , la subcontractació està sotmesa al 
compliment dels següents requisits: 

4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 
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Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior documentació, 
procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la subcontractació  que  
notificarà al beneficiari. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles 
que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i 
s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre 
de 2016.  

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor 
de mercat. 

 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del 
projecte esportiu subvencionat. Aquestes despeses s’hauran d’haver abonat abans de la 
finalització de l’any natural en que es concedeix la subvenció.  

 

5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor  
(fins a  18.000,00€  per a contractes de serveis i subministraments), el beneficiari haurà 
de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves 
especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els 
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, s’ha de fer d’acord amb els 
principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria 
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les 
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

5.6.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 
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5.7.-En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan 
siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la 
renda. 

 

6.- Justificació de la subvenció i termini de presentació 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul 
comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Transport 

- Arbitratge 

- Gestió 

- Material 

 

6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis 
o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la 
procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.  

 

6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació una 
vegada revisada i tramitada la documentació prevista a la clàusula 7 del conveni que 
duu per títol Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció.  

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida, disminució que, si s’estima oportú, es podrà 
considerar aplicar per a l’exercici següent. 

 

6.4 - La federació ha de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada. (total) 

 

6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la subvenció. 

La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà d’una 
vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada. 

En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni) 
s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura d’aquest 
conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils  comptadors 
des del dia següent al de la signatura del conveni. (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, 
el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent) 

Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar la 
documentació justificativa al més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 dies 
hàbils  comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats subvencionades. 
(si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil 
següent) 
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En el cas de les Federacions que finalitzen les seves activitats a partir de dia 16 
d’octubre i fins a dia 30 d’octubre de 2016, la data màxima per presentar la 
documentació justificativa de despeses és el dia 4 de novembre de 2016. 

 

6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, per causa 
de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi de canviar les 
dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan concedent 
a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en el moment de la 
justificació.  

 

6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent 
la  dipositària i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra 
documentació, degudament tramesa.  

La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a la 
justificació de les activitats d’aquesta subvenció. (tant les factures com els resguards de 
transferències bancàries o rebuts) 

Aquesta documentació es posarà a disposició del Consell de Mallorca  en qualsevol 
moment, si es requereix.  

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la 
federació ha de ser la següent: 

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  

Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu 
del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, la data del 
document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament 
de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament, i  extracte del compte bancari 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència. 

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que emet la 
factura o document equivalent, sempre que estigui vençut;  Extracte del compte corrent 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquest xec o pagaré, i certificat de 
l’entitat bancària en què consti el número de xec, l’import i la identificació de qui el 
cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del compte corrent si 
el certificat de l’entitat bancària inclou també la identificació del número de compte en 
què s’ha carregat el xec i el titular del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de 
l’ajuda).  

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:  

Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i extracte del compte 
on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta documentació es pot substituir per un 
certificat o document similar emès per l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la 
lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la 
lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  
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Resguard del pagament amb targeta, i extracte del compte on figuri el càrrec del 
pagament amb targeta. L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol 
similar de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del compte 
corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual 
es fa la transferència i l’import i data de l’operació.  

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació. 
Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l’entitat 
bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec 
i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data 
de l’operació. 

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

Per acreditar el pagament cal presentar un “Rebut” (un recibí), signat i segellat pel 
proveïdor en el qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el pagament, la seva 
data i l’expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els 
llinatges i el número de DNI de la persona que signa.  

Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per import no superior a 
100,00 €, incloent-hi l’IVA” 

 

6.8.- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta subvenció es poden 
compensar uns conceptes amb altres dels que figuren al pressupost del projecte i en base 
al qual ha estat concedida la present subvenció.  

 

7. Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció 

En finalitzar les activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, la 
Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació en els terminis que preveu la clàusula 6.5 del conveni:  

1. Document de Justificació de les activitats desenvolupades. (Document J-1) 

2. Relació d’Esdeveniments on es relacionin les activitats realitzades especificant-ne el 
nom, la data, l’horari, el lloc, la instal·lació i el nombre d’esportistes participants. 
(Document J-2) 

3. Certificat del president / de la presidenta on on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, 
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la 
documentació justificativa compleix tots els requisits previstos a la legislació vigent i es 
troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït alguna incidència, tal com s’indica a la clàusula 6.6 del 
conveni, es farà constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pel qual l’activitat 
no s’ha pogut realitzar i desenvolupat d’acord a la programació inicialment prevista. 
(Document J-3) 

4. Declaració d’ingressos i despeses per part del president en relació al 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. Cal que d’acord 
a la clàusula 6.2 del present conveni quan les activitats hagin estat finançades, a més de 
la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’acrediti en aquesta 
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declaració l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats 
subvencionades. (Document J-4) 

5. Declaració responsable relativa a que la federació es troba al corrent en el pagament 
d’obligacions per reintegrament de subvencions ( document J - 5) 
 

Tots els documents anteriorment esmentats s’han de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per la Direcció Insular d’Esports.  

 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2016 (inclòs) es presentarà una memòria 
tècnico-esportiva, que contindrà: 

1. La descripció de les activitats objecte del conveni, els calendaris amb les dates i els 
llocs de realització de les competicions (instal·lacions esportives), els resultats i les 
classificacions, descriure qui ha assistit a les cerimònies de lliurament de trofeus i de 
medalles, fotografies que il·lustrin el desenvolupament d’això, notícies que s’hagin 
publicat a les webs de les federacions i o mitjans de comunicació, i tot allò que serveixi 
per comprendre la destinació de la subvenció concedida a la Federació. Es pot presentar 
en format pdf o en suport digital (CD). 

2. Full de recollida de dades de la participació a les competicions esportives federades 
en edat escolar, incloses en aquest conveni, que han tingut lloc de 31/10/2015 a 
30/10/2016. (document ME-1)  

3. La relació de llicències federatives per categoria i sexe, dels clubs participants a les 
competicions federades, en edat escolar incloses en aquest conveni, expedides durant el 
període 31/10/2015 a 30/10/2016. (document ME-2) 

4. Les federacions que decideixin fer ús del procediment d’importació de dades al 
sistema informàtic, hauran de presentar les dades necessàries per a inscriure als clubs, i 
als esportistes al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, tal com s’estableix a 
l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de presentació de la 
informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les activitats del 
Programa”. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, 
només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal que 
pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

 

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a les despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.3 de les bases d’execució del Pressupost 
General del Consell de Mallorca per a l’any 2016, amb caràcter excepcional, el 
conseller  executiu d’Economia i Hisenda  podrà concedir, i conseqüentment, reconèixer 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
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l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de 
les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments i els 
seus organismes autònoms,  i quan així ho prevegin les bases reguladores i les  
convocatòries  de  subvencions,  convenis  o  propostes  d’acord  de  concessió  de  
subvencions  nominatives  i altres subvencions de concessió directa. 

 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida. 

 

10.- Obligacions de la Federació 

 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents 
obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

b) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin 
causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes 
per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme 
tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura 
de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a 
Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua 
catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de 
preferència. 

h) La Federació haurà d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca i de no ser 
deutor d’obligacions per reintegrament de subvencions, en les fases de reconeixement 
de l’obligació i de pagament de la subvenció instrumentada per aquest conveni. Tot això 
d’acord amb el previst a l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als esdeveniments 
esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys).   

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

j.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als 
representants del Consell de Mallorca. 
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j.2) Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica 
l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats 
amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració pel programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas 
d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la 
sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per 
causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent del Consell de 
Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta 
subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions 
previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la subvenció en cas 
d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i 
dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del 
corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit 
sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que 
poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement 
de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, 
fins dia 31 d’octubre de 2016. 

 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del 
conveni. 

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” signat 
pel president de la Federació Balear de Piragüisme i el  vicepresident primer i 
conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 
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14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les 
instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions o 
activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” és lliure i de caràcter 
gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar per escrit 
d’ofici o a instància a la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, sobre els 
fets esdevinguts. 

L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats esportives pot 
ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de subvencions d’aquesta 
institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de 
Palma de Mallorca. 

 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, 
en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

El vicepresident primer i conseller  

executiu de Cultura, Patrimoni i  

Esports del Consell de Mallorca 

El president de la federació  

Balear de Piragüisme 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

Es troba absent el Sr. Apesteguía Ripoll 

 
PUNT 22. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE 
L’OBLIGACIÓ DE L’IMPORT DE LA LIQUIDACIÓ DE 224.680,31 € AL 
CONSORCI PER A LA MÚSICA DE LES ILLES BALEARS “ORQUESTRA 
SIMFÒNICA DE LES ILLES BALEARS” COM A PART DEL FONS DE 
MANIOBRA NEGATIU EXISTENT A 31/12/2013.  

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 
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ACORD 

 
Antecedents. 1. El Consorci per a la Música de les Illes Balears fou creat per acord del 
Consell de Govern de data 12 de novembre de 2010, en què s’aprovaren, entre d’altres 
els seus Estatuts (BOIB núm. 170 de 23-11-2010). 

 

2. En l’article 7 a) dels Estatus del Consorci s’hi recull que les obligacions de les 
institucions fundadores són, entre d’altres, transferir la quantitat establerta a l’article 
14, que en el cas del Consell Insular és del 20% del seu pressupost. 

 

3. Per a la dissolució del consorci s’ha de procedir a la liquidació dels seus comptes, 
per aquest motiu la Junta Directiva del Consorci per a la música de les Illes Balears, en 
sessió ordinària de dia 4 de desembre de 2014, acta núm. 59, aprovada el 22 de juny, 
aprovà, entre d’altres, l’acord de la comissió econòmica sobre la liquidació a 31 de 
desembre de 2013 i que segons el percentatge de participació estatutari al Consell 
Insular li pertoca abonar 224.680,31 € com a part del fons de maniobra negatiu. 

 

4. En el pressupost del CIM per a l’any 2016 existeix crèdit adequat i suficient a la 
partida nominativa 20.33430.46702 “aport. Consorci Illes Balears per a la Música” 
amb la quantitat econòmica de 224.680,31 € (ADO Referència 22016000235) 

 

5. Dia 20 de maig la cap del Servei de la Unitat Jurídica i Administrativa ha emès 
informe jurídic favorable. 

 

6. Dia 30 de maig de 2016 la Intervenció General ha emès informe de fiscalització 
favorable. 

 

En virtut de tot el que s’ha exposat, el vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports, en base a l’article 2 del decret d’organització del CIM de 
10 de juliol (BOIB núm. 109 de 18 de juliol) parcialment modificat pels decrets de 
presidència de 24-02-16 (BOIB núm. 27 de 27 de febrer) i el 09-03-16 (BOIB núm. 35 
de 17 de març) i la base 23.1 d’execució del pressupost, eleva al Ple del Consell 
Insular de Mallorca el següent 

 

Acord  

 

1. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de l’import de la liquidació de 
224.680,31 €, amb càrrec a la partida pressupostària 20.33430.46702, a favor del 
CONSORCI PER A LA MÚSICA DE LES ILLES BALEARS “ORQUESTRA 
SIMFÒNICA DE LES ILLES BALEARS”, titular del CIF Q-5755003-J, per tal de 
destinar-la al pagament de la part del Fons de Maniobra negatiu existent a 31/12/2013 
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(1.123.401,55 €) i que li correspon en virtut de l’art. 7 a) dels Estatuts del consorci 
esmentat. 

 

2.  Proposar al conseller d’Economia i Hisenda que ordeni el pagament de la quantitat a 
què es fa referència en el punt anterior. 

 
3. Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

Es troba absent el Sr. Apesteguía Ripoll 

 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

 

PUNT 23. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I PRESIDÈNCIA. ANY 2016. 17.599,37 €. RELACIONS F/2016/7, 
F/2016/8, F/2016/9, F/2016/10, F/2016/11 I F/2016/14. FACTURES 2016. 

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

ANTECEDENTS: 
 
1. S'han presentat factures corresponents a serveis i subministraments prestats amb destí 
al Departament de Participació Ciutadana i Presidència durant l’any 2015 i emeses l’any 
2016, que no han pogut seguir el procediment legalment establert. 
 
2. S'han emès informes justificatius, jurídics i d'Intervenció General, número de 
referència  REC 118.2/16, de data 18 de maig de 2016, que figuren al corresponent 
expedient. 
 
3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels seus 
crèdits. 
 
4. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
 
5. D’acord amb les bases d’execució, correspon al conseller executiu d’Economia i 
Hisenda l’ordenació del pagament.  
 
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 

A C O R D 
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1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdits a favor dels tercers que es detallen 
a cada una de les relacions adjuntes, per un import total de DESSET MIL CINC-
CENTS NORANTA-NOU AMB TRENTA-SET (17.599,37 €), desglossat de la següent 
manera i calculat sobre l’import de cada factura: 
 
Relació F/2016/7; import base  4.497,09 €  21% d’IVA:         944,39 € 
Relació F/2016/8; import base       43,85 €  21% d’IVA:  9,21 € 
Relació F/2016/9: import base     452,73 € 21% d’IVA:           90,45 € 
- JUAN VIDAL REYNES import base     415,00 € 10% d’IVA:           41,50 € 
Relació F/2016/10: import base       45,00 € 21% d’IVA:  9,45 € 
Relació F/2016/11: import base       31,89 € 21% d’IVA:  3,47 € 
        10% d’IVA:  1,54 € 
Relació F/2016/14: import base  9.102,31 € 21% d’IVA:      1.911,49 € 
 
contretes pel Departament de Participació Ciutadana i Presidència. 
 
2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures presentades a favor 
dels tercers que es detallen a cada una de les relacions adjuntes, per import total de 
DESSET MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU AMB TRENTA-SET (17.599,37 €), 
desglossat de la següent manera i calculat sobre l’import de cada factura:  
 
Relació F/2016/7; import base  4.497,09 €  21% d’IVA:         944,39 € 
Relació F/2016/8; import base       43,85 €  21% d’IVA:  9,21 € 
Relació F/2016/9: import base     452,73 € 21% d’IVA:           90,45 € 
- JUAN VIDAL REYNES import base     415,00 € 10% d’IVA:           41,50 € 
Relació F/2016/10: import base       45,00 € 21% d’IVA:  9,45 € 
Relació F/2016/11: import base       31,89 € 21% d’IVA:  3,47 € 
        10% d’IVA:  1,54 € 
Relació F/2016/14: import base  9.102,31 € 21% d’IVA:      1.911,49 € 
 
contretes pel Departament de Participació Ciutadana i Presidència, segons el següent 
detall: 
 
              Imports totals Imports base       IVA                RC 
1 F/2016/7 Raixa 5.441,48 € 4.497,09 € 944,39 € 220160005975 

2 F/2016/8 Secretaria General 53,06 € 43,85 € 9,21 € 220160005659 

3 F/2016/9 Secretaria Presidència 999,68 € 
452,73 € 
415,00 € 

90,45 € 
41,50 € 

220160006381 

4 F/2016/10 Assessoria Jurídica 54,45 € 45,00 € 9,45 € 220160005662 

5 F/2016/11 Parc Mòbil 36,90 € 31,89 €  
3,47 €       
1,54 € 

220160005663 

6 F/2016/14 Gabinet de Premsa 11.013,80 € 9.102,31 € 1.911,49 € 
220160005520 
220160005521 

  TOTALS 17.599,37 € 14.587,87 € 3.011,50 €  
 
 
3r. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2016, la 
despesa aprovada amb els codis de les relacions relacionades en el punt anterior 
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s’imputaran a les aplicacions pressupostàries que figuren als documents RC dels 
expedients.   
 
4t. Notificar al Servei de Fiscalització de Contractació i al Servei de Pressuposts i 
Comptabilitat de la Intervenció. 
 
5è. Proposar al conseller executiu d’Economia i Hisenda l’ordenament del pagament. 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) vol mostrar la preocupació del seu Grup per l’ús que 
s’està fent d’aquesta forma de pagament (el REC) perquè, en principi, hauria de ser una forma 
excepcional de pagar i però s’està emprant d’una forma constant i continuada. 

Quant més s’utilitza aquesta forma de pagament, més es demostra que hi ha una mala actuació o una 
actitud negligent de l’Administració a l’hora de dictar resolucions o actes administratius. 

Accepta que se faci servir el REC de forma puntual, perquè és quelcom que se pot entendre i, de fet, el 
seu Grup els ha donat un vot de confiança pel que fa als temes socials –sobretot els que afecten a menors–
, però avui aprovaran pagaments per via REC per valor de més de 2 M€ i, per això, vol mostrar la 
preocupació del seu Grup perquè, al final, això significa que quant més pagaments se facin d’aquesta 
manera, més qüestions s’estan fent malament. 

Finalment, sol· licita que el Sr. Bonet expliqui els motius pels quals s’ha generalitzat l’ús dels 
reconeixements extrajudicials de crèdit. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) manifesta que intervé en la mateixa línia del Sr. Pons, és a 
dir, per mostrar la seva preocupació perquè és constant que a cada Ple acudeixin al sistema de 
reconeixement extrajudicial de crèdit. 

Són bàsicament dos els motius que expliquen en Comissió Informativa. Un és perquè moltes factures 
estan fora de contracte però adverteix que són en el mes de juny i encara no estan vigents contractes que 
s’havien de signar l’any passat. Un altre dels motius és que moltes empreses presenten les factures en el 
mes de desembre, quan es tanca l’exercici, i això fa que sigui complicat entrar-les abans de final d’any i 
normalment es tramiten a principis de l’any següent. 

El fet d’estar en el mes de juny ja és preocupant perquè han passat 6 mesos i, si bé fa uns anys no era 
habitual pagar interessos de demora, ara sí que ho és. Les empreses reclamen interessos de demora a les 
administracions i el fet que aquestes factures no s’hagin tramitat durant els primers mesos de l’any pot ser 
símptoma de què no s’hagi seguit el procediment adequat i, al mateix temps, pot implicar que hi hagi una 
despesa extra per al Consell de Mallorca. 

Recalca que els preocupa que aquestes factures ja puguin venir amb interessos de demora i no és només 
una qüestió de no haver fet les coses bé sinó que hi ha una deixadesa per part d’algun departament 
d’aquesta institució ja que les factures s’haguessin pogut tramitar molt abans. 

Expressa que encara n’estan més preocupats des del moment que al conseller executiu d’Economia i 
Hisenda li demanen a cada Comissió Informativa si hi haurà més REC i la seva resposta sempre és que no 
ho sap perquè desconeix si els departaments tenen més factures pendents. 

Considera que ja és ben hora de saber quantes factures d’aquestes hi ha i, malgrat que els distints 
departaments estiguin governats per diferents formacions polítiques que cadascuna segueix la seva línia, 
no és descabellat que es coordinin en aquest sentit i li passin la informació al conseller perquè al mateix 
temps els la pugui passar. 

Torna a dir que el seu Grup no està d’acord amb aquest procediment i anuncia que, a partir d’ara, votaran 
en contra dels reconeixements extrajudicials de crèdits perquè pensen que en el mes de juny aquestes 
factures ja no tenen excusa i perquè ja ha transcorregut el temps de cortesia que havia de concedir 
l’oposició quant als contractes que ja havien d’estar signats l’any passat. 

La Sra. ROIG (PP) fa notar que tots coneixen perfectament què és el procediment de reconeixement 
extrajudicial de crèdit, un procediment extraordinari amb l’objectiu de pagar factures als proveïdors però, 
com a extraordinari que és, s’han de prendre totes les mesures adients perquè se’n faci un ús mínim. 

Certament cada equip de govern segueix els seus criteris i el Sr. Bonet ja va dir al passat Ple que cada 
vegada que tengués REC els duria a Ple perquè l’objectiu era pagar els proveïdors. 
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Tot i això, també volen saber en quina situació exacta es troba el Consell de Mallorca pel que fa a factures 
pendents i, encara que sap que no és possible comprometre’s a dir que no duran REC mai més, atès que la 
casuística és molt variada, sí que demana que prenguin les mesures necessàries perquè minimitzar el 
nombre de factures que es tramiten via REC per no haver seguit el procediment que tocava. 

Recorda que al Ple passat varen anar un bon grapat de REC i avui hi torna a haver 6 punts diferents de 
REC i, de la mateixa manera que la legislatura passada li ho demanaven a l’equip de govern del PP, és ara 
el PP que li demana a l’actual equip de govern que faci un esforç per reduir el nombre de REC i que cada 
vegada n’hi hagi menys. 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) assegura que és impossible comprometre’s a no 
dur més REC. Pensa que és il· lús plantejar-ho i que denota un desconeixement absolut del funcionament 
de l’Administració. 

Avui en tenen un bon exemple donat que es duen, via REC, factures que s’han presentat l’any 2016 però 
corresponen a serveis prestats l’any 2015 i, com bé ha recordat la Sra. Roig, el criteri que segueixen és no 
retardar el pagament de factures per una qüestió estètica d’agrupar REC en un o dos plens a l’any. És més 
important pagar els proveïdors en lloc de dur pocs REC per una qüestió estètica. 

Ara bé, les factures pendents que pugui tenir cada departament, les que puguin anar trobant pels calaixos 
o les que puguin haver gestionat malament, encara que li sap greu, és quelcom que no està en mans del 
Departament d’Economia i Hisenda perquè no és una gerència que tengui capacitat de control sobre els 
altres departaments. 

Reitera que, en aquest moment, no es pot comprometre a què no hi hagi més reconeixements 
extrajudicials de crèdit ni a què els proveïdors presentin les factures així com toca i, atès que el REC és un 
instrument la llei dóna, el continuaran emprant en la mesura que ho necessitin per anar pagant els 
proveïdors. 

El Sr. PASTOR adverteix que s’adreçarà al Sr. President ja que el Sr. Bonet no té autoritat sobre els 
departaments però potser el president sí que en té. 

No li ha acabat de satisfer l’explicació del Sr. Bonet i pensa que no pot adoptar aquesta actitud dient que 
no té autoritat sobre els altres departaments perquè és clar que sí en té ja que és el conseller executiu 
d’Economia i Hisenda i és responsabilitat seva dur al Ple els REC. Recalca que la responsabilitat de la 
gestió econòmica del Consell de Mallorca és del Sr. Bonet i, si creu que no té competències o autoritat 
sobre la resta de departaments que no governa el seu partit polític, aleshores s’adreçarà al president. 

Quant al comentari sobre no agrupar els REC per una qüestió estètica, li indica que els hagués pogut 
agrupar en el mes de març. Si els hi hagués agrupat, no passaria absolutament res. En tot cas és un termini 
exagerat dur en el mes de juny factures que varen entrar en el mes de desembre, ja que han tengut 6 
mesos per dur aquests reconeixements extrajudicials de crèdit. 

Aleshores el seu Grup li demana a l’equip de govern una mica més de celeritat en la tramitació d’aquestes 
factures, però no poden demanar-li a l’oposició com s’han de coordinar els distints departaments del 
Consell de Mallorca perquè aquesta responsabilitat és del Sr. Bonet, del vicepresident o del president. 

En qualsevol cas, és molt important que aquesta institució no hagi de pagar interessos de demora perquè 
hi hagi consellers que tenguin factures sense tramitar en els seus departaments. Assegura que això pot 
passar i, en cas d’haver de pagar interessos de demora, qui els pagarà serà el ciutadà, cosa que no li pareix 
bé ni creu que sigui correcta, a més de considerar que s’està abusant dels REC. 

Un clar exemple és el nombre de REC que duen al Ple d’avui i, concretament, els de l’IMAS ja clamen al 
cel i insisteix a dir que el seu Grup just demana que les coses se facin d’una altra manera, que se facin ben 
fetes, encara que és cert que la llei els empara per dur les factures via REC però basta llegir l’informe 
d’Intervenció i els seus emperons al respecte tot dient que és un sistema excepcional i que no s’ha seguit 
la tramitació adequada. Aquestes objeccions les fa la interventora, no l’oposició. En canvi, l’equip de 
govern actua com si fos una cosa normal però no ho és. És excepcional encara que és veritat que l’equip 
de govern l’està convertint en normal. 

El Sr. BONET observa que, segons el seu parer, hi ha arguments exposats que no són certs perquè hi ha 
factures que s’han dur via REC atès que el proveïdor que no les tramitar com tocava i, en aquest cas, no té 
dret a demanar interessos de demora. 

Ara bé, li sembla bé que critiquin els REC perquè està en el seu dret a fer-ho i és la seva feina com a 
oposició però li accepta la crítica quan siguin REC fruits de la mala gestió d’algun departament, encara hi 
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ha ocasions en què no hi ha hagut altre remei i llavors ho podrà explicar cada conseller en tractar-se els 
REC dels distints departaments. 

Assevera que, amb tot el que li arriba al seu departament ja tramitat, fan tota la via possible. Els retards 
que hi pugui haver a cada departament poden respondre a distints factors (volum de feina, agilitat de la 
UGE, etc.) però, per la part que correspon a Economia i Hisenda, assegura que actuen amb total celeritat. 

Torna a dir que prioritzarà el pagament a proveïdors en lloc de fer agrupacions de factures però, això sí, si 
l’oposició així ho vol, poden fer un únic pagament a final d’any encara que així sí que cobraria força 
l’argument del Sr. Pastor quant al pagament d’interessos de demora. 

Fa notar que desconeix la casuística concreta de cada factura però cal tenir en compte que hi poden haver 
molts de factors com, per exemple, que l’hagin presentada malament i el departament n’hagi hagut de 
demanar una explicació i/o rectificació. Sigui com sigui, no es pot agrupar tota la casuística de les 
factures en una única cosa que se pogués arreglar amb una vareta màgica perquè fer-ho és confondre la 
gent.   

Hi ha dos casos clarament diferenciats. Un és el dels REC de les factures que es tramiten tard per culpa 
del Consell de Mallorca o per culpa del proveïdor i l’altre és el dels REC que potser són causa d’una mala 
gestió. Amb relació a aquest darrer supòsit, no retraurà que l’oposició el critiqui sinó més aviat els dirà 
que tenen tota la raó i que s’ha de millorar aquesta gestió i, de fet, el mateix govern n’ha de fer 
autocrítica. En canvi, no veu bé que se fiqui en el mateix sac l’altre supòsit perquè no és el mateix cas. 

Per concloure, assegura que també li agradaria que cada dia haguessin de pagar menys factures via REC 
però s’ha de tenir clar que quan s’arriba a un REC és perquè s’està arreglant una situació referent a un 
servei que s’ha prestat i això no és pot qüestionar. En tot cas, se’n podrà qüestionar el procediment però 
cas per cas i no ficant-los tots en un mateix sac. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), tres vots en contra (El Pi-Proposta per les Illes) i dotze 
abstencions (PP i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

 

Es troba absent el Sr. Apesteguía Ripoll 

 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

 

PUNT 24. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT BEP03/2016 DE 
MODIFICACIÓ DE LES BASES DE LES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
DEL CONSELL DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Economia i Hisenda que diu: 

Vista la provisió del conseller executiu d’Economia i Hisenda, de 27 de maig de 2016, 
d’incoació d’un expedient de modificació de les bases d’execució del pressupost. 

A l’objecte d’adequar les bases d’execució del pressupost corresponent a l’exercici 
2016, i atès l’informe favorable de la Intervenció General, aquest conseller executiu 
d’Economia i Hisenda del Consell de Mallorca, proposa al Ple que adopti el següent 

ACORD: 

PRIMER.- Rectificar la base 17  de les d’execució del pressupost del Consell de 
Mallorca per a l’exercici 2016, de tal forma que aquesta base queda modificada de la 
següent manera: 

On diu: 
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“Les disposicions legals i reglamentaries, en la seva fase d’elaboració i aprovació, els 
actes administratius, els contractes i els convenis de col·laboració, així com qualsevol 
altre actuació que es realitzi en el Consell de Mallorca o qualsevol dels seus ens 
dependents, considerats com a Administració Pública, d’acord amb la definició i 
delimitació del SEC95, que afectin a les despeses i ingressos públics presents o futurs, 
han de contenir una valoració de les seves repercussions i efectes, i s’han de supeditar 
de forma estricta al compliment de les exigències dels principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 

En aquests expedients s’incorporarà una memòria econòmica en la qual se detallaran les 
possibles repercussions pressupostàries. En el cas de despeses d’inversió de noves 
instal·lacions o la posada en funcionament de las que ja existeixen per obres de 
rehabilitació o similars, es detallaran, a més, les despeses de personal i despeses corrents 
necessàries per al bon funcionament de la instal·lació justificant que aquestes previsions 
es troben inclosos en els Plans aprovats en vigor” 

Ha de dir: 

“Les disposicions legals i reglamentaries, en la seva fase d’elaboració i aprovació, els 
actes administratius, els contractes i els convenis de col·laboració, així com qualsevol 
altre actuació que es realitzi en el Consell de Mallorca o qualsevol dels seus ens 
dependents, considerats com a Administració Pública, d’acord amb la definició i 
delimitació del SEC95, que afectin a les despeses i ingressos públics presents o futurs, 
han de contenir una valoració de les seves repercussions i efectes, i s’han de supeditar 
de forma estricta al compliment de les exigències dels principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 

El compliment d’aquests objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
per part de la Corporació, als quals es fa referència a l’art. 7.3 de la LOEPSF, de 27 
d’abril de 2012, es remetrà a l’informe trimestral d’intervenció a què es refereix l’Ordre 
HAP/2105/2012 i del qual se’n dóna compte al Ple de la Institució, tal com la 
Subdirecció General d’Estudis i Finançament de les Entitats Locals permet amb els 
expedients de modificació de crèdit.” 

SEGON.- Rectificar la base 21.3 de les d’execució del pressupost del Consell de 
Mallorca per a l’exercici 2016, de tal forma que aquesta base queda modificada de la 
següent manera: 

On diu: 

“D’acord amb el principi d’eficiència en l’assignació dels recursos públics, per aprovar 
l’acte administratiu d’autorització de la despesa serà preceptiva la comunicació prèvia al 
Director/a Insular d’Hisenda i Pressuposts, en els supòsits següents: 

a) La contractació de subministraments o serveis per import superior als 
18.000 euros. 

b) La contractació d’obres per import superior als 50.000 euros. 

c) La concertació de convenis amb entitats col·laboradores que suposin una 
despesa econòmica i no estiguin inclosos en el Pla Estratègic de 
Subvencions. 

d) Les propostes de resolució d’expedients de despesa d’import superior als 
6.000 euros (impostos exclosos), a càrrec dels capítols 2 (excepte l’art. 
23) i 6 del Pressupost de despeses de la Corporació, que s’hagin 
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d’aprovar a partir del dia 15 d’octubre de cada exercici hauran d’anar 
acompanyades de la documentació administrativa preceptiva, juntament 
amb un calendari mensual de previsió dels imports de reconeixement 
d’obligacions.” 

Ha de dir: 

“D’acord amb el principi d’eficiència en l’assignació dels recursos públics, per aprovar 
l’acte administratiu d’autorització de la despesa serà preceptiva la comunicació prèvia al 
director/a insular d’Hisenda i Pressuposts, en els supòsits següents: 

a) La contractació de subministraments o serveis per import superior als 
18.000 euros. 

b) La contractació d’obres per import superior als 50.000 euros. 

c) La concertació de convenis amb entitats col·laboradores que suposin una 
despesa econòmica i no estiguin inclosos en el Pla Estratègic de 
Subvencions. 

d) Les propostes de resolució d’expedients de despesa d’import superior als 
6.000 euros (impostos exclosos), a càrrec dels capítols 2 (excepte l’art. 
23) i 6 del Pressupost de despeses de la Corporació, que s’hagin 
d’aprovar a partir del dia 15 d’octubre de cada exercici hauran d’anar 
acompanyades de la documentació administrativa preceptiva, juntament 
amb un calendari mensual de previsió dels imports de reconeixement 
d’obligacions. 

A la comunicació a la directora insular de Pressuposts dels expedients relacionats en els 
apartats a), b) i c) del punt anterior, s’hi adjuntarà la documentació següent: 

1)  Quadre de característiques. 

2)  Memòria justificativa de la despesa. 

3)  Memòria econòmico-financera, excepte pels inclosos a l’apartat d).” 

TERCER.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una 
vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-dos vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes i Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía), cap vot en contra i deu abstencions (PP). 

 

Es troba absent el Sr. Apesteguía Ripoll 

 

PUNT 25. DONAR COMPTE DEL PLA DE CONTROL FINANCER DE 
L’EXERCICI ECONÓMIC DE 2016. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Economia i Hisenda que diu: 
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La funció de control intern de la gestió econòmic financera  i pressupostària de les 
entitats locals, els seus organismes autònoms i societats mercantils dependents, es troba 
regulada  bàsicament en l’article 92bis.2b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local (LBRL) amb les modificacions introduïdes per la llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i pel 
Reial decret llei  10/2015, d’11 de setembre,  i també en els articles 213, 220, 221 i 222 
del R D legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel qual s’aprova el Text  Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL)..  
 
La funció de control intern econòmic financer i pressupostari  es va atribuir a la 
Intervenció  segons l’article 92bis.2 b) de la llei 7/1985 LBRL, i l’article 4-1-i del RD 
1174/1987, de 18 de setembre, pel quals es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, en les vessants de control 
financer i d’auditoria, i en l’apartat 1 de la Disposició Addicional segona de la llei 
7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova  l’Estatut Bàsic de l’empleat públic. 
 
Quant al règim de control dels consorcis, es troba regulat en la disposició addicional 
vigèsima de la llei 30/1992, introduïda per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, que determina que resten 
subjectes al règim de control de l’Administració Pública a que estiguin adscrits i a més   
atribueix a  l’òrgan de control de l’Administració Pública a què estiguin adscrit la 
responsabilitat de dur a terme una auditoria dels seus comptes anuals. 
 
D’altra banda, l’exercici de la funció de control financer es troba regulat 
subsidiàriament en la llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP), R 
D 2188/1995, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupa el règim de control intern 
exercit per l’Administració de l’Estat ( modificat parcialment pel RD 339/1998 de 6 de 
març; RD 38/2003, de 17 de novembre i RD 686/2005, de 10 de juny ), circular 1/2009, 
de 16 de setembre de la Intervenció General de l’Estat (IGAE), de control financer  i llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions. 

 
Així mateix, les Normes d’Auditoria del Sector Públic aprovades per Resolució de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat de 14 de febrer  de 1997 i publicades 
per Resolució d’1 de setembre de 1998 de la IGAE, són d’aplicació directa al sector 
Públic Local, d’acord amb l’establert en l’article 220 del TRLHL. 
 
Finalment, la funció de control financer ve recollida en la base 62  de les d’execució del 
pressupost de 2016.  Aquesta base disposa:  

 

1. “El control financer s’exercirà per la intervenció general sota les modalitats de 
control financer permanent o mitjançant procediments d’auditoria segons els 
casos, d’acord amb les normes d’auditoria del sector públic dictades per la 
intervenció general de  l’Administració de l'Estat . 

2. L’òrgan interventor ha d’elaborar i trametre al Ple per al seu coneixement el Pla 
anual de control financer, en què detalli les actuacions de control permanent i 
d’auditoria pública que s’han de  dur a terme durant l’exercici i en què concreti a 
més l’abast objectiu, subjectiu i temporal de cadascuna d’elles.   

3. El Pla anual de control financer inclourà totes les actuacions que derivin d’una 
obligació legal i les que anualment se seleccionin sobre la base d’una anàlisi de 
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riscs consistent amb els objectius que es pretenen aconseguir , les prioritats 
establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles.  

4. En l’exercici del control financer seran d’aplicació les normes vigents de control 
financer i auditoria pública del sector públic estatal”. 

 
D’acord amb tot l’anterior,  
 
Resolc: 
  
“ Primer.- Aprovar el Pla de control financer per a l’exercici 2016 que es detalla a 
continuació: 
 

PLA DE CONTROL FINANCER DE L’EXERCICI DE 2016 

 OBJECTIUS DEL PLA DE CONTROL FINANCER  

 
Els objectius del control que es concreten en aquest pla són els següents: 

 
- Determinar el grau de compliment de la legalitat en la gestió dels  crèdits 

pressupostaris dels expedients no subjectes a fiscalització prèvia i subjectes a 
fiscalització prèvia  limitada i dels  ingressos   dels serveis del Consell de 
Mallorca, dels Organismes Autònoms “Institut de l’Esport Hípic de Mallorca ”, 
“Institut Mallorquí d’Afers Socials”  i “Agència de la Legalitat Urbanística i 
també dels Consorcis adscrits al Consell de Mallorca: “Consorci d’Informàtica 
Local (TIC Mallorca)”, “Consorci Serra de Tramuntana” i “Consorci Eurolocal”. 

 

- Comprovar la correcta aplicació de les subvencions atorgades  per part del 
Consell de Mallorca, dels seus Organismes Autònoms i Consorci adscrits,  
referides a l’ exercici de 2015. 

 

- Comprovar el funcionament en l’aspecte econòmic financer així com del grau 
d’eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius prevists i informar del 
compliment de les normes i directrius que siguin d’aplicació dels següents ens 
dependents del Consell de Mallorca,  referits a l’exercici de 2015: 
 

1. Consorci d’Informàtica Local (TIC Mallorca), 

2. Consorci Serra de Tramuntana, 

3. Consorci Eurolocal,  

4. Societat Radio Televisió de Mallorca SAU,  

5. Fundació Teatre Principal i  

6. Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet.  

 Així mateix, quant a la Societat Radio Televisió de Mallorca SAU, la revisió 
s’estendrà també a l’exercici 2014 atès que no es va incloure aquesta entitat  en el 
pla de control financer de l’exercici anterior,  i  la Sindicatura de Comptes en 
l’informe  del compte general de l’exercici 2013, posa de manifest com a incidència,  
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la manca del control financer referida a aquesta entitat tot i que està en procés de 
liquidació. 

- Garantir la transparència de la gestió econòmica i financera de l’entitat local, 
organismes autònoms, i entitats a què s’ha fet referència en l’apartat anterior. 

 

ACTUACIONS DE CONTROL PERMANENT I D’AUDITORIA PÚBLICA  QUE ES 
DURAN A TERME DURANT L’EXERCICI 2016  

 
Les actuacions i treballs que es duran a terme durant l’exercici 2016, són les següents: 
 
1. Informe de control posterior sobre una mostra seleccionada per la Intervenció 
General sobre la base d’una anàlisi de riscs  dels següents tipus d’expedients referits a 
l’exercici pressupostari de 2015: 
 

a) Expedients no subjectes a fiscalització prèvia i subjectes a fiscalització limitada 
prèvia dels serveis del Consell de Mallorca així com dels seus Organismes 
Autònoms  i Consorcis per tal de determinar si s’ajusten a les disposicions 
aplicables a cada cas i determinar el grau de compliment de la legalitat en la 
gestió dels crèdits pressupostaris. 

 
b) Expedients de drets i ingressos dels serveis del Consell de Mallorca així com 

dels seus Organismes Autònoms i Consorcis per tal de determinar si s’ajusten a 
les disposicions aplicables i determinar el grau de compliment de la legalitat 
quant a la seva gestió. 

 
c) Expedients de subvencions atorgades  per part del Consell de Mallorca i dels 

seus Organismes Autònoms i Consorcis  referides a l’ exercici de 2015 als 
efectes de comprovar-ne la correcta aplicació dels fons percebuts pels 
beneficiaris. 

 
2. Informe d’Auditoria de comptes referit a l’exercici pressupostari de 2015 de les 
següents entitats: 

 

1. Consorci d’Informàtica Local (TIC Mallorca), 

2. Consorci Serra de Tramuntana. 

3. Consorci Eurolocal. 

 
3. Informe d’Auditoria de comptes i de compliment de normativa  referit a l’exercici 
pressupostari de 2015 de les següents entitats : 

 
4. Fundació Teatre Principal. 

5. Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet. 

 

 
4. Informe d’Auditoria de comptes i de compliment de normativa  referit als exercicis 
pressupostaris de 2014 i 2015  de la següent entitat : 
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1. Societat Radio Televisió de Mallorca SAU 

 
MITJANS PER DUR A TERME EL PLA DE CONTROL FINANCER.  

 

Els treballs de control posterior sobre una mostra seleccionada dels expedients que es 
relacionen en el punt 1 de l’apartat anterior , es duran a terme amb els mitjans personals 
de la Intervenció General i quant a la resta de treballs,  serà necessari contractar una o 
varies empreses externes autoritzades segons els condicionaments de la llei 19/1988, de 
12 de juliol d’Auditoria de Comptes i RD 1636/1990, de 20 de desembre, pel que 
s’aprova el Reglament de l’esmentada llei,  atesa la insuficiència de mitjans personals 
amb formació específica en treballs d’auditoria de la Intervenció General. 

 
Segon.- Aquest Pla anual de control financer podrà ser modificat per la concurrència de 
circumstàncies que així ho exigeixin. 
 
Tercer.- D’aquesta resolució se’n donarà compte al Ple per al seu coneixement, d’acord 
amb el que disposa la base 62.2 d’execució del pressupost de 2016.” 
 

Es donen per assabentats. 

 

Es troba absent el Sr. Apesteguía Ripoll 

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

 

PUNT 26. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES  (SERVEI  INSPECCIÓ TÈCNICA 
DE VEHICLES), IMPORT: 362,69 EUROS 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 

Fets 

1. Diverses empreses   han presentat factures   amb destí al departament Territori i 
Infraestructures  (Servei  Inspecció tècnica de Vehicles)  i no han pogut  seguir el 
procediment legalment establert. 

2. S’ha emès memòria justificativa subscrita pel tècnic responsable del servei  amb es 
vist-i-plau del Secretari tècnic. 

3. La disposició addicional dinou  del  TRLCSP estableix la responsabilitat patrimonial 
de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques derivades de les 
seves actuacions afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté 
el text refós de la llei de contractes del sector públic per part del personal al servei de les 
administracions públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt 
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greu de la que la seva responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la 
normativa específica en la matèria”. 

4. Es procedent el reconeixement de la despesa per tal d’evitar l’enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació. 

5. S’ha remès la documentació pertinent a Intervenció general per a la seva fiscalització. 

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 26 de les d’execució del pressupost de 2016 en relació a la 
competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el Conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 

1.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit que se detallen a la relació adjunta 
per import de 362,69 .€ 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la indemnització  per import total de 
362,69  €, contreta pel departament Territori i Infraestructures  (Servei  Inspecció 
tècnica de Vehicles)  ,  a favor de les persones físiques o jurídiques i amb la distribució 
que consten a la relació adjunta. 

3. Proposar al conseller  executiu d’Economia i Hisenda   l’ordenament del pagament. 

4. La infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté el text refòs de la llei de 
contractes del sector públic per part del personal al servei de les administracions 
públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que 
la seva responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica 
en la matèria. 

4.. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) indica que, tenint en compte les explicacions del Sr. Bonet 
dient que no podien ficar-ho tot en el mateix sac, agrairia que hi hagués una explicació de cada punt de 
reconeixement extrajudicial de crèdit detallant-ne els conceptes i la casuística de cada pagament per evitar 
ficar-ho tot en un mateix sac. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) diu que, en aquest cas, són 362 € 
que corresponen a factures de manteniment de fotocopiadora de la ITV, factures entrades en el mes de 
gener però corresponents al mes de desembre de 2015 i que, per no pagar interessos, han tramitat en 
aquest moment.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

 

Es troba absent el Sr. Apesteguía Ripoll 

 

PUNT 27. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES  (SERVEI  INSPECCIÓ TÈCNICA 
DE VEHICLES) EXP:2016 REC55.04, IMPORT: 888.477,99 EUROS 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 

Fets 
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1. Diverses empreses   han presentat factures   amb destí al departament Territori i 
Infraestructures  (Direcció Insular de Infraestructures i Mobilitat )  i no han pogut  
seguir el procediment legalment establert. 

2. S’ha emès memòria justificativa subscrita pel tècnic responsable del servei  amb es 
vist-i-plau del Secretari tècnic. 

3. La disposició addicional dinou  del  TRLCSP estableix la responsabilitat patrimonial 
de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques derivades de les 
seves actuacions afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté 
el text refós de la llei de contractes del sector públic per part del personal al servei de les 
administracions públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt 
greu de la que la seva responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la 
normativa específica en la matèria”. 
4. Es procedent el reconeixement de la despesa per tal d’evitar l’enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació. 

5. S’ha remès la documentació pertinent a Intervenció general per a la seva fiscalització. 

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 26 de les d’execució del pressupost de 2016 en relació a la 
competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el Conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 

1.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit que se detallen a la relació adjunta 
per import de 888.477,99 .€ 
 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la indemnització  per import total de 
888.477,99  €, contreta pel departament Territori i Infraestructures  (Direcció Insular de 
Infraestructures i Mobilitat )  ,  a favor de les persones físiques o jurídiques i amb la 
distribució que consten a la relació adjunta. 

3. Proposar al conseller  executiu d’Economia i Hisenda   l’ordenament del pagament. 

4. La infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté el text refòs de la llei de 
contractes del sector públic per part del personal al servei de les administracions 
públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que 
la seva responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica 
en la matèria. 

 

4.. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) relata que, en aquest cas, es tracta 
del Servei de Carreteres i són unes factures de MAC Insular, entrades entre gener i febrer, corresponents a 
l’exercici passat i, per tant, es tramiten ara per no haver de pagar interessos. 

Per altra banda hi ha el pagament de les factures del manteniment de les 8 zones de les carreteres de 
Mallorca corresponents al termini comprès entre la finalització de contracte (dia 12 de gener) i el moment 
en què es va adjudicar el nou contracte de manteniment. 

Adverteix que s’ha comprovat que el preu és l’adequat (preu de mercat) i, concretament, és el que hi 
havia quan es va contractar el servei de manteniment amb aquestes empreses en lloc del preu de 
manteniment adjudicat enguany i just paguen la feina feta; una feina –el manteniment de les carreteres– 
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que és un servei públic que no se pot deixar de fer i, sobretot, perquè les noves empreses adjudicatàries 
han hagut de subrogar els treballadors que hi havia i calia que hi hagués continuïtat en la contractació i es 
va decidir que, en el moment de fer-la, se pagarien les factures via REC. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) comprèn perfectament que, en aquest cas, les feines no 
s’han de deixar de fer perquè és un servei que s’ha de prestar encara que és millor que se faci amb 
contracte i, per això, és millor que s’adjudiquin els nous contractes abans del venciment dels anteriors. 

En canvi, el que no li ha quedat clar és que les factures entrades el mes de gener es tramitin ara per no 
pagar interessos. Voldria saber, al respecte, si s’ha perdut qualque cosa atès que el termini per al 
pagament de factures està fixat i creu que s’han excedit un poc d’aquest termini, llevat que hagi errat els 
comptes. 

El Sr. ROVIRA (PP) mostra el seu absolut acord amb el fet que s’ha de mantenir el servei i s’ha de 
continuar pagant però el que passa (encara que no és culpa de la Sra. Garrido) és que no ho entén en 
aquest cas concret de carreteres. 

Pot entendre que tots els serveis prestats en tema de menors s’hagin de pagar via REC atès que no se 
n’han aprovat els plecs, ni se n’ha licitat la contractació ni se coneixen el criteri que s’exigiran a les 
empreses però no ho pot entendre referint a un contracte que està adjudicat, que ha acabat i que és 
substituït per un altre i que fa 8 mesos que es va posar en marxa. 

Puntualitza que no entén aquest cas perquè és una licitació de la qual coneixen les empreses que s’hi 
presenten, tenen els sobres econòmics i administratius oberts i saben perfectament quin són els terminis 
que hi ha, és a dir, que és un procés de contractació que s’està acabant però just hi ha un desfasament d’un 
mes i planteja si no és possible aplicar-hi una altra fórmula que no sigui el REC. 

Sap que el REC és còmode per als funcionaris de la casa perquè, una vegada evacuats un parell 
d’informes, passa per Ple i se paguen les factures i no entén que no s’hi hagi cercat una altra solució en un 
cas tant clar i que, per urgent necessitat, no s’hagi fet una pròrroga d’aquests contractes que tenen 
continuïtat (ja hi ha un contracte nou encara que no estigui signat) o alguna altra fórmula legal per pagar 
aquests serveis dels dies compresos entre la finalització d’un contracte i l’inici del contracte següent. 

Recalca que no ho entén i, per això, ho ha comentat en veu alta tot i saber que no és culpa de la Sra. 
Garrido però sí que li agradaria que el Sr. Bonet, que se’n cuida del control dels comptes i d’aquestes 
tramitacions, en tengués constància. 

La Sra. GARRIDO li assegura al Sr. Pastor que cap d’aquestes factures no meritarà interessos atès que els 
interessos es meriten des del moment que se reconeix la factura, és a dir, quan se dóna per bona per part 
de l’Administració i, a partir d’aquí, comencen a comptar els terminis perquè se’n puguin meritar 
interessos. 

A més a més, corrobora que estan dins termini per pagar aquestes factures i el Sr. Pastor no s’ha de 
preocupar pels interessos ja que cap d’aquestes factures no en meritarà perquè cada una ha entrat en un 
moment distint d’aquest exercici 2016. 

Fa avinent que, ja que al Sr. Pastor no li agrada que se dugui més d’un expedient de REC, els han intentat 
agrupar una mica però, ara bé, no els poden agrupar en el mes de març de l’any que ve. Matisa que en el 
mes de març d’enguany hi havia moltes factures d’aquestes i, si esperaven al març de l’any que ve, doncs 
sí que haurien meritat interessos. Detalla que aquestes factures entraren entre març i abril d’enguany, 
s’havien de tramitar i s’havia de seguir el procediment corresponent. 

Pel que fa a la intervenció del Sr. Rovira, diu que els contractes havien acabat la seva possibilitat de 
pròrroga donat que ja s’havien prorrogat 4 anys, que és la pròrroga màxima que se’n podia fer, i aquesta 
pròrroga màxima de 4 anys acabava dia 12 de gener de 2016. 

El procediment de la redacció dels plecs es va iniciar amb un any d’antelació a la finalització dels 
contractes i, per tant, pareixia raonable el termini de què disposaven per adjudicar els nous contractes, que 
varen sortir a licitació el mes d’agost de 2015 quan els contractes acabaven dia 12 de gener de 2016 i, per 
tant, pareixia que el temps era suficient. 

No obstant això, de vegades el procediment administratiu s’allarga i, en el moment que els contractes 
havien acabat –dia 12 de gener–, ja sabien quines eren les empreses adjudicatàries dels nous contractes i, 
per això, se va fer un decret dient que continuassin prestant el servei les empreses anteriors fins que se 
signassin els nous contractes, precisament perquè ja sabien quines eren les empreses a les quals s’havia 
adjudicat el nou servei. 
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Fan servir la fórmula del reconeixement extrajudicial de crèdit perquè les factures no estaven emparades 
amb el contracte ja que no s’havia pogut prorrogar perquè havia finalitzat la pròrroga màxima que la llei 
permet i, per tant, si una factura no està emparada per un contracte, la llei dóna poques possibilitats més 
que no sigui el reconeixement extrajudicial de crèdit. 

L’altra via possible és la judicial. Si les factures no les paguen via REC, la següent passa seria que les 
empreses interposassin una demanda i, precisament per evitar aquesta via, existeix l’altra fórmula 
denominada reconeixement extrajudicial de crèdit, és a dir, per no haver d’anar a judici. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

 

Es troba absent el Sr. Apesteguía Ripoll 

 

PUNT 28. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES AMB REFERÈNCIA ES 
NÚM. 3/2015 (“MALLA, S.A.”) 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 

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) 
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), sotmet a la consideració de la Comissió Informativa General i de 
Comptes, per al seu dictamen previ a l’elevació al Ple del Consell Insular de Mallorca, 
la següent proposta d’ 

ACORD 

Atès que a l’empara del Butlletí de Denúncia emès- en data 24 d’abril de 2015 i amb 
núm. 2124- per l’Agent d’Explotació núm. 014, i mitjançant Resolució de la consellera 
executiva de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca de data 20 de juliol de 
2015, es va disposar la incoació d'expedient sancionador contra l’entitat “Malla, S.A.” 
(amb NIF núm. A-07015605), per la presumpta comissió d’una infracció contra la Llei 
5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears (LCIB; BOCAIB núm. 77, de 
26 de juny); concretament, per col·locar un cartell publicitari (“La Floresta del Mar”) en 
la zona de domini públic de la carretera Ma-1 (punt quilomètric 14,250; rotonda de 
l’enllaç núm. 14, costat creixent; terme municipal de Calviá). 

 

Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia 1 
d’abril de 2016 (registre de sortida núm. 7284) i notificada en data 5 d’abril de 2016. 

 
Ateses les al·legacions (amb entrada en el registre del Departament de Territori i 
Infraestructures del Consell de Mallorca en data 25 d’abril de 2016, i amb núm. 2608) a 
dita proposta presentades pel Sr. Lorenzo Terrasa Reynés, en representació de l’entitat 
“Malla, S.A.”. 
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Atès l’informe jurídic de valoració de dites al·legacions emès pel tècnic 
d’Administració general en data 28 d’abril de 2016. 

 
I atesa la proposta de la consellera executiva de Territori i Infraestructures de data 17 de 
maig de 2016. 

 

El Ple del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li són conferides per la 
Disposició Addicional 6na de la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de 
competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins, i per majoria 
simple dels membres presents, ACORDA:    

 

1. DESESTIMAR les al·legacions a la proposta de resolució de l’instructor 
de l’expedient d’1 d’abril de 2016 presentades- en data 25 d’abril de 
2016- pel Sr. Lorenzo Terrasa Reynés (en representació de l’entitat 
“Malla, S.A.”, amb NIF núm. A-07015605), tot confirmant íntegrament 
el contingut de dita proposta. 

 
2. IMPOSAR a l’entitat “Malla, S.A.”, amb NIF núm. A-07015605, una 

sanció de DOTZE MIL EUROS (12.000,00 €), per la comissió d’una 
infracció administrativa, amb caràcter de molt greu, contra la Llei 
5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears (LCIB); 
concretament, per realitzar (en el punt quilomètric 14,250 de la carretera 
Ma-1; rotonda de l’enllaç núm. 14, costat creixent; terme municipal de 
Calviá) una actuació sense permís però il·legalitzable; concretament, la 
col·locació d’un cartell publicitari de considerables dimensions (“La 
Floresta del Mar”) en la zona de domini públic de la carretera. 

 
3. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, tot adjuntant una còpia de 

l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de 
dia 1 d’abril de 2016 així com de l’informe jurídic del tècnic 
d’Administració general de dia 28 d’abril de 2016. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

Es troba absent el Sr. Apesteguía Ripoll 

 

PUNT 29. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES AMB REFERÈNCIA ES 
NÚM. 4/2015 (“MALLA, S.A.”) 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 

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) 
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), sotmet a la consideració de la Comissió Informativa General i de 
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Comptes, per al seu dictamen previ a l’elevació al Ple del Consell Insular de Mallorca, 
la següent proposta d’ 

 

ACORD 

 

Atès que a l’empara del Butlletí de Denúncia emès- en data 24 d’abril de 2015 i amb 
núm. 2127- per l’Agent d’Explotació núm. 014, i mitjançant Resolució de la consellera 
executiva de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca de data 20 de juliol de 
2015, es va disposar la incoació d'expedient sancionador contra l’entitat “Malla, S.A.” 
(amb NIF núm. A-07015605), per la presumpta comissió d’una infracció contra la Llei 
5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears (LCIB; BOCAIB núm. 77, de 
26 de juny); concretament, per col·locar 2 suports d’un cartell publicitari (“Western 
Water Park”) en la zona de domini públic de la carretera Ma-1 (punt quilomètric 
14,250; rotonda de l’enllaç núm. 14, costat creixent; terme municipal de Calviá). 

 

Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia 1 
d’abril de 2016 (registre de sortida núm. 7286) i notificada en data 5 d’abril de 2016. 

 
Ateses les al·legacions (amb entrada en el registre del Departament de Territori i 
Infraestructures del Consell de Mallorca en data 25 d’abril de 2016, i amb núm. 2609) a 
dita proposta presentades pel Sr. Lorenzo Terrasa Reynés, en representació de l’entitat 
“Malla, S.A.”. 

 

Atès l’informe jurídic de valoració de dites al·legacions emès pel tècnic 
d’Administració general en data 28 d’abril de 2016. 

 
I atesa la proposta de la consellera executiva de Territori i Infraestructures de data 17 de 
maig de 2016. 

 

El Ple del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li són conferides per la 
Disposició Addicional 6na de la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de 
competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins, i per majoria 
simple dels membres presents, ACORDA:    

 

1.DESESTIMAR les al·legacions a la proposta de resolució de l’instructor 
de l’expedient d’1 d’abril de 2016 presentades- en data 25 d’abril de 2016- 
pel Sr. Lorenzo Terrasa Reynés (en representació de l’entitat “Malla, S.A.”, 
amb NIF núm. A-07015605), tot confirmant íntegrament el contingut de dita 
proposta. 
 
2.IMPOSAR a l’entitat “Malla, S.A.”, amb NIF núm. A-07015605, una 
sanció de ONZE MIL CINC-CENTS EUROS (11.500,00 €), per la comissió 
d’una infracció administrativa, amb caràcter de molt greu, contra la Llei 
5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears (LCIB); 
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concretament, per realitzar (en el punt quilomètric 14,250 de la carretera Ma-
1; rotonda de l’enllaç núm. 14, costat creixent; terme municipal de Calviá) 
una actuació sense permís però il·legalitzable; concretament, la col·locació 
de 2 dels 4 punts de suport d’un cartell publicitari de considerables 
dimensions (“Western Water Park”) en la zona de domini públic de la 
carretera. 

 
3.NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, tot adjuntant una còpia de 
l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia 
1 d’abril de 2016 així com de l’informe jurídic del tècnic d’Administració 
general de dia 28 d’abril de 2016. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

Es troba absent el Sr. Apesteguía Ripoll 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I DRETS SOCIALS 

 

PUNT 30. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUI D’AFERS 
SOCIALS (EXP. REC 07/2016), IMPORT: 166.603,61 EUROS 

Es dóna compte de la següent proposta del la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 

1 Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials durant els anys 2014, 2015 i 2016  que no han 
seguit el procediment legalment establert o es inadequat pel tipus de despesa. 

2. La disposició addicional denou de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència 
de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei per 
part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 

3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels seus 
crèdits. 

4. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

5. S'ha emès informe jurídic i s’ha sotmès a fiscalització les factures que conformen 
l’expedient.  

6. D’acord amb les bases d’execució i els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’afers 
Socials, correspon al director gerent l’ordenació del pagament  

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 

ACORD 
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1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, d’acord amb el que disposa la 
base 26 de les d’execució del pressupost de 2016 amb l’exigència de les responsabilitats 
de caràcter patrimonial que pertoquin.  

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les de les factures que s’inclouen a la relació 
adjunta,  a favor dels tercers interessats i l’import de la indemnització que s’hi indica, 
per import total de CENT SEIXANTA-SIS MIL SIS-CENTS TRES EUROS AMB 
SEIXANTA-UN CÈNTIMS (166.603,61 €). 
 
3r. Aplicar aquesta indemnització a les aplicacions del pressupost de despeses de 
l’exercici 2016 que s’indiquen a l’annex, atesa la existència de crèdit adequat i suficient 
en l’esmentat pressupost.  

4r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament del 
pagament. 

Es debaten conjuntament els punts núm. 30, 31 i 32. 

El Sr. PRESIDENT informa que la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència Balear 
(FEIAB) ha sol· licitat intervenir al Ple en els punts 31 i 32 i dóna la paraula a la Sra. Magela Sosa. 

La Sra. SOSA (representant de la FEIAB) fa la següent intervenció: 

“Bon dia, Sr. President, conselleres i consellers. 

Mi nombre es Magela Sosa y represento a la Federación de Entidades de Infancia y Adolescencia Balear. 

Como recordaréis, estuvimos en el mes de enero en el Pleno planteando una serie de dificultades que 
teníamos, para plantear la realidad que teníamos una licitación que había salido en unas condiciones en 
las cuales no era inviable. 

Nuestra voz se alzó para expresar la falta de comunicación que en ese momento teníamos con la 
Administración –era lo que nosotros interpretábamos– y denunciar una licitación que era inviable. 

Suponía que los trabajadores tendrían unos salarios más bajos y que los educadores, bueno, de alguna 
manera bajarían el nivel que podían tener de estabilidad también. Esto, en definitiva, afectaba a la 
estabilidad del sector y a la estabilidad de los propios chicos. 

Entonces nos movilizamos todas las entidades de la FEIAB, trabajamos de forma conjunta, dialogamos… 
tuvimos, que es de agradecer, de todos los grupos políticos una recepción total y un apoyo a lo que 
estábamos planteando y lo que nosotros decimos, para trabajar, y para trabajar sobre todo con menores, 
necesitamos a toda la tribu y la tribu estuvo a la altura que tenía que estar. 

La reparación que se hizo de esto o a consecuencia de ello ocurre que cada mes hemos tenido que estar 
cobrando por reconocimiento de deuda, el tema que estaba hablando el portavoz del PP, y realmente sí, 
en un primer momento tuvimos una inestabilidad muy grande y esto creó un poco de caos en nosotros por 
no saber cómo íbamos a poder hacer frente al día a día. 

He de decir, a día de hoy, que estamos cobrando quizás con más regularidad que lo estábamos haciendo 
antes, lo cual nos ha asombrado gratamente y esto hay que reconocerlo. 

Creemos que esto se hubiera evitado si se hubiera seguido el planteamiento que hacíamos desde la 
FEIAB que era comenzar desde el minuto cero en que se asumió una mesa de diálogo para saber el aquí 
y el ahora en el cual estaba el sector de la protección a la infancia. 

Pero bueno, esto pasó pero la situación también y es un poco el motivo. Quizás nosotros no pudimos 
hacer el feedback adecuado a todos los grupos políticos que en su momento planteamos las carencias 
que teníamos y en este momento también queremos plantear el momento diferente que estamos viviendo, 
un momento en que se ha abierto la mesa de diálogo.  

Creemos en las redes, creemos fervientemente en la FEIAB como grupo que está de alguna manera 
poniendo de manifiesto todas las dificultades que hay en la atención a menores pero sí también la 
fortaleza que nos da el trabajar en red. 
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Esta red creemos que ha propiciado también que desde la Administración fueran sensibles a nuestros 
planteamientos y se ha creado una mesa de diálogo, una mesa de preparación, una mesa en la cual 
podemos exponer la realidad de Mallorca, la realidad de nuestra comunidad. 

La voluntad que vimos se dirige hacia una contrata que, a destiempo, saldrá en estos meses porque 
hemos estado también trabajando de primera mano y haciendo fuerza para ello. Tenemos la ilusión, la 
esperanza y tenemos que creernos lo que nos plantean. Saldrá ahora para estos meses del verano, lo cual 
hemos vivido un fin de año muy dificultoso y viviremos también un verano. Creo que hay un interés 
también en tema de vacaciones, no sé cómo va pero bueno, nos presentaremos. 

Estamos trabajando hacia una licitación que dé estabilidad, una licitación en la cual nos podamos 
presentar y podamos plantear el tema del arraigo que es algo que hemos defendido mucho para que los 
chicos puedan seguir viviendo en las casas y en los hogares donde históricamente nos hemos preparado y 
hemos puesto toda nuestra innovación en el momento actual para trabajar con ellos y creemos que esta 
licitación, que aparentemente saldrá para enero del 2018, dé estabilidad al sector. 

No son los tiempos que hubiéramos querido, no son las circunstancias que se hubieran querido vivir. En 
el sector hemos pasado muchos nervios sobre todo para dar estabilidad y, en este momento, como FEIAB 
queremos agradecer –ya lo dije y lo vuelvo a repetir a todos los grupos políticos– el apoyo que se ha 
dado hasta el momento, que están preocupados por la infancia pero que esto no es un punto, es un inicio 
de todo este trabajo conjunto. 

No sabemos si los necesitaremos en el futuro. Sabemos que estáis aquí, sabemos que lo que es la infancia 
está por sobre todo lo que es partido político, sabemos que queremos personas sanas afectivamente, 
mentalmente y que puedan tener un lugar en la sociedad. 

Desde la FEIAB el valor añadido es éste. Mirar hacia delante para que los educadores puedan seguir 
teniendo salarios dignos. Estamos trabajando hacia la creación de un convenio autonómico para lo cual 
también estamos dando muchos pasos. 

Ese convenio autonómico podrá dignificar el sector y no estar en los términos en que se plantea con el 
convenio estatal al cual se hizo referencia en la licitación que se impugnó. Esta licitación hace referencia 
a este convenio, un convenio en el cual había una diferencia abismal de salario –y lo sabéis– en cuanto a 
lo que se está aplicando aquí. 

Tenemos que ser realistas, tenemos que dar el nivel que está, no bajar y, sobre todo, nuestros menores y 
nuestros adolescentes lo merecen. 

Muchas gracias y seguimos este camino, esto no termina, ¿vale?” 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) fa notar que, en primer lloc, 
explicarà el punt núm. 30 que és el REC 7/2016 per import de 166.000 euros. 

Al respecte comenta que és un cúmul de factures de l’any passat i algunes factures d’enguany que tenien 
petites errades i les han ajuntades totes en aquest REC. També hi ha el rènting de cotxes de Menors i Gent 
Gran amb Northgate España Renting Flexible, SA i les factures pendents de Serunión. Puntualitza que 
tant Northgate com Serunión ja tenen els contractes en vigor. 

Pel que fa al punt núm. 31, explica que és el REC dels programes A de Menors i afegeix que aquest tema 
ja està a Intervenció i, en breu, estarà fiscalitzat. Així mateix tenen el compromís que la setmana que ve 
es publiqui en el BOE i en el BOIB però, a més a més, també s’ha de publicar en el DOE, la qual cosa 
farà que s’allarguin un poc els terminis (40 dies naturals). Posteriorment es reuniran les meses de 
contractació per a l’obertura dels sobres, tràmit que intentaran agilitar al màxim per evitar entrar en el 
mes d’agost. 

Com deia la representant de la FEIAB, estan fent feina, a través de les meses de diàleg, amb les entitats 
per tal que els concerts socials siguin una realitat en el mes de gener de 2018 i, al mateix temps, estan 
treballant amb el reglament. De fet, ja s’han mantengut tres reunions per tractar sobre el reglament de 
Menors. 

Per altra banda també són sabedors que les entitats estan fent feina amb el conveni autonòmic, un conveni 
que si l’haguessin trobat fet ja no s’haurien d’haver fet els informes econòmics de la FEIAB per tal de 
treure uns preus per a aquesta licitació. Tot això ha estat possible durant aquests mesos. Ha costat però en 
breu serà una realitat la licitació dels programes A. 

Sobre el punt núm. 32, comenta que és el REC dels programes B així com el tema d’ASPAS, que ja està 
licitat i el contracte està en vigor.  
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Detalla que s’ha interposat un recurs especial amb relació als programes B, un recurs que s’ha hagut 
d’enviar a Madrid i hi ha un termini d’un mes per resoldre’l. Llavors ja podran posar el tema en marxa. 

Per concloure, agraeix la col· laboració i la participació de la Sra. Magela Sosa i del Sr. Joan Ferrer. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) expressa que el seu Grup donarà suport als dos 
REC relatius als programes A i B (punts núm. 31 i 32) perquè volen continuar col· laborant amb l’equip 
de govern perquè aquest assumpte tiri cap a endavant però amb l’advertiment que serà la darrera vegada 
que li donin suport perquè considera que, després de 6 mesos, tot això ja hauria d’estar en marxa. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) observa que gairebé podrien agafar l’acta del darrer ple i 
reproduir la intervenció que hi va fer el seu Grup ja que la situació és exactament la mateixa. 

Una situació que ja no té excusa perquè estan en el mes de juny i perquè encara no seran les darreres 
factures que vendrà via REC. La licitació dels programes A s’ha de publicar en el DOE per un termini de 
40 dies i no sap com ho faran per no entrar en el mes d’agost, un mes que pràcticament és inhàbil per a 
l’Administració Pública perquè molt de personal està de vacances i, per això, és molt complicat fer 
tramitacions durant el mes d’agost i segurament l’assumpte s’allargarà fins al mes de setembre o 
d’octubre, si no hi ha res de nou. 

Quant als programes B, ja els varen explicar que s’havia interposat un recurs especial però, això no 
obstant, la situació és exactament la mateixa que hi havia. 

De la intervenció de la Sosa es pot entendre que no importarà fer els contractes perquè, quan no n’hi ha i 
les factures se paguen via REC, sembla que l’Administració funciona millor atès que paga d’una manera 
més puntual. 

En aquest sentit li reconeix a la Sra. Puigserver que, com a mínim, s’ha esforçat perquè cada mes 
vénguessin aquestes factures via REC al Ple per poder-les pagar a les entitats i això és un punt al seu 
favor. 

Li preocupa que se desconegui quin és el procediment dels REC i quina és l’obligació de l’Administració 
ja que la Sra. Garrido ha dit que les factures comencen a comptar des que són acceptades o validades i 
això no és correcte. A posta existeix un registre de factures perquè l’Administració Pública no abusi de 
les prebendes que li atribueix la llei i, en aquest cas, s’actuï a favor de l’administrat. 

Afirma que les factures comencen a comptar des del dia que entren a la casa passant-les pel registre, tant 
si el departament llavors les valida com si no ho fa. Per tant, si són factures que han entrat en el mes de 
gener i l’Administració té 30 dies per pagar-les, a partir del dia que fa 31 comença a comptar el temps per 
reclamar interessos de demora. 

Puntualitza que ha fet aquesta observació perquè no fos cosa que qualque conseller encara se pensi que, 
fins que no validi o doni el seu vistiplau a les factures, els terminis no comencen a comptar i no és així. 
Els terminis comencen a comptar des del dia que s’entren les factures pel registre de factures de la casa. 

Referint-se al tema de Menors, diu que no només és un tema estètic sinó un tema legal i anuncia que el 
tornarà a explicar aprofitant que hi són presents les entitats. 

Veu que les entitats estan molt contentes perquè les factures se paguen millor que abans i segurament és 
així perquè les paguen via REC i potser que la Intervenció els doni prioritat. 

El seu Grup sempre ha dit que el tema li preocupa i és perquè les entitats estan fent feina amb menors 
sense contracte. Fer feina sense contracte pot tenir, en aquest cas, l’avantatge de cobrar més aviat però la 
seguretat jurídica d’aquestes entitats que fan feina amb persones hauria d’estar per damunt de l’ordre de 
pagament ja que, davant qualsevol desgràcia o accident, aquestes entitats no tenen cobertura legal perquè 
estan sense contracte i hi estan des de fa 6 mesos. 

Tant de bo que no passi res però, si passa, la Sra. Puigserver serà la responsable i insisteix a deixar clar 
que treballen amb persones –amb menors– que poden patir qualsevol tipus d’incidència. 

Aleshores ja no és una qüestió de pagaments ni una qüestió administrativa. És una qüestió de seguretat 
jurídica d’aquesta administració. La Sra. Puigserver és la màxima responsable del tema de menors i d’ella 
depèn que aquestes entitats tenguin garanties jurídiques amb un contracte. 

Constata que és un tema massa delicat i recorda que la Sra. Puigserver ja va ser advertida per l’anterior 
consellera del fet que es podria trobar amb aquesta situació però la Sra. Puigserver va ignorar les paraules 
de l’anterior consellera. No en va fer cas i ha sopegat. Té tot el dret del món a aixecar-se i a rectificar però 
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pensa que ja s’està passant de termini, ja fa estona que ha acabat el crèdit i ja no hauria d’estar asseguda 
aquí perquè tot això és una irresponsabilitat seva i del seu departament. 

Recalca que això no té perdó perquè no estan ni en el mes de febrer ni en el de març. Estan en el mes de 
juny i serà el mes de setembre i la Sra. Puigserver no tendrà encara seguretat jurídica amb els contractes 
de menors. Quan això passa, se’n demanen responsabilitats i no només per part de l’oposició sinó que, 
quan s’ocupa una cadira en el govern, també les han de saber assumir i, en aquest cas, no les han sabudes 
assumir. 

La Sra. Puigserver podrà demanar perdó totes les vegades que vulgui però és l’única responsable de què 
les entitats de menors avui estiguin en una situació alegal, amb uns contractes que no existeixen, tenint 
cura d’unes persones –els menors– sense cap tipus de garantia jurídica i ja se li ha acabat el crèdit per part 
del seu Grup. 

La Sra. CIRER (PP) comença la intervenció agraint les explicacions del gerent de l’IMAS en Comissió 
Informativa. 

Vista la situació actual i si n’hagués de fer un resum, podria dir que van a pitjor perquè en plens anteriors 
sabien que hi hauria REC de menors però avui n’hi han afegit un altre per pagar despeses corrents, és a 
dir, que no només és qüestió dels contractes de menors sinó que s’hi afegeixen altres factures. 

Si se centren en els contractes de menors, potser els dos vicepresidents de l’IMAS i la consellera 
executiva de Benestar i Drets Socials pensaran que és molt pesada per insistir en un tema que ja varen 
plantejar, com ha dit el Sr. Pastor, en el mes de desembre. 

Això no obstant, no voldria que deixàs de constar en acta aquesta pesadura seva. De fet, a cada Ple vol 
que consti aquesta pesadura seva amb relació als REC de l’IMAS referents als contractes de menors 
perquè aquesta pesadura seva és directament proporcional a la incompetència de la Sra. Puigserver i del 
seu equip ja que no és possible fer-ho tant malament com ho han fet fins ara. 

Fa avinent que intenta cercar una explicació perquè quan s’entenen les coses o es detecta una errada, 
aleshores és més bo de fer però, de moment, no hi ha cap explicació lògica que faci entendre com és 
possible que hagin fet això. 

Per entendre la situació esperpèntica que hi ha, cal tenir en compte que el nou equip de l’IMAS va arribar 
el passat mes de juliol i va ser capaç de fer uns plecs. S’ha de recordar que no que és intentin fer uns plecs 
des del mes de juliol i no se’n surten.  

No és així perquè de juliol a desembre varen ser capaços de fer uns plecs, això sí, horrorosos i així estan 
qualificats per part de la representant de la FEIAB, a qui fa una estona la Sra. Puigserver, el Sr. De Juan, 
la Sra. Miralles i el Sr. President escoltaven amb cara de satisfacció i, fins i tot, hi ha hagut qualque 
moment que pareixia que rebien “afalacs” de la presidenta de la FEIAB. 

En canvi, reconeix que ella s’ha escarrufada quan la Sra. Sosa deia que en el mes de gener faltava 
comunicació amb l’Administració, quan feia referència a “una licitació inviable” que afectava l’estabilitat 
del sector, els professionals, els al· lots, etc. La veritat és que la Sra. Sosa els ha deixat en evidència en 
definir els plecs que l’equip de l’IMAS va ser capaç de fer en el mes de desembre, quan tocava. 

Així doncs, queda demostrat que sí que tenen capacitat per fer plecs perquè en 5 mesos en varen fer uns 
encara que mal fets i que no se corresponien amb les necessitats dels menors però els feren i aquí és quan 
es demana per què, en veure que els havien fet malament, no són capaços de fer-ne uns de ben fets durant 
els mesos de gener, febrer, març, abril, maig i juny. Això és el que la trastorna.  

Si són capaços de fer uns plecs innovadors, canviant preus i posant en perill l’estabilitat del sector, per 
quina raó no són capaços d’agafar el que s’havia fet fins aleshores i aprofitar tot el que anava bé, fent un 
“tallar i enganxar” simple, llevat que comptin amb una altra explicació que se li escapi. 

Ressalta que el fet que no hagin estat capaços de fer-ho és el que els fa perdre la lògica amb relació a 
aquest tema i, per això, entén que s’enfadi el Sr. Pastor i entén que tothom hi estigui una mica astorat. 

No creu que fos tan difícil copiar la feina feta en anys anteriors i adaptar-la o modificar-la d’acord amb la 
línia d’actuació del nou equip de govern o les noves necessitats i més sabent que era un any de transició 
atès que s’estava fent feina per arribar als concerts. 

Avui, del debat d’aquests REC, s’han assabentat que sembla ser que el 2018 hi haurà concerts (espera que 
hi trobin una solució i hi hagi més diàleg entre les entitats de menors i l’IMAS) però, de moment, és 
difícil entendre que les coses se facin tan malament. 
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Des del moment que tenien aquesta necessitat, que és prioritària, la Sra. Puigserver hauria d’haver aparcat 
la resta de la feina i tancar-se en un despatx per resoldre aquest tema. 

Recorda que en el Ple passat ja li var dir que cap de les dues no eren nades i ja hi havia entitats que feien 
feina amb menors. Amb això vol dir que no és un programa nou i no es tutelen menors d’ençà que el nou 
equip de govern ha arribat a l’IMAS. Reitera que no eren nades i ja hi havia entitats que, amb un altre 
model de gestió i una altra manera de fer les coses, ja s’encarregaven dels menors. Això demostra que és 
un tema antic i aconsella que escoltin les entitats perquè saben com han de fer la seva feina. Igualment 
l’Administració fa molts d’anys que fa contractes amb entitats de menors i, per tant, sol· licita que 
redrecin aquesta qüestió. 

Tot seguit li diu al president que el veu tranquil amb aquest tema. Potser és el seu posat natural però en 
sorgir aquest problema de menors, creu que s’hauria de remoure en la seva cadira pels nervis i el mal 
humor que li hauria de provocar aquesta delicada situació. 

La passada legislatura ella era la presidenta de l’IMAS i el Sr. Ensenyat, des de l’oposició, era 
l’encarregat del seu Grup polític en temes de serveis socials i li demana que faci un esforç per pensar què 
li diria a ella, en aquest Ple, a davant aquesta situació si ella fos la Sra. Puigserver i el Sr. Ensenyat fos el 
portaveu de MÉS per Mallorca en temes de serveis socials. 

Li pregunta què li diria, què li hagués dit al passat Ple, què li hauria dit fa tres plens o quatre. Doncs això 
mateix que li hagués dit a ella és el que li ha de dir ara a la seva consellera o, fins i tot, un poc més perquè 
la seva consellera és la presidenta de l’IMAS, el Sr. Ensenyat és el president del Consell de Mallorca i, a 
més a més, és una companya de partit a qui li pot dir les coses amb més confiança i exposar-li els temes 
com toca per tal que redreci la situació. 

Confirma que li demana al Sr. President que faci aquest esforç i també a la Sra. Puigserver per tal que 
solucionin aquest tema d’una vegada per totes. 

Per acabar, fa notar que li agradaria fer referència a una frase que s’ha comentat abans. En aquest sentit 
diu que voldria que la frase no constàs en acta però, si consta en acta que les entitats o proveïdors sense 
contracte, en una situació irregular, poden cobrar les factures més ràpidament que quan hi ha contracte, 
aleshores estan ben arreglats i voldria que això no transcendís perquè resultarà que ningú no voldrà 
contractar amb el Consell de Mallorca i treballar al marge de la llei per així poder cobrar més aviat les 
factures. 

La Sra. PUIGSERVER comença dirigint-se al Sr. Pastor i li diu que no totes les factures que entren, 
entren perfectes. Les factures que entren amb errades no comptabilitzen des del moment d’entrar i, 
concretament, les incloses en el REC 7/2016 han entrat amb errades tot i que també n’hi ha d’altres 
exercicis. 

Fa palès que hi duen les del contracte de Serunión perquè l’equip de govern de la legislatura anterior no 
va fer la feina que havia de fer i aquestes factures també estan incloses en el REC 7/2016 ja que la 
licitació es va fer tard perquè no se sabia cert que tocava fer-se. 

Quant als programes A, exposa que ja va demanar disculpes pel gener i afegeix que la Sra. Cirer sap el 
que costa fer una licitació i no només s’hi ha treballat durant 6 mesos sinó que, ja fins i tot abans d’entrar 
el nou equip de govern, els tècnics hi anaven fent feina. 

En entrar el nou equip de govern no hi havia cap de servei a Menors i aleshores es va convocar una 
comissió de serveis i, per això, el cap de servei va començar a fer-hi feina més tard i assegura que tot 
d’una, des del mes de gener, tothom es va posar a fer feina i, encara que la maquinària de l’IMAS se va 
centrar en Menors, també hi ha altres coses que no es poden deixar com són licitacions i programes 
importants amb ASPAS o els programes B i, així mateix, els serveis de Gestió Econòmica i d’Intervenció 
es varen haver de centrar en organitzar les factures per poder-les dur, dins termini i en la forma escaient, 
als REC. 

Si les entitats diuen que ara s’està pagant millor via REC, pensa que també haurien d’haver fer referència 
al període de la legislatura passada en què no varen cobrar a temps, malgrat que hi havia un contracte en 
vigor i, per això, creu que aquesta idea no s’hauria d’haver expressat d’aquesta manera. 

L’actual equip de govern hi ha fet un esforç perquè, donat que han comès una errada en la licitació, 
almanco que els nins no estiguin desatesos i les entitats tenguin els ingressos que han de tenir per cobrir 
aquestes necessitats. 
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Certament ha d’assumir aquesta responsabilitat perquè n’és la màxima responsable però fa constar que, en 
tot moment, hi està fent feina tot l’IMAS perquè això surti a temps. La Sra. Cirer sap que les licitacions 
duren un mínim de 6 mesos i, de fet, aquestes ja estan a punt de sortir. 

Reitera que ja n’ha demanat disculpes un miler de vegades i insisteix a deixar clar que tot l’IMAS hi està 
fent feina (compten amb el suport del president del Consell de Mallorca, amb qui es reuneixen sovint i els 
ha acompanyat a visitar les entitats) per tal de solucionar aquest assumpte al més aviat possible. 

El Sr. PASTOR constata que li sap greu que es produeixi aquesta discussió perquè sembla que fos un 
tema personal entre la Sra. Puigserver i ell però res més enfora de la realitat. 

La primera cosa que exposa la Sra. Puigserver és que hi ha factures que no entren bé però observa que 
aquestes suposen un percentatge molt petit, és a dir, que són molt poques les factures que entren 
malament a la casa i la gran majoria entren bé. Una mínima part pot entrar amb deficiències i no 
comencen a comptar els terminis fins que no són esmenades. 

Adverteix que no li ha fet cap retret a l’equip de govern anterior sobre si les factures es tramitaven bé o si 
hi havia contracte o no i ha estat la Sra. Puigserver qui ha reconegut que hi havia factures pendents de 
l’any passat però, de finals de l’any passat fins al mes de juny, són 6 mesos i és un termini més que 
suficient de marge perquè el nou equip de govern hagi pogut tramitar les factures. 

Per altra banda ha dit que no s’hauria de parlar sobre si ara les entitats cobren millor atès que l’equip de 
govern fa un esforç perquè les entitats cobrin i puguin prestar servei als menors. 

Assegura que entén aquest esforç de la Sra. Puigserver però li planteja el supòsit que aquestes entitats 
diguessin el proper 30 de juny –hi estan en tot el seu dret donat que no tenen seguretat jurídica– que 
deixen de prestar el servei i ja se presentaran quan es convoqui el concurs al· legant que no volen treballar 
així perquè, si passàs qualque cosa, en serien responsables i, atès que no tenen contracte ni garantia 
jurídica, les asseguradores probablement no se’n voldrien fer càrrec. 

Insisteix a demanar què passaria si dia 30 de juny aquestes entitats, que estan en tot el seu dret de fer-ho, 
diguessin que no prestaran el servei fins que no tenguin cobertura legal. S’imagina la Sra. Puigserver què 
passaria a Mallorca si això passàs? 

Recorda que un dels principis de la Llei general tributària és el d’igualtat i, en conseqüència, no poden 
prioritzar el pagament de les factures a les entitats perquè van via REC mentre que les entitats o empreses 
que tenguin contracte estiguin cobrant al cap de 3 o 4 mesos.  

Això no es pot fer però segurament la Sra. Puigserver ho fa perquè passa pena que ocorri el que ha 
plantejat abans. Reitera que no es pot fer d’acord amb el principi d’igualtat que vol dir que les empreses 
han de cobrar per ordre de registre de les factures i no per ordre de prioritat de l’equip de govern i, encara 
que al seu Grup ja li va bé que les entitats cobrin, no ho poden fer. 

Per aquests motius pensa que la Sra. Puigserver no hauria d’estar tan tranquil· la i, fent seves les paraules 
de la Sra. Cirer, diu que el president tampoc no hauria d’estar tan tranquil perquè cap membre de 
l’oposició no hi està però no només per una qüestió de responsabilitat sinó perquè depenen de la bona 
voluntat de les entitats a l’hora de continuar prestant un servei estant en precari. 

Moltes vegades, en debatre aquest assumpte, se cenyeixen a una qüestió de legalitat, d’estètica o de 
dificultats a l’IMAS però el tema és molt més greu. La Sra. Puigserver, dia 30 de juny, dia 15 d’agost o 
dia 1 de setembre, es pot trobar que les entitats diguin que no tenen cap obligació de prestar aquest servei 
a l’Administració, que se’n van i que el presti l’IMAS. 

Torna a dir si han pensat que això pot passar i què hi farien si passa. Tot seguit li demana a la Sra. 
Puigserver si compta amb algun pla B per posar en marxa en cas que això passi. 

Per això, al seu Grup li preocupa la tranquil· litat amb què se viu aquesta situació fent veure que és una 
simple qüestió d’un retard a l’hora de treure el concurs i no és aquesta la qüestió. La qüestió és que no 
tenen un contracte que obligui les entitats a què el mes que ve prestin el servei o que no hi hagi previst un 
pla B i això és el que li preocupa al seu Grup. 

L’IMAS hauria de tenir un pla B que prevegi la gestió, amb recursos propis, aquest servei a partir del dia 
que les entitats deixassin de prestar el servei. Tant de bo que això no passi i segurament no passarà perquè 
les entitats es preocupen pels menors, però ho podrien fer i la Sra. Puigserver no els podria dir 
absolutament res perquè no existeix cap vincle jurídic entre aquesta administració i les entitats que obligui 
ambdues parts a complir un acord que han signat. 
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El que realment preocupa és la falta de contracte i no els REC, que són una conseqüència, al cap i a la fi, 
de la falta de contracte i, per aquesta raó, els preocupa la tranquil· litat que aparentment hi té l’equip de 
govern. 

Així doncs, no només per una qüestió de legalitat sinó per una qüestió de seguretat d’aquesta institució i 
dels menors, li demana a la Sra. Puigserver que doni ja una solució definitiva a aquest tema i que no 
s’estigui vivint en perill que les entitats puguin prestar o no el servei en funció de si volen fer-ho o no. 

Cal que hi hagi seguretat jurídica i continuïtat del servei, encara que s’hagin d’anar solucionant els 
problemes que sorgeixin derivats dels contractes que potser no siguin perfectes. Tot això ho saben però 
just demanen una seguretat que, a dia d’avui, aquesta administració no té. 

La Sra. CIRER afirma que no té els mateixos dubtes que el Sr. Pastor ja que està convençuda que una 
entitat de menors mai no deixarà d’atendre els menors, malgrat les dificultats per les que hagi de passar. 

En canvi, sí li genera dubtes que les entitats estiguin tan satisfetes amb la mesa de diàleg perquè la seva 
finalitat no és només dialogar sinó arribar a acords, avançar, escoltar-se, etc., és a dir, que allò que diguin 
les entitats no ha de quedar dins un calaix sinó que han de ser pautes a seguir pels que realment en saben, 
pels que realment estan passant les penúries d’estar sense contracte. 

La mesa de diàleg no ha de ser un òrgan de reunió tranquil· litzador per escoltar les entitats. L’IMAS va 
tenir una manca de confiança en les entitats de juliol a desembre de 2015 o gener de 2016 i cal que 
recuperi aquesta confiança. 

Remarca que han de reconèixer que tot el problema naix de la manca de confiança de l’IMAS en les 
entitats i s’hi varen haver de reunir quan les necessitats s’han fet paleses i no hi havia més remei. Per 
això, sol· licita que recuperin aquesta confiança, que se llevin tots els perjudicis que tenguin i confiïn en 
aquestes entitats que estan en precari, que estan cobrant a través de REC i que segur que mai no deixaran 
desatesos els menors. 

Adverteix que han de tenir clar que allò que obliguen a votar al Ple, tant als membres de l’equip de 
govern com als de l’oposició, és una vergonya pel concepte en si però, si llegeixen els informes 
d’Intervenció, encara resulta més vergonyós ja que tot el temps fa referència a disconformitats essencials i 
no essencials, etc.  

Reitera que tots els informes recullen disconformitats i els estan obligant a votar això. Si el PP hi vota a 
favor o s’absté, ho fa per suport a les entitats tot i que potser s’hauran de plantejar, d’ara endavant, no 
votar aquests REC per no ser còmplices de l’equip de govern en aquesta mala praxis ja que és una 
vergonya que, ple rere ple, s’hi hagin de pronunciar. 

La Sra. PUIGSERVER li diu al Sr. Pastor que l’equip de l’IMAS no hi està tranquil i recalca que, encara 
que hi fan feina, no estan tranquils amb aquesta situació però sí que estan tranquils perquè des del primer 
dia s’han reunit amb les entitats i saben que compten amb el seu suport en aquesta situació anòmala i 
continuaran prestant el servei. 

Fa notar que, si bé no hi ha un contracte, sí que hi ha una vinculació amb aquestes entitats a partir dels 
contractes anteriors. No obstant això, reconeix que té raó quan diu que no hi ha cobertura jurídica perquè 
no tenen contracte però hi estan fent feina, a marxes forçades, per arreglar-ho. Assegura que tothom es 
desviu per arreglar aquesta situació. 

Pel que fa a la mesa de diàleg, comenta que abans de tenir aquest problema amb les entitats, ja es va 
reunir amb la FEIAB i els va donar el seu suport i mai no les ha abandonades ni ha desconfiat de les 
entitats. 

Recorda que se varen fer uns plecs amb unes condicions. La idea era continuar fent la mateixa feina amb 
les entitats i mantenir el preu/plaça per llavors asseure’s i mirar com havia de ser la relació de cara al 
concert social però hi va haver un problema per una equivocació a l’hora d’aplicar els preus i, en tenir-ne 
coneixement, tot d’una varen voler rectificar i es va aturar el procés i, pel mes de gener, se’n va iniciar un 
tràmit nou. 

Tot això ja ho va explicar en el mes de gener i ho ha explicat cada mes i, així mateix, ha demanat 
disculpes cada vegada que ha duit a Ple els reconeixements extrajudicials de crèdit.  

Assevera que hi treballant amb esment i amb confiança que les entitats no deixaran de fer la feina que fan 
i, dins aquest neguit que tenen, estan convençuts que les entitats no deixaran de fer la seva feina i l’IMAS 
traurà, al més aviat possible, aquesta licitació en condicions. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

 

PUNT 31. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUI D’AFERS 
SOCIALS (EXP. REC 10/2016), IMPORT: 879.981,36 EUROS 

Es dóna compte de la següent proposta del la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 

1 Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials durant l’any 2016  que no han seguit el procediment 
legalment establert o es inadequat pel tipus de despesa. 

2. La disposició addicional denou de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència 
de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei per 
part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 

3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels seus 
crèdits. 

4. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

5. S'ha emès informe jurídic i s’ha sotmès a fiscalització les factures que conformen 
l’expedient.  

6. D’acord amb les bases d’execució i els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’afers 
Socials, correspon al director gerent l’ordenació del pagament  

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, d’acord amb el que disposa la 
base 26 de les d’execució del pressupost de 2016 amb l’exigència de les responsabilitats 
de caràcter patrimonial que pertoquin.  

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les de les factures que s’inclouen a la relació 
adjunta,  a favor dels tercers interessats i l’import de la indemnització que s’hi indica, 
per import total de VUIT-CENTS SETANTA-NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA-
UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (879.981,36 €). 
 
3r. Aplicar aquesta indemnització a les aplicacions del pressupost de despeses de 
l’exercici 2016 que s’indiquen a l’annex, atesa la existència de crèdit adequat i suficient 
en l’esmentat pressupost.  
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4r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament del 
pagament. 

S’ha debatut en el punt núm. 30. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per Mallorca, 
Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra i tretze 
abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 32. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUI D’AFERS 
SOCIALS (EXP. REC 11/2016), IMPORT: 194.548,83 EUROS 

Es dóna compte de la següent proposta del la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 

1 Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials durant l’any 2016  que no han seguit el procediment 
legalment establert o es inadequat pel tipus de despesa. 

2. La disposició addicional denou de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència 
de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei per 
part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 

3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels seus 
crèdits. 

4. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

5. S'ha emès informe jurídic i s’ha sotmès a fiscalització les factures que conformen 
l’expedient.  

6. D’acord amb les bases d’execució i els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’afers 
Socials, correspon al director gerent l’ordenació del pagament  

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, d’acord amb el que disposa la 
base 26 de les d’execució del pressupost de 2016 amb l’exigència de les responsabilitats 
de caràcter patrimonial que pertoquin.  

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les de les factures que s’inclouen a la relació 
adjunta,  a favor dels tercers interessats i l’import de la indemnització que s’hi indica, 
per import total de CENT NORANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS QUARANTA-
VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES (194.548,83 €). 
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3r. Aplicar aquesta indemnització a les aplicacions del pressupost de despeses de 
l’exercici 2016 que s’indiquen a l’annex, atesa la existència de crèdit adequat i suficient 
en l’esmentat pressupost.  

4r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament del 
pagament. 

S’ha debatut en el punt núm. 30. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per Mallorca, 
Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra i tretze 
abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 33. MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DELS PREMIS 
DEL CONSELL DE MALLORCA A LA SOLIDARITAT I ACCESSIBILITAT I 
APROVACIÓ DEL NOU TEXT DE LES BASES REGULADORES DELS 
PREMIS DEL CONSELL DE MALLORCA A LA INNOVACIÓ SOCIAL QUE 
N’HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA 

Es dóna compte de la següent proposta del la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 

Fets: 

La Direcció Insular de Persones amb Discapacitat en data 18 de maig de 2016 va 
presentar,  un informe proposta mitjançant el qual es proposa la modificació del text de 
les bases reguladores dels Premis del Consell de Mallorca a la Solidaritat i Accesibilitat, 
aprovades pel Ple en sessió de dia 5 de maig de 2008 i publicades al BOIB núm 90, de 
28 de maig de 2008,  i modificades pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia  10 
d'abril de 2014 i publicades al BOIB núm.  83 de 19 de juny de 2014 i demana que es 
tramiti l’expedient corresponent.  

En el Consell Rector de dia 26 d'abril de 2016 es va acordar iniciar l'expedient de la 
modificació de les Bases Reguladores dels Premis a la Solidaritat i Accessibilitat 
vigents. 

Segons explica l’informe proposta, es fa necessari un canvi d'orientació dels premis a la 
solidaritat i accessibilitat cap a uns premis a la innovació social. Per aquest motiu es 
proposa el canvi de denominació de la convocatòria i les corresponents bases per 
adequar-les a aquesta nova visió dels premis. 

 
Consideracions jurídiques: 

1. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) és un organisme autònom creat i 
dependent del Consell de Mallorca i té, com a objecte fonamental, d'acord amb els 
Estatuts, exercir de forma directa i descentralitzada les competències atribuïdes per 
qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i menors.  

2. D’acord amb l’art. 12 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de subvencions (BOIB núm 196, de 31-12-2005) amb caràcter previ a 
l’atorgament de les subvencions, s’han d’aprovar les normes que estableixin les bases 
reguladores de concessió en els termes que preveu la Llei. 

3. Atès que es tracta de modificar unes bases aprovades pel Ple, és obvi que l’òrgan 
competent per aprovar una modificació és el propi Ple del Consell de Mallorca. 
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4. La lletra g) de l’article 7.2 dels Estatuts de l'IMAS disposa que la presidència de 
l’IMAS és l’òrgan competent per proposar al Ple del Consell de Mallorca l’aprovació de 
les bases reguladores de les ajudes i subvencions públiques.  

 
5. El Servei Juridicoadministratiu de l'IMAS i la Intervenció General han emès els seus 
respectius informes sobre la tramitació d’aquest expedient.  
 
D’acord amb el que es preveu a l’art. 7.2 g) dels Estatuts de l’IMAS, propòs al Ple del 
Consell de Mallorca que adopti el següent: 

ACORD 

 
Primer. Aprovar inicialment la modificació del text de les Bases reguladores dels 
Premis del Consell de Mallorca a la Solidaritat i Accessibilitat, aprovades pel Ple del 
Consell de Mallorca en sessió de dia 10 d'abril de 2014 i publicades al BOIB núm.  83 
de 19 de juny de 2014, que diu així: 
 
BASES REGULADORES DELS  PREMIS DEL CONSELL DE MALLORCA A 
LA INNOVACIÓ SOCIAL 
 
1. Objecte i finalitat de la convocatòria 

 
L'objecte d'aquests premis és reconèixer els projectes que promoguin la innovació i la 
generació de valor públic per a l’afrontament de necessitats i reptes socials, i que siguin 
capaços d’activar processos d’empoderament de la ciutadania per a la construcció d’una 
societat més justa i inclusiva a l’illa de Mallorca. 
 
2. Premis 

 
S'estableixen 6 premis en 4 categories: 

 
2.1. Projectes d’acció social. Es premiaran 3 projectes d’actuacions realitzades durant 
l’any anterior que siguin exemplars per la seva coherència, l’impacte dels resultats 
damunt els drets socials, la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats, el seu caràcter 
innovador, la cohesió social generada i la seva sostenibilitat i replicabilitat. 
 
Poden ser actuacions de tipus municipal, insular o de cooperació internacional,  
desenvolupades des de Mallorca.  
 
2.2. Projecte de difusió i sensibilització. Es premiarà una publicació, programa, 
campanya d’informació, sensibilització o formació, producte informatiu, audiovisual, 
pàgina web, o altres mitjans que hagin aconseguit resultats d’impacte social transmetent 
una imatge positiva dels drets socials i de la participació ciutadana per afrontar les 
necessitats i els reptes socials. 
 
2.3. Trajectòria exemplar d’una entitat. Es reconeixerà la trajectòria d’una entitat del 
tercer sector social per a la seva contribució a la transformació social cap a una societat 
més justa i inclusiva. 
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2.4. Trajectòria exemplar d’una persona. Es reconeixerà la trajectòria personal o 
professional d’una persona com exemple per a la igualtat d’oportunitats i els drets 
socials.  

 
3. Dotació dels Premis, import que es destina i crèdit pressupostari 

 
L’import dels premis es distribueix de la següent forma: 

 
3.1. Projectes d’acció social: dos premis finalistes de 6.000 euros i un Premi a la 
Innovació Social de 9.000 euros. 
3.2. Projecte de sensibilització: un premi de 5.000 euros. 
3.3. Trajectòria exemplar d’una entitat: un premi de 5.000 euros 
3.4. Trajectòria exemplar d’una persona: un premi de 5.000 euros 
 
4. Guanyadors 

 
D’acord amb les categories i les modalitats de premis que s’estableixen al punt II, poden 
ser guanyadors dels premis les entitats i/o persones que compleixin els requisits 
següents: 

 
4.1. Projectes d’acció social: qualsevol entitat privada de caràcter no lucratiu inscrita en 
el registre corresponent. 
4.2. Projecte o treball de sensibilització: la persona propietària del projecte o treball o 
que sigui titular dels drets d'autor. 
4.3. Trajectòria exemplar d’una entitat: qualsevol entitat privada de caràcter no lucratiu 
inscrita en el registre corresponent amb una trajectòria mínima de 15 anys als serveis 
socials de Mallorca. 
4.4. Trajectòria exemplar d’una persona: qualsevol persona física amb una trajectòria 
mínima de 15 anys als serveis socials de Mallorca. 

 
5. Presentació de candidatures 

 

5.1. Qui pot presentar candidatures 
 

� Premis a projectes d’acció social i projectes de sensibilització. 
En aquestes modalitats la proposta la fa la pròpia entitat promotora del 
projecte. Pot ser qualsevol entitat pública o privada i pot proposar una o més 
candidatures. 

� Premis a la trajectòria d’una entitat o d’una persona. 
En aquestes modalitats la proposta la fa la una tercera persona o entitat. 
 

5.2. Procediment 
 
Les propostes s’han de dirigir a la Presidència de l’IMAS i es poden presentar en el 
Registre General de l’IMAS a Palma i a les seves delegacions d’Inca i de Manacor, o a 
qualsevol dels llocs que preveu l'art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
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Si la proposta s’envia per correu certificat, la documentació corresponent s’ha de 
presentar en un sobre obert per tal que l’exemplar destinat a l’IMAS es dati i segelli 
abans que se certifiqui, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial Decret 
1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació 
dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre). En cas que l’oficina de 
correus corresponent no dati i segelli la sol·licitud, s’entendrà com a data vàlida de 
presentació la d’entrada al registre de l’IMAS. 
 
Si la proposta es lliura en un lloc diferent del Registre General de l’IMAS a Palma, a les 
seves delegacions d’Inca i de Manacor o a qualsevol dels llocs que preveu l’art. 38 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques  i 
del procediment administratiu comú, s’ha d’enviar per fax el full amb segell d’entrada 
dins el termini a la Direcció de Serveis Socials al número de fax: 971 498793, la secció 
de responsabilitat social corporativa es responsabilitzarà de rebre els avisos que arribin 
per fax durant les 24 hores següents a l’acabament del termini hàbil. En els mateixos 
termes, si s’envia per correu certificat, s’ha de trametre per fax el full de la proposta 
amb el segell de correus en què consti la tramesa dins termini. 

 
5.3. Termini de presentació 
 
El termini per a la presentació de les candidatures és de 20 dies hàbils, comptats a partir 
del dia següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears. Si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, s’entendrà prorrogat fins al primer 
dia hàbil següent. 
 
Si la proposta no reuneix les dades d'identificació, tant de l’entitat proposant com de 
l’entitat o persona proposada, o alguns dels requisits previstos a l'article 70 de la Llei de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es 
requerirà l’entitat proposant d'acord amb allò que estableix l'article 71.1 de l'esmentada 
Llei perquè, en un termini no superior als deu dies, esmeni la falta o acompanyi els 
documents preceptius amb indicació que, si així no ho fa, es tindrà per desistida la seva 
proposta, prèvia resolució expressa. 

 
5.3. Documentació que s’ha de presentar 

 
� El document de proposta de candidatura, que s’adjunta com a annex I. 
� Carta de presentació, segons el model que s’adjunta com a annex II, en què 

s’expliquin els motius pels quals es fa la proposta. 
� Una memòria del projecte d’acord amb el annex III. Si escau, amb la 

memòria es pot adjuntar altre documentació o material audiovisual que 
acrediti la informació. 

� Fotocòpia del NIF de l’entitat  sol·licitant. 
� Fotocòpia del DNI de la persona representant de l’entitat sol·licitant. 

 
La documentació dels punts a), b) i c), a més de registrar-la, també s’ha de remetre en 
format Word al correu electrònic premis@imas.conselldemallorca.net. 
 
No caldrà presentar els documents d) i e)  que ja s’hagin presentat a l’IMAS els anys 
anteriors,  sempre que no s’hagin produït modificacions.. 
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6. Criteris que han de regir la concessió dels Premis 

 

El jurat ha de valorar els projectes de conformitat amb els criteris següents: 

 

6.1. Projecte o servei d’acció social 

 

Qualitat global del projecte.  
Grau de coherència interna i alineació entre les necessitats, els objectius, les 
actuacions, els indicadors d’avaluació i els resultats obtinguts. 

Impacte del resultats.  
Millores aconseguides en drets socials, qualitat de vida, igualtat 
d’oportunitats i accessibilitat, ciutadania i qualsevol altre aspecte sobre el 
que impacti el projecte d’acció social.  

Caràcter innovador.  
Creativitat aplicada a la generació de valor públic i la provisió de noves 
solucions i nous models per a les necessitats i reptes socials. 

Cohesió social.  
Participació i empoderament de la ciutadania en l’afrontament de les 
necessitats i reptes socials. 

Sostenibilitat.  
Capacitat del projecte de mantenir-se i evolucionar amb el temps. 

Replicabilitat. 
Grau d’aplicabilitat per altres organitzacions, persones o territoris que 
tinguin similars necessitats o reptes socials. 

 

Es puntuarà un màxim de 10 punts per criteri fins un màxim de 60 punts.    
 

6.2. Projecte de sensibilització. 

 

1. Grau d’impacte.  
Quantitat de població diana a la que arriba i mesura dels potencials canvis 
que pot produir.  

2. Caràcter innovador.  
Grau de creativitat per generar empatia i transformacions socials en la 
direcció desitjada. 

3. Durabilitat. 
Potencial duració de la seva vigència en el temps. 

4. Usabilitat.  
Potencial d’us del producte de sensibilització com recurs vàlid per altres 
necessitats socials, col·lectius o territoris. 

 
Es puntuarà un màxim de 10 punts per criteri fins un màxim de 40 punts.    

 
6.3. Trajectòria exemplar d’una entitat:  
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- Visió innovadora i canvis socials generats. 
- Anys de trajectòria i compromís. 
- Grau d’implantació, imatge i cohesió social. 
- Generositat, transparència i apertura per a col·laborar i compartir. 

 
Es puntuarà un màxim de 10 punts per criteri fins un màxim de 40 punts.    

 
6.4. Trajectòria exemplar d’una persona:  

 

� Visió innovadora canvis socials generats. 
� Anys de trajectòria i compromís. 
� Generositat i apertura par a col·laborar i compartir. 

 
Es puntuarà un màxim de 10 punts per criteri fins un màxim de 30 punts.    

 
7. Instrucció del procediment 

 

L’òrgan instructor és la direcció insular de Persones amb Discapacitat de l’IMAS, que 
ha de dur a terme les actuacions a què es refereixen l’article 16 i següents del Decret 
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de 
subvencions, i ha de formular la proposta de resolució. 
 
8. Jurat 

 
El jurat està integrat per les persones següents: 

 
Direcció insular de Persones amb Discapacitat de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, 
que actuarà com a president. 
Direcció general de Dependència (CAIB) 
Direcció general de Cooperació i Immigració (CAIB). 
Regidoria de Benestar Social i Drets Socials de l’Ajuntament de Palma. 
Presidència del CERMI Illes Balears  
Presidència de EAPN Illes Balears   
Gerència del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 
Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.   
Un/a membre del Consell Assessor de l’IMAS. 
Un/a periodista. 

 
El jurat designarà d’entre els seus membres, la persona que actuarà com a secretari o 
com a secretària. 

 

9. Procediment de concessió dels Premis 

 

El jurat valorarà les candidatures i proposarà un guanyador per a cada una de les 
modalitats. El jurat es reserva el dret a sol· licitar informes complementaris o la 
documentació que permeti acreditar o ampliar dades sobre els continguts, sempre que 
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ho consideri oportú. Per avaluar les candidatures, a més de la valoració de la informació 
aportada es podran fer visites de comprovació in situ.  

 
Tota la informació obtinguda durant el procés es considera de propietat exclusiva de 
l'entitat candidata i serà considerada estrictament confidencial, segons la Llei orgànica 
15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Les candidatures 
seran secretes i només es donarà informació sobre les premiades. 

 
La decisió del jurat serà inapel·lable. Podran declarar-se desertes les modalitats en les 
quals les candidatures presentades no compleixin els requisits establerts en aquesta 
convocatòria. 

 
Totes les candidatures que no s'ajustin a les bases i a la convocatòria no entraran en 
concurs. 

 
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra de les bases. 

 
10. Drets i obligacions dels guanyadors 

 

Els guanyadors podran fer constar la condició de premiats en les seves memòries, 
publicacions, anuncis publicitaris i als mitjans de comunicació 

 
Els guanyadors hauran de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que hi siguin d'aplicació. 
 
11. Resolució del procediment 

 
L’òrgan competent per resoldre és la Presidència de l l’IMAS, d’acord amb l’art. 7 r) 
dels Estatuts, que disposa a aquest efecte d’un termini de tres mesos comptats des de 
l’endemà que hagi acabat el període de presentació de sol·licituds. 

 
Contra les resolucions que adopta la Presidència 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. 

 
La resolució ha de ser expressa i motivada d’acord amb els criteris de valoració 
establerts i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia específica de cada premi 
concedit. 

 
La resolució de concessió dels premis es notificarà individualment als guanyadors i a les 
entitats proponents. 

 

12. Lliurament i pagament del premi 

 

El pagament del premi s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 
 
13. Disposició supletòria 
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En tot allò no previst a la present convocatòria es tindran en compte el Reglament de 
subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, publicat en el BOIB 
número 132, de 3 de novembre de 2001; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; i el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei de subvencions. 
 
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la inserció dels 
corresponents anuncis en el tauler d’edictes de l'Institut i en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears per tal que totes les persones que estiguin interessades puguin examinar-lo 
i presentar les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents, dins el termini de 
trenta dies a comptar des de la inserció del corresponent anunci en el butlletí. 
En el supòsit que no se'n presentessin, l’acord s’entendrà definitivament aprovat i es 
publicarà el text íntegre de les bases al Butlletí Oficial de les Illes Balears.  

El Sr. DE JUAN (vicepresident 1r de l’IMAS) explica que, després d’uns anys, es modifiquen els antics 
premis de solidaritat i accessibilitat del Consell de Mallorca perquè, amb l’experiència acumulada amb 
tants d’anys i d’acord amb les demandes de les mateixes entitats, han considerat que s’havien de 
modificar els premis per convertir-los en els nous premis del Consell de Mallorca a la innovació social. 
Aquests nous premis pretenen promoure la innovació i la generació de valor públic tot afrontant les 
necessitats i els reptes socials. 

Bàsicament el que s’ha fet ha estat simplificar els premis per fer-los més flexibles i això ho han fet 
simplificant les categories ja que, després d’alguns anys de gestionar-los, s’adonaren que les categories 
s’estaven tornant un poc rígides i, de vegades, era difícil trobar projectes i premiar-los perquè no sempre 
hi havia projectes en cadascuna de les categories. Així doncs, els han reconvertit en 6 premis i en 4 
categories. 

Una categoria és per a projectes d’acció social que premiarà els projectes que tenguin impacte en l’avanç 
quant als drets socials, la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats, que siguin innovadors i fomentin la 
cohesió social i la sostenibilitat. 

Una segona categoria és per a projectes de difusió i sensibilització allà on es premiaran publicacions, 
programes, campanyes d’informació i sensibilització que també tenguin un impacte social i transmetin 
una imatge positiva sobre els drets socials. 

Una tercera categoria serà per premiar la trajectòria exemplar d’una entitat i serà per reconèixer, com el 
seu nom indica, la trajectòria d’una entitat del tercer sector que hi hagi contribuït de manera especial. 

La quarta categoria és per premiar la trajectòria exemplar d’un persona i serà per reconèixer la trajectòria 
personal o professional d’una persona com exemple per a la igualtat d’oportunitat i els drets socials. 

Destaca que, bàsicament, s’estan flexibilitzant les categories les quals podran premiar projectes 
d’innovació social. 

Quant als premis comenta que es mantendrà la mateixa dotació (36.000 €) però, en haver-hi manco 
premis, les quanties dels premis seran majors. 

Per altra banda, afegeix que s’hi podran presentar els mateixos tipus de projectes (de caràcter municipal, 
insular o de cooperació internacional) però es premiaran més el projectes que no les categoritzacions que 
hi havia anteriorment. 

Finalment, explica que el motiu per prendre aquesta decisió és el resultat de l’experiència dels premis 
durant els darrers anys, que havien tengut èxit però necessitaven una renovació, i atendre les peticions de 
les entitats en aspectes com, per exemple, l’accessibilitat atès que argumentaven que s’estava premiant 
quelcom que ja s’hauria de complir per llei i que, si bé tenia sentit fa uns anys, l’havia perdut durant els 
últims anys. 

La Sra. CIRER (PP) comença la intervenció també agraint l’explicació que va oferir el gerent de l’IMAS 
al respecte en Comissió Informativa i, així mateix, agraeix que el Sr. Portalo la cercàs per ampliar-li la 
informació sobre aquesta nova iniciativa. 



 313 

El Grup Popular s’hi va abstenir en Comissió Informativa perquè entenien que un equip de govern pot 
posar la seva empremta en les decisions que pren i, per tant, introduir les modificacions que vulgui. 

Més endavant s’han mirat la documentació amb més deteniment, n’han fet una reflexió i, de la Comissió 
Informativa fins ara han decidit que votaran en contra d’aquests nous premis –a continuació n’explicarà 
els motius– tot i que consideren que és positiu que es mantengui el mateix import de 36.000 €. 

També assenyala que està molt bé que es redueixi el nombre de guardonats perquè, de vegades, sembla 
que es devaluïn els premis quan es fan extensius a tanta gent i tants col· lectius. 

Un dels motius per votar-hi en contra és que l’enunciat de la proposta diu: “Modificació de les bases 
reguladores dels premis del Consell de Mallorca a la solidaritat i a l’accessibilitat...” i no és així perquè 
han eliminat els premis a la solidaritat i a l’accessibilitat. 

En la roda de premsa que varen fer, ho va dir molt clar la Sra. Puigserver quan explicava que aquests 
premis substituïen els altres i, quan es substitueix quelcom, vol dir que s’esborra i s’hi posa una altra cosa 
en el seu lloc. 

Recorda que els premis a la solidaritat –que varen ser modificats pel PP per esdevenir premis a la 
solidaritat i a l’accessibilitat– eren unes premis que no eren creació del PP sinó de l’equip de govern 
predecessor –concretament els creà el Sr. Garau del PSOE– i feia 8 anys que s’atorgaven i s’havien 
consolidat. 

Per això, entenen que començar a fer aquests canvis de nom, de premis i de convocatòries impedeix que 
una institució com aquesta pugui consolidar unes iniciatives i uns premis atès que ara faran una altra cosa. 

Tampoc no comprenen l’aspecte formal de la modificació. Avui en duen l’aprovació inicial i, per tant, 
llavors s’haurà de sotmetre l’expedient a exposició pública i això implica que potser hi haurà aportacions 
que faran que se n’hagi de modificar el text i, finalment, dur-lo a aprovació definitiva i, en canvi, fa pocs 
dies feren una roda de premsa explicant la convocatòria però el procediment administratiu s’ha de 
respectar i la roda de premsa l’haurien d’haver feta quan les bases fossin definitives i, per això, el seu 
Grup entén que aquest aspecte formal no era l’adequat. 

Llavors indica que hi ha una frase que diu que la modificació de les bases “és per adaptar-se als canvis 
generats en la societat actual” i entén, pel que fa als premis a la solidaritat que hi havia, que la solidaritat 
és un valor a potenciar i a preservar i que no és necessari canviar-li el nom perquè creu que la 
denominació de “premis a la solidaritat” era molt més clara. 

Si ara conviden qualcú a participar-hi o al lliurament d’aquests premis, no tendran clar què és el que 
premien ni tendran clar de què va aquesta convocatòria amb aquest nom d’innovació social, que és molt 
modern, molt teòric i molt de l’estil del Sr. De Juan, però pareix més un premi tècnic que no allò que 
volien donar a entendre amb els premis anteriors. 

El Sr. De Juan troba que és positiu que quedi diluït el tema de l’accessibilitat però el món no és plenament 
accessible i encara les coses que són diferents continuen marcant certs comportaments i segueixen 
presents en la nostra societat. Per tant, observa que s’estan carregant uns premis, els d’accessibilitat, que 
eren anteriors, fins i tot, als de solidaritat. 

En revisar tot això, se li genera un dubte sobre, als pobles que han visitat amb la iniciativa “Repensem 
Mallorca”, quanta gent els ha suggerit aquest canvi dels premis de solidaritat pels d’innovació social i 
quants ciutadans han tocat les portes del Departament de Benestar i Drets Socials o del president del 
Consell de Mallorca suggerint aquest canvi. 

Imagina que si han tengut creativitat per canviar aquests premis, les bases i el nom, haurien pogut tenir la 
mateixa creativitat amb relació als contractes de menors i tal vegada les coses haurien funcionat un poc 
millor. 

El Sr. DE JUAN exposa que, d’acord amb el que explicava abans, considera que és hora de modernitzar 
aquests premis. 

Entén que la solidaritat i l’accessibilitat són valors que, amb els nous premis, pretenen elevar-los al tema 
d’innovació social, és a dir, premiar aquelles noves iniciatives i bones pràctiques que condueixin a 
millorar pràctiques aplicables. 

Premiar allò que ja s’estava fent o allò que en moltes ocasions ja està concertat per l’IMAS o premiar 
coses que tenien sentit fa uns anys, no és del tot adient perquè entenen que els premis han de ser una 
manera d’avalar aquelles noves accions i bones pràctiques socials que condueixin a nous serveis i aquest 
és l’esperit que li volen donar a aquests premis. 
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Quant als premis en si, indica que els projectes que s’hi presentin poden ser semblants i únicament es 
flexibilitzen perquè, de vegades, categoritzar-los tant feia que es veiessin obligats a destacar projectes en 
algunes categories i, en canvi, en altres categories quasi estaven obligats a donar els premis perquè no hi 
havia gaire projectes presentats i, per tant, ha volgut fer-los més transversals. 

En referència al nom dels premis, pot entendre que a la Sra. Cirer li agradi més un nom que un altre i el 
mateix passa quant a l’accessibilitat. Adverteix que les mateixes entitats demanden que les coses que 
s’haurien de complir per llei no s’han de premiar i, en canvi, fer altre tipus d’actuacions. Això no obstant, 
sí que s’hi podran presentar projectes d’accessibilitat que excedeixin d’allò que determina la llei i, per 
tant, poden ser premiats. 

Afegeix, per concloure, que les mateixes entitats han reclamat certes modificacions i, amb relació al 
comentari de la Sra. Cirer sobre el nombre de ciutadans que han suggerit aquest canvi, li diu que les 
entitats també representen ciutadans i ho han demanat encara que desconeix si a través de “Repensem 
Mallorca” ho han demanat molts ciutadans tot i que probablement aquest canvi de nom no és una de les 
majors preocupacions de la ciutadania. 

La Sra. CIRER indica que no aprofundirà en el debat d’aquest tema però assenyala que el PP ja va llevar 
els premis que se concedien a l’Administració perquè entenien que l’Administració havia de ser solidària, 
havia de complir amb tot i, per tant, no tenia sentit premiar per fer una cosa d’obligat compliment. 

Únicament volia fer una observació d’aspecte formal i tècnic i és que en la base 1 de la nova redacció 
creu que convendria denominar-la “Base 1. Creació dels premis” i afegir, a continuació, “Es creen els 
premis del Consell de Mallorca a la innovació social”, atès que la base 1 no ho contempla així. 

Fa constar que ha mirat les bases que va modificar el Partit Popular i aleshores la base 1 feia referència a 
la creació dels premis amb la denominació corresponent. 

Per concloure diu que acabarà la intervenció amb unes paraules del Sr. Garau, a qui reconeix els seus 
coneixements en serveis socials, consistents en una recomanació que feia al PP en dur a Ple la 
modificació dels seus premis a la solidaritat. Aleshores el Sr. Garau va dir que: “el seu Grup sol· licita a la 
Sra. Cirer –en aquest cas ella ho sol·licita a la Sra. Puigserver– que convoqui el Consell Assessor i que 
hi presenti aquesta modificació. Si el Consell Assessor, on estan representades les entitats ciutadanes, 
persones independents, partits polítics i sindicats, està d’acord amb aquest canvi, aleshores el Grup 
Socialista –en aquest cas, el Grup Popular– hi votaria a favor.” 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-un vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), nou vots en contra (PP) i dues 
abstencions (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

 

Es troba absent la Sra. Catalá Ribó. 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

 

PUNT 34. PROPOSTA D’ACORD DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE LA 
PEDRA EN SEC COM A PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA 
HUMANITAT 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 

Exposició de motius 
 
La pedra en sec, a més d’un patrimoni material centrat majoritàriament en les 
construccions que marquen el nostre paisatge rural (marges, parets, barraques, camins, 
etc.), té uns valors immaterials de caràcter cultural únics. Els coneixements i la tècnica 
necessaris per construir-les, els oficis relacionats amb llur construcció, manteniment i 
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ús, així com la música, els contes, les llegendes i la toponímia lligats a ella són alguns 
elements d’aquest patrimoni immaterial. 
 
És tot aquest patrimoni cultural immaterial que es pretén que sigui declarat Patrimoni de 
la Humanitat per la UNESCO. Amb aquest reconeixement internacional es veuria 
reconeguda la tasca dels nostres avantpassats per conservar i transmetre tota la cultura 
de la pedra en sec i, a la vegada, es contribuiria a mantenir les activitats tradicionals 
lligades a ella i a conservar els valors immaterials. 
 
La declaració de Patrimoni de la Humanitat és un repte que han d'assumir tots els 
sectors de la societat mallorquina, des de I'administració fins a totes les formes de la 
societat civil. Per assolir aquest objectiu, són clau la sensibilització, la conscienciació i 
la participació de la ciutadania i de tots els agents socials, així com la implicació de les 
entitats locals. 
 
La contribució del Consell de Mallorca a l’objectiu de la declaració de patrimoni 
immaterial de la pedra en sec, te una llarg recorregut; així, des de finals dels anys 80, 
aquesta administració desenvolupa accions per fomentar el desenvolupament econòmic 
i social de la illa de Mallorca a través de la gestió, l’estudi, la conservació i la protecció 
del patrimoni i de la cultura de la pedra en sec, sobretot, pel que fa a la recuperació i la 
promoció de l'ofici de constructor en pedra en sec. 

 

Va ser l’any 1988 que el Consell de Mallorca va iniciar la formació d'especialistes de la 
construcció en pedra en sec, en un moment en què l’ofici de marger estava en perill de 
desaparició a causa de la manca de demanda i de l’envelliment dels mestres. Des 
d’aleshores ha dut a terme tallers destinats a formar persones en situació d’atur a través 
de la ocupació, inicialment a través del programa d’Escoles Taller, i més tard a través 
del programa de Tallers d’Ocupació. Aquestes formacions, que combinen 
l’ensenyament teòric i pràctic amb el treball real, han estat claus per recuperar l’ofici i 
assegurar la pervivència de la tècnica, ja utilitzada en temps passats. 

 

Paral·lelament, el Consell de Mallorca, va impulsar l'any 2010, la creació de 
l'especialitat formativa de Constructor de pedra seca – "marger" - que va ser inclosa al 
gener de 2011 en el Fitxer d'Especialitats Formatives que gestiona el Servei Públic 
d'Ocupació Estatal (a l'empara del Reial decret 395/2007, de 23 de març). Aquest fet va 
suposar un primer pas cap al reconeixement i la professionalització de l'ofici. 

 

Aquest treballs s’han completat amb accions de valorització i de sensibilització amb 
nombroses accions de difusió del patrimoni, amb l'edició de publicacions, i la 
participació i l'organització d’encontres nacionals i internacionals, a través de la pàgina 
de Pedra en Sec i Senderisme i de xarxes socials com Facebook o Twitter. 

 

En aquesta línia de sensibilització envers la tècnica de la pedra en sec, actualment, el 
Consell de Mallorca continua organitzant cursos d’iniciació a la construcció de pedra en 
sec per a no professionals, amb l’objectiu de perpetuar el coneixement i apropar aquesta 
tècnica a la població local, proporcionant els coneixements bàsics per fer petits treballs 
de manteniment. 
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La candidatura a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat és una iniciativa de 
diversos països (Grècia, Xipre, França, Itàlia, Suïssa, Espanya, etc.).  
 
Com a iniciativa multinacional, cada país ha de dur a terme una sèrie de procediments 
interns per tal d’assegurar que el patrimoni que es presenta a la UNESCO forma part de 
l’inventari nacional de patrimoni cultural immaterial i aportar la informació necessària 
per elaborar el dossier de candidatura. 
 
Els tràmits es varen iniciar el 14 d’abril de 2015, quan el Departament de Medi Ambient 
del Consell de Mallorca va ser informat de la candidatura per la Société scientifique 
internationale pour l’étude de la Pierre Sèche (SPS), associació internacional dedicada 
a l’estudi de la pedra en sec i que s’encarrega de coordinar el treball d’elaboració del 
formulari de candidatura multinacional. La SPS va sol·licitar una carta de confirmació 
de col·laboració al Departament de Medi Ambient que la consellera executiva de Medi 
Ambient va signar el 15 d’abril de 2015. 
 
Finalment és el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports qui coordina a nivell de l’Estat 
els treballs necessaris per aportar a la candidatura totes les dades d’Espanya. Les 
comunitats autònomes són les encarregades de coordinar les tasques a nivell regional i 
lliurar al Ministeri la documentació necessària. En el cas de les Illes Balears, és el 
Govern l’encarregat d’aquesta tasca. El 18 d’abril de 2016, la Direcció General de 
Cultura de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports del Govern de les Illes 
Balears va sol·licitar la col·laboració del Departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca per preparar la documentació necessària relativa a Mallorca i per complir tots 
els requisits establerts per la UNESCO.  
 
Un dels requisits és aportar mostres d’adhesió d’entitats públiques i privades i de la 
ciutadania a la candidatura, per la qual cosa és imprescindible comptar amb l’acord del 
Ple del Consell de Mallorca. 
 
El Decret d’organització del Consell de Mallorca de 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 
109, de 18 de juliol de 2015) en el seu article 7, atribueix al departament de Medi 
Ambient, entre d’altres, e) proposar mesures i actuacions que tendeixin al 
desenvolupament sostenible i respecte cap al medi ambient . A més a més, adscriu al 
departament els refugis de la Ruta de la Pedra en Sec. 
 
Per tot el que s’ha exposat, la consellera executiva del departament de Medi Ambient 
eleva al Ple la següent proposta d’ 

 

ACORD 

 
Primer-. Donar suport a la candidatura perquè la UNESCO declari la Pedra en Sec com 
a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. 
 
Segon.- Traslladar aquest Acord al major nombre possible d’Ajuntaments, institucions, 
entitats, persones i associacions de Mallorca per tal que puguin manifestar el seu suport 
a aquesta candidatura.  
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Tercer.- Notificar-ho a la Direcció General de Cultura de la Conselleria de 
Transparència, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears per tal de posar-ho en 
coneixement del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports als efectes oportuns. 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) inicia la seva intervenció. 

En primer lloc informa sobre un canvi de forma, no de contingut. Exposa que, en la darrera reunió 
celebrada a Madrid sobre aquesta candidatura, s’ha decidit canviar el títol, la qual cosa implicarà un canvi 
en el primer acord, de forma que en comptes d’anomenar-se “Declaració Europea de la Pedra en Sec com 
a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat” passaria a ser “Candidatura Internacional de la Tècnica 
Constructiva Tradicional de la Pedra en Sec”. 

Insisteix a dir que només es tracta d’un canvi de nomenclatura, i que tota la resta, tota la profunditat 
d’aquesta candidatura segueix essent la mateixa.  

Per acabar, llegeix textualment l’exposició de motius d’aquesta proposta. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé tot seguit. 

Anuncia el vot favorable del seu Grup a la proposta. 

La Sra. SOLER (PP) intervé a continuació. 

Pel que fa al contingut de la proposta, manifesta que el seu Grup hi està d’acord.  

Tot seguit afirma que en el Departament de Medi Ambient continuen fent les coses malament. Per aquest 
motiu, diu al President que la sorprèn molt, la seva actitud passiva davant aquest fet.  

Quant al canvi del títol, que és allò fonamental d’aquesta proposta, fa notar la incoherència que representa 
el fet que abans el Consell de Mallorca hagués enviat un correu electrònic a tots els ajuntaments de 
Mallorca per demanar que s’aprovés en els seus Plens, amb caràcter urgent, una moció per aconseguir de 
la UNESCO l’aprovació de la declaració com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat –la qual 
cosa és qüestionable, perquè cada ajuntament ha aprovat la moció que ha volgut, sense cap tipus de 
model– mentre que en el Ple d’avui se proposa un canvi de títol i l’aprovació d’aquesta nova redacció 
com a la moció vertadera.  

Torna a dir que el seu Grup està d’acord amb el contingut de la proposta, però demana que canviïn les 
formes i que aprenguin a governar.  

També torna a retreure el canvi de redacció de la proposta en el darrer moment. Assegura que la Sra. 
Espeja l’ha canviada de dalt a baix, i no li sembla adequat que una consellera actuï d’aquesta forma. Diu 
que el títol és el més fonamental, que el contingut ningú no el discutirà, i que és per aquest motiu que li 
demana que facin les coses de forma coherent.  

Per acabar, demana al president de la institució que hi posi remei, que aturi màquines i que controli 
adequadament la gestió del Departament de Medi Ambient.   

La Sra. ESPEJA intervé tot seguit.  

Fa avinent a la Sra. Soler que durant aquesta legislatura el seu departament no ha aturat màquines des del 
principi, com sí va fer l’equip de govern de l’anterior legislatura. Li fa notar que és justament això, el que 
ha fet l’equip actual, activar màquines i no només les del Departament de Medi Ambient, sinó les de tots 
els altres departaments.  

També retreu a la Sra. Soler que qüestioni les formes i no la profunditat del text de la moció, perquè és 
just al contrari del que ella diu: l’important no és el títol, sinó el contingut.  

Observa que no té res a veure amb la gestió del seu departament el fet que, des d’una candidatura 
internacional –que ni tan sols lidera Espanya, sinó Grècia i Xipre, se decideixi canviar el nom de la moció 
perquè consideren que és millor. Atès que allò que pretén el Departament de Medi Ambient és unir-se a la 
candidatura, s’hi adherirà amb el canvi de nom i, evidentment, s’informarà tots els ajuntaments de 
Mallorca d’aquesta decisió.  

Observa que no existeix cap problema, atès que els ajuntaments que ja havien aprovat aquesta proposta en 
el seu Ple podran fer el canvi que pertoqui i els que encara no ho han fet podran tenir en compte la nova 
redacció.  
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Fa notar que aquesta qüestió no té res a veure amb la gestió que critica la Sra. Soler i li fa saber que 
aquesta gestió general del departament és molt bona, que resulta molt activa i que se fa amb la 
participació de la ciutadania, no com s’ha fet durant altres legislatures.  

El Sr. PASTOR intervé a continuació. 

Fa notar que el seu Grup no està gens preocupat per la passivitat del president de la institució, que la Sra. 
Soler ha retret.  

Pel que fa als comentaris anteriors de la Sra. Espeja i la Sra. Soler sobre aquesta proposta, dóna tota la raó 
a la Sra. Soler i comenta que no és del tot correcte el que ha dit la Sra. Espeja, i ho explica tot seguit amb 
un exemple concret.   

Comenta que el Departament de Medi Ambient va enviar fins i tot un correu electrònic a un ajuntament 
de Mallorca amb la petició d’aprovar la proposta en el seu Ple amb urgència, però després varen telefonar, 
el matí del mateix dia del Ple, per demanar per favor que s’aturàs, que no s’aprovàs la proposta d’acord, 
en la sessió del Ple que se celebrava l’horabaixa.  

Fa notar que quan ja s’ha elaborat l’ordre del dia del Ple no és qüestió de fer canvis, a mercè d’allò que 
indica el conseller o la consellera de Medi Ambient de torn. Atès que aquesta és una iniciativa del Consell 
de Mallorca, els ajuntaments no hi han d’haver d’anar darrera fins a aquest punt.  

Fetes aquestes observacions, indica que el seu Grup votarà a favor. Atès que es tracta d’un canvi que ve 
imposat des de fora, considera que no ha de fer cap altre comentari, perquè l’esperit és el que és; només 
cal esperar que aquesta iniciativa vagi endavant i que hi hagi sort. 

La Sra. ESPEJA tanca el debat.  

Fa avinent que no és cert que s’hagués fet la petició als ajuntaments per la via d’urgència, sinó 
recomanant que es fes al més aviat possible, no de forma urgent.  

Pel que fa a l’exemple que ha posat el Sr. Pastor, adverteix que se va telefonar el matí del mateix dia en 
què se celebrava el Ple per tal que atès que s’aprovaria l’horabaixa, s’aprofitàs la possibilitat de fer-ho ja 
amb el canvi introduït en la redacció de la proposta. 

Tot i això, indica que no existeix cap problema en el cas dels ajuntaments que ja ho tenen aprovat amb la 
redacció anterior, perquè el contingut és exactament el mateix.  

Per acabar, torna a dir que el canvi de redacció no els genera cap problema, als ajuntaments.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. Restant per tant el primer punt 
amb aquesta redacció: “Donar suport a la Candidatura Internacional de la Tècnica 
Constructiva Tradicional de la Pedra en Sec, presentada a l’UNESCO”. 

 

Es troba absent el Sr. Pons Cuart. 

 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

 

PUNT 35. REPOSICIÓ DEL CENT PER CENT DE LA TAXA DE REPOSICIÓ 
D’EFECTIUS DEL SERVEI DE BOMBERS DE MALLORCA 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Modernització i Funció Pública que diu: 

Vista la sol·licitud del conseller executiu de Desenvolupament Local relativa a la 
reposició de la màxima quantitat possible de places vacants del Servei de Bombers de 
Mallorca, especialment les de bomber –a conductor –a, amb la finalitat de mantenir les 
cobertures mínimes a tots els parcs, d’acord amb el que preveu l'apartat U de l'article 20 
de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2016, 
en relació amb l’oferta d’ocupació pública. 
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Atès que el punt 2.H) d’aquest apartat exigeix que en el cas de les places corresponents 
al personal dels serveis de prevenció i extinció d’incendis es podrà arribar al cent per 
cent de la taxa de reposició d’efectius sempre que es tracti d’entitats locals que 
“compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de les Hisendes 
Locals o, si s’escau, les lleis de pressuposts generals de l’Estat, en matèria 
d’autorització d’operacions d’endeutament. A més hauran de complir el principi 
d’estabilitat al qual es refereix l’article 11.4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera tant en la liquidació del 
pressuposts de l’exercici immediat anterior com en el pressupost vigent. En relació amb 
aquest darrer, l’entitat haurà d’adoptar un acord del Ple o de l’òrgan competent en el 
que se sol·liciti la reposició de les places vacants i en el que es posi de manifest que 
aplicant aquesta mesura no es posa en risc el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. Allò que s’indica en aquest paràgraf haurà de ser acreditat per la 
corresponent entitat local davant el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
amb caràcter previ a l’aprovació de la convocatòria de les places.” 

 

Atès que en el Servei de Bombers de Mallorca, durant l’any 2015, s’han produït tres 
baixes i cap incorporació de personal, sense perjudici que es puguin acumular a aquest 
sector o servei, com a màxim, fins a tres places més procedents d’altres sectors en què la 
llei de pressuposts generals de l’Estat permet arribar al cent per cent de la reposició 
d’efectius.  

 

Atès que, d’acord amb allò que ha informat la interventora general, es compleix el 
criteri de no superació dels límits fixats per la legislació reguladora de les Hisendes 
Locals o, si s’escau, les lleis de pressuposts generals de l’Estat, en matèria 
d’autorització d’operacions d’endeutament, a més del principi d’estabilitat al qual es 
refereix l’article 11.4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera tant en la liquidació del pressuposts de l’exercici 
immediat anterior com en el pressupost vigent.  

 

Atès que, d’acord amb allò que ha informat el cap del Servei d’Administració 
Econòmica de la Direcció Insular de Funció Pública, dins la plantilla aprovada amb el 
pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 2016 existeixen places de bomber –a 
conductor –a sense cobrir amb un número no inferior a sis, que aquestes places compten 
amb dotació íntegra per a tot l’exercici i que la seva cobertura no suposarà un increment 
de despeses previstes inicialment dins el pressupost de despeses per a 2016, motiu pel 
qual es pot afirmar que l’aprovació i execució de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 
2016 no posarà en risc el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària  en 
l’exercici vigent. 

 La consellera executiva de Modernització i Funció Pública del Consell de Mallorca 
eleva al Ple de la Corporació, per a la seva aprovació, la següent: 

Proposta d’acord: 

Sol·licitar la reposició de les places vacants del Servei de Bombers de Mallorca fins al 
cent per cent de la taxa de reposició d’efectius, que és de tres places, sense perjudici que 
es puguin acumular a aquest sector o servei, com a màxim, fins a tres places més 
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procedents dels altres sectors en què la Llei de pressuposts generals de l’Estat permet 
arribar al cent per cent de la reposició d’efectius, posant de manifest que, en relació amb 
el pressupost vigent, amb l’aplicació d’aquesta mesura no es posa en risc el compliment 
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la qual cosa s’haurà d’acreditar davant el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb caràcter previ a l’aprovació de la 
convocatòria de les places. 

La Sra. PALOMINO (consellera executiva de Modernització i Funció Pública) explica que plantegen la 
reposició del 100% de les places en el col· lectiu d’emergències, d’acord amb la Llei de pressuposts que 
permet la reposició del 100% per als sectors prioritaris així com la possible acumulació de l’àmbit de 
l’assessorament jurídic i de la gestió de recursos públics. 

En Comissió Informativa se li va demanar que especificàs a quines places es referia i en aquest sentit 
detalla que són 3 baixes que s’han produït en Bombers i cap incorporació més 4 baixes que s’han produït 
en l’àmbit d’assessorament jurídic i gestió de recursos públics que, restant-li una incorporació, dóna un 
total de 3 places per un costat i 3 places per un altre que sumen les 6 que proposen com a la taxa de 
reposició. 

Per concloure fa un aclariment sobre a quins departaments corresponen aquestes places i diu que són 3 
d’Emergències, 1 de Cultura (àrea jurídica), 1 del Servei d’Esports, 1 de Modernització i 1 del Servei 
d’Activitats. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé per anunciar el vot favorable del seu Grup atès que 
pensen que el departament de Bombers s’ha de reforçar per tal que, a poc a poc, pugui comptar amb una 
dotació adequada perquè és un servei prioritari. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

Es troben absents el Sr. Jurado Seguí i el Sr. Pons Cuart. 

 

II) PART DE CONTROL 

 

PUNT 36. DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE 

      A) RELACIÓ DE DECRETS I RESOLUCIONS ADOPTATS DES DE LA 
DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA. 

S’ajunta com annex la relació de decrets 

Es donen per assabentats. 

 

PUNT 37. DONAR COMPTE DEL DECRET DE RESOLUCIÓN DE 
L’EXPEDIENT DISCIPLINARI INCOAT A JJPR, PERSONAL LABORAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA. 

Es dóna compte del següent decret: 

ANTECEDENTS 
 
1. En data 7 de juliol de 2015,a les 9:12 hores, compareixen davant la Policia Local de 

Lloseta el Sr. Javier Diaz March i el Sr. Pere Josep Bover Crespí, com a 
representants del Departament de Medi Ambient del Consell Insular de Mallorca, 
manifestant la utilització reiterada i no autoritzada del vehicle matrícula 2887 DYG 
del Departament de Medi Ambient sospitant pugui ser algú treballador del refugi, no 
identificat.  
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2. En data 7 de juliol de 2015, el Tècnic de Grau Mitjà del Departament de Medi 

Ambient, Sr. Javier Díaz, emet informe relatiu al consum de gasoil de les furgonetes 
que traslladen el personal del Refugi de Tossals Verds fins a Lloseta i de 
comunicació d’ús fraudulent del vehicle fora de la jornada laboral, sense 
autorització. 

 
3. En data 7 de juliol de 2015, a les 22 hores, el Sr. Javier Diaz compareix davant la 

Policia Local de Lloseta  per comunicar un presumpte ús indegut d’un vehicle per 
part de treballador.  

 
4. A les 02:10 hores del dia 9 de juliol de 2015, els agents de la Policia local núm. 

A250015 i A110166 identifiquen al Sr. JJPR com a conductor del vehicle matrícula 
2887 DYG. 

 
5. Amb data 15 de juliol de 2015, el TGM Sr. Javier Diaz amb el vist-i-plau del Cap 

del Servei de Medi Ambient, Sr. Josep Antoni Aguiló Ribas, emet 
informe/sol•licitud d’inici d’expedient disciplinari al Sr. JJPR . 

 
6. En data 30 de setembre de 2015, la Consellera Executiva de Medi Ambient proposa 

a la Consellera Executiva de Modernització i Funció Pública  incoar expedient 
disciplinari al Sr. JJPR.  

 
7. En data 14 d’octubre de 2015, la Consellera Executiva de Modernització i Funció 

Pública dicta Resolució d’incoació d’expedient disciplinari contra el Sr. PR per 
infracció disciplinària molt greu i designant com a instructor de l’expedient el 
funcionari Gabriel Payeras Muntaner.  

 
8. En data 5 de novembre de 2015, el Cap del Servei Tècnic de RRHH emet diligència 

fent constar que en data 27 d’octubre de 2015, el Sr. PR refusà la notificació de la 
resolució d’incoació d’expedient disciplinari.  

 
9. L’instructor cita a declarar al Sr. PR en dates 26 de novembre de 2015 i 17 de 

desembre de 2015, sense que el  Sr. Pérez Rosa comparegui en cap cas per declarar, 
conforme s’acredita a les respectives diligències d’aquest instructor.  

 
10. En data 1 de febrer de 2016, l’instructor emet diligència fent constar que el Sr. PR 

rebutja personalment la notificació per comparèixer el dia 12 de febrer de 2016, 
davant aquest instructor així com que dita notificació resta a la seva disposició. 
L’instructor informa al Sr. Pérez Rosa que en cas de no comparèixer es declararà 
decaigut en el dret a aquest tràmit i que es continuarà amb la tramitació de 
l’expedient disciplinari.  

 
11. En data 12 de febrer de 2016, l’instructor emet diligència per fer constar que el Sr. 

PR no ha comparegut a l’acte de compareixença. 
 
12. En data 16 de febrer de 2016, compareixen davant l’instructor els funcionaris Sr. 

Javier Díaz, Sr. Pere Bover i Sr. Josep Antoni Aguiló, els quals ratifiquen el 
contingut dels informes i compareixences expressats als expositius anteriors. 
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13. En data 8 de març de 2016, es formula proposta de resolució i s’atorga un termini de 
10 dies hàbils al Sr. Pérez Rosa per formular al•legacions.  

 
14. En data 8 d’abril de 2016, el Sr. PR formula al•legacions a la proposta. 
 
15. En data 15 d’abril de 2016, aquest instructor emet informe sobre les al•legacions 

presentades pel Sr. PR. 
 
16. El 18 d’abril de 2016, la persona instructora d’aquest expedient disciplinari ha elevat 

proposta de resolució, en la qual es narren els fets com s’han explicat en els punts 
anteriors. Seguidament fa les consideracions i la proposta que es transcriuen 
seguidament: 

 
Fets provats 
Aquest instructor considera que a la vista de la documentació que consta a 
l’expedient disciplinari, existeix prova suficient per considerar provats els 
següent fets: 
 
I.- El Sr. JJPR es personal laboral amb contracte d’interinitat, especialitat Oficial 
2ª cuiner i que treballa al refugi gestionat pel departament de Medi Ambient 
conegut com a “Tossals Verds”. 
 
Aquest fet resta provat a la vista del document expedit pel Cap del servei de 
recursos Humans de 25 de febrer de 2015, a més de l’informe del Cap del Servei 
de Medi Ambient de data 3 d’agost de 2015.  
 
II.- El Sr. JJPR ha utilitzat de manera reiterada i sense autorització, entre els 
mesos de maig a juliol de 2015 diferents vehicles propietat del Departament de 
Medi Ambient per a la realització d’activitats particulars indeterminades, que no 
es corresponen a necessitats del servei públic, ni a tasques com a empleat públic, 
ni a cap activitat encomanada pels seus superiors.  
 
Aquest fet resta provat a la vista de l’informe de data 7 de juliol de 2015 del 
Tècnic de Grau Mig del Departament de Medi Ambient,  
 
III.- Particularment, en data 9 de juliol  de 2015, a les 02:10 hores , el Sr. JJPR 
es identificat conduint el vehicle Renault Kangoo matrícula 2887 DYG, 
propietat del departament de Medi Ambient del Consell Insular de Mallorca,  
sense autorització. 
 
Aquest fet resta provat a la vista del resultat de les actuacions practicades pel 
Agents de la Policia Local de Lloseta nums. A250015 i A110166.  
 
Finalment cal tenir en compte les compareixences dels empleats públics, Srs 
Javier Diaz March, Josep Antoni Aguiló Ribas y Pere Josep Bover Crespí davant 
aquest instructor on ratifiquen les seves actuacions tal com acrediten les actes de 
data 16 de febrer de 2016.  
 
Fonaments de dret 
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I.- Qualificació dels fets provats:   
 
L’article 95.2.p) “in fine” del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic tipifica com a infraccions 
disciplinàries molt greus “las que queden tipificadas como tales en Ley de las 
Cortes generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente Comunidad 
Autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral”.  
 
En idèntic sentit, article també 95.2.p) “in fine” de la derogada Llei 7/2007, de 
12 d’abril, Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  
 
La transgressió greu de la bona fe contractual i abús greu de confiança en 
l’exercici del treball està tipificada com a infracció disciplinària molt greu a 
l’article 58 del Conveni Col•lectiu per al personal laboral al servei del Consell 
Insular de Mallorca (BOCAIB núm. 81 de 3 de juliol de 1993).  
 
Els fets considerats provats es consideren una infracció disciplinària molt greu a 
la vista de la nombrosa jurisprudència relativa a la interpretació d’aquesta 
infracció disciplinària. A títol enunciatiu, i no exhaustiu:  
 
La Sentència núm. 845/2013, de 20 de desembre, del Tribunal Superior de 
Justícia de Canàries va considerar procedent el comiat ja que “la actora abusó de 
la confianza puesta en ella por la empresa, utilizando el teléfono móvil 
suministrado a la misma para facilitar su trabajo – con exclusión del acceso a 
Internet móvil-, que ella mismo hubo de procurarse para la validación de la 
terminal a tal fin, con aquel desmedido incremento de costes para la empresa”  
(fonament de dret sisè). També afirma la Sentència que “La transgresión de la 
buena fe contractual constituye un incumplimiento que admite distintas 
graduaciones en orden singularmente a su objetiva gravedad, pero que, cuando 
sea grave y culpable y se efectúe por el trabajador, es causa que justifica el 
despido, lo que acontece cuando se quiebra la fidelidad y lealtad que el 
trabajador ha de tener para con la empresa o se vulnera el deber de probidad que 
impone la relación de servicios para no defraudar la confianza en el trabajador 
deposita, justificando el que la empresa no pueda seguir confiando en el 
trabajador que realiza la conducta abusiva o contraria a la buena fe;” (Fonament 
de dret segon) 
 
La Sentència núm. 781/2014, de 1 de desembre del Tribunal Superior de Justícia 
de Castella i Lleó confirma la sentència d’instància per la qual es declarà 
procedent el comiat de una caixera d’un supermercat que adquiria productes de 
l’empresa per preu inferior, prèvia manipulació dels productes.  
 
També la Sentència núm. 448/2014 de 17 de març del Tribunal Superior de 
Justícia de Canàries declara procedent el comiat d’un treballador que aplicava 
descomptes a persones pròximes en detriment del marge comercial de l’empresa. 
Al fonament de dret segon afirma: “...respecto a comportamientos como el 
observado por el Sr. José Carlos, no sólo es grave y culpable, pues de manera 
consciente, deliberada y recurriendo a un modo de actuar claramente dirigido a 
enmascarar su irregular proceder, de forma continuada y en múltiples ocasiones 
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ha favorecido la obtención por sus allegados de un lucro económico en claro 
detrimento del margen comercial...” 
 
Altrament, la Sentència núm. 1542/2015 de 22 d’octubre del Tribunal Superior 
de Justícia d’Andalusia també considera procedent per transgressió de la bona fe 
contractual el comiat per la realització de treballs particulars sense autorització 
de l’empresa. 
 
Finalment, la Sentència núm. 422/2013 de 13 de maig del Tribunal Superior de 
Justícia de Madrid que declara procedent el comiat per furt de productes per part 
d’una caixer d’un supermercat.   
 
Analitzant els fets provats, i per tal de fonamentar la gravetat de la conducta i la 
qualificació de la mateixa, cal tenir en compte que la conducta descrita es 
realitza en perjudici de recursos públics i en el marc del funcionament del servei 
públic. Així es deriva del detallat informe del TGM de data 7 de juliol de 2015 a 
més del resultat de l’actuació practicada pels Agents de l’Autoritat (Policies 
Locals) ja esmentats. El Sr. PR s’aprofita del fàcil accés als vehicles propietat 
del Consell Insular de Mallorca en el marc d’un servei públic a l’àmbit rural 
(refugi de muntanya), fora de l’entorn de la seu principal del Departament de 
Medi Ambient (carrer general riera, 111 de Palma). 
 
II: Garanties procedimentals i dret de defensa: 
 
Aquest instructor considera ajustat a dret considerar que el Sr. P ha perdut el dret 
al tràmit de comparèixer per declarar,  a la vista de la voluntat manifesta, clara i 
reiterada de no voler comparèixer. Ho acrediten les diligència d’aquest instructor 
que obren a l’expedient i, en particular, la mencionada a l’antecedent de fet núm. 
X. Això de conformitat 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 garanties procedimentals i el respecte al dret de defensa resten 
complimentats ja que la proposta de resolució ha estat objecte de tràmit 
d’audiència a l’interessat per un període de 10 dies de conformitat al que preveu 
l’article 60 del Conveni Col•lectiu del personal laboral al servei del Consell 
Insular de Mallorca 
 
III.- Sanció 
 
Procedeix en aquest cas el comiat, ja que, conforme l’article 96.1.b) del Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, Text Refós de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, el “despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá 
sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para 
ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que 
desempeñaban”  
 
En idèntic sentit, article també 96.1.b) de la derogada Llei 7/2007, de 12 d’abril, 
Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  
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Igualment preveu el comiat l’article 54.2 d) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, 
de 23 d’octubre, Text Refós de l’Estatut dels Treballadors (anteriorment Art. 
54.2d) del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març)   
 
Finalment, preveu el comiat l’article 59 del del Conveni Col•lectiu per al 
personal laboral al servei del Consell Insular de Mallorca (BOCAIB núm. 81, de 
3 de juliol de 1993) 
 
IV.- Competència per imposar la sanció:  
 
L’article 9.2.l) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, dels Consell Insulars disposa 
que correspon al President de la Corporació “Ejercer la dirección superior de 
todo el personal y acordar su nombramiento; resolver sobre sus situaciones 
administrativas o laborales; adoptar las sanciones del personal, incluyendo la 
separación del servicio o el despido del personal laboral” 
 
L’article 10.c). 6 del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de data 10 
de juliol de 2015, pel qual es determina l’organització del Consell Insular de 
Mallorca atribueix al Departament de Modernització i Funció Pública  
“Nomenar i sancionar el personal, llevat de la separació del servei dels 
funcionaris de la corporació, del comiat del personal laboral...” 
Així doncs, correspon a la Presidència del Consell Insular de Mallorca la 
competència per imposar la sanció de comiat.  
 
 
En conseqüència de tot l’anterior, aquest instructor eleva a la Presidència del 
Consell Insular de Mallorca la següent de PROPOSTA RESOLUCIÓ:   
 
Primer.- Imposar al Sr. JJPR la sanció disciplinària de comiat per la comissió 
d’infracció disciplinària molt greu consistent en la transgressió greu de la bona 
fe contractual i abús greu de confiança en l’exercici del treball, tipificada a 
l’article 54.2 d) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, Text Refós 
de l’Estatut dels Treballadors (anteriorment Art. 54.2d) del Reial Decret 
Legislatiu 1/1995, de 24 de març) i a l’article 58 del Conveni Col•lectiu per al 
personal laboral al servei del Consell Insular de Mallorca 
 
Segon.- Els efectes de la sanció de comiat es produiran a partir del dia següent 
de la notificació fefaent al Sr. PR, o publicació, si n’és el cas, al butlletí oficial.  
 
Tercer.- Contra la resolució que imposi la sanció es pot interposar reclamació 
administrativa prèvia a la via judicial laboral.  
 
Quart.- Imposada la sanció, es comunicarà als representants del personal atès el 
que preveu l’article 60 del Conveni Col•lectiu del personal laboral al servei del 
Consell Insular de Mallorca (BOCAIB núm. 81 de 3 de juliol de 1993). 

 
17. La proposta de Decret de la consellera executiva del Departament de Modernització i 

Funció Pública del Consell de Mallorca, de data 9 de maig de 2016. 
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CONSIDERACIONS  
 
PRIMERA.- Normativa reguladora.  
 
La persona a la qual s’ha instruït aquest expedient disciplinari, Sr. JJPR, és personal 
laboral del Consell de Mallorca, adscrit al Departament de Medi Ambient. Per tant, la 
normativa reguladora del procediment es troba, bàsicament, en el Títol VII del RDLeg 
5/2005, de 30 d’octubre, que aprova el text refús de la Llei de l’estatut bàsic de 
l’empleat públic (EBEP); en el RDLeg 2/2015, de 23 d’octubre, que aprova el text refús 
de la Llei de l’estatut dels treballadors (ET) i en el capítol IX del Conveni Col·lectiu pel 
personal laboral del Consell de Mallorca (BOCAIB núm. 81 de 3 de juliol de 1993).  
 
S’observa el compliment d’aquestes disposicions en el procediment seguit. 
 
SEGONA.- Falta comesa i sanció proposada.  
 
En els apartats II i III dels Fets Provats de la proposta de Resolució de l’instructor de 
l’expedient, es constaten els fets pels quals la conducta del treballador està tipificada 
com a com a falta molt greu de “transgressió greu de la bona fe contractual i també 
l’abús greu de confiança en l’exercici del treball”. L’actuació del treballador fou 
intencionada i conscient, és a dir, no estem parlant d’una simple falta de cura, sinó 
d’una negligència culpable i no tolerada per l’empresa. Els fets provats i l’atestat 
policial desvirtuen el principi de presumpció d’innocència. S’ha produït un benefici 
particular del treballador infractor i un ús fraudulent dels béns de l’administració amb 
efectes danyosos (pèrdua econòmica). 
 
Per a la falta disciplinària indicada, la persona instructora de l’expedient proposa la 
sanció prevista per aquest tipus de falta, consistent en el comiat. Per a la graduació de la 
sanció, s’ha de tenir en compte la intencionalitat del treballador en la seva comissió, així 
com que era una actuació que, segons s’informa, era reiterada. Per tant, la sanció 
proposada no seria desproporcionada, tenint en compte la intencionalitat i el grau de 
participació; no concorre cap motiu per modificar la sanció proposada per la infracció 
comesa. 
 
TERCERA.- Acomiadament disciplinari 
 
El contracte de treball es pot extingir per decisió de l’empresari (en aquest cas, 
administració pública) mitjançant acomiadament basat en un incompliment greu i 
culpable del treballador; es considera un incompliment contractual la transgressió de la 
bona fe contractual, així com l’abús de confiança en el desenvolupament del treball 
(article 54 de l’ET). 
 
La forma i efectes de l’acomiadament disciplinari es regula en l’article 55 de l’ET. A 
efectes del compliment dels requisits establerts, es deixa constància que el treballador 
Sr. JJPR, no és representant dels treballadors del Consell de Mallorca ni ha estat 
nomenat delegat sindical. Tampoc consta que estigui afiliat a cap sindicat ni en la 
nòmina tampoc no hi apareix el pagament de quota sindical. 
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QUARTA.- Òrgan competent. 
 
La competència per resoldre les sancions del personal consistents en la separació del 
servei, la té atribuïda la presidència del Consell de Mallorca, en virtut d’allò que es 
disposa a l’article 9.2.l) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars.  
 
Aquesta competència no s’ha desconcentrat mitjançant el vigent Decret d’organització 
del Consell de Mallorca; això no obstant, el departament de Modernització i Funció 
Pública té atribuïda la gestió del personal funcionari i laboral, que comprèn, entre 
d’altres competències, ordenar la instrucció d’expedients disciplinaris. 
 
Finalment, el Comitè d’empresa del Consell de Mallorca ha de ser informat d’aquesta 
sanció, en compliment dels articles 64.4 de l’ET i 60 del Conveni Col·lectiu. També se 
n’ha de donar compte al Ple a la primera sessió que es celebri, d’acord amb allò que es 
disposa a l’article 34.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 
  
Per tot això, aquesta Presidència, fent ús de les atribucions que li són conferides per la 
legislació vigent, adopta el següent 
 
D E C R E T 

PRIMER.- Declarar conclosa la fase d’instrucció d’aquest procediment disciplinari i 
imposar al Sr. JJPR, amb DNI 75755157B, la sanció disciplinària de comiat per la 
comissió d’infracció disciplinària molt greu consistent en la transgressió greu de la bona 
fe contractual i abús greu de confiança en l’exercici del treball, tipificada a l’article 54.2 
d) de l’ET  i a l’article 58 del Conveni Col•lectiu per al personal laboral al servei del 
Consell Insular de Mallorca. 
 
SEGON.- L’acomiadament disciplinari tindrà data d’efectes el dia següent de la 
notificació d’aquest Decret al Sr. PR, o bé l’endemà de la publicació al butlletí oficial, si 
s’escau.  
 
TERCER.- D’aquest Decret se n’ha de donar trasllat a la Secció de Nòmines i al Servei 
Tècnic de Recursos Humans del Consell de Mallorca perquè duguin a terme la 
liquidació i les gestions corresponents. També al Comitè d’empresa del Consell de 
Mallorca i, finalment, se n’ha de donar compte al Ple del Consell de Mallorca a la 
primera sessió que es celebri. 
 
QUART.- Contra aquest Decret, el termini per interposar demanda per acomiadament és 
de vint dies hàbils comptats a partir del dia següent a la notificació o, si s’escau, de la 
publicació en el Butlletí Oficial corresponent. Ara bé, la interposició de la reclamació 
prèvia, que pot interposar-se davant la presidència del Consell de Mallorca, suspèn el 
termini de caducitat;  això sense perjudici que la persona interessada pugui exercitar, si 
escau, qualsevol altre recurs o reclamació que estimi procedent.  
 
Tot això segons s’estableix als articles 120 a 126 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, en concordància amb els articles 69 i següents de la Llei 36/2011 
de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social 
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Es donen per assabentats. 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

PUNT 38. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES 
BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA SOBRE L’ENS  PÚBLIC DE 
RADIO TELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. 

Es dòna compte de la següent moció: 

 

ANTECEDENTS 

El passat 15 d’abril el Govern de les Illes Balears va sortir traient pit i aplaudint la tan 
esperada reciprocitat entre les televisions autonòmiques de Balears i Catalunya, de tal 
manera que a Catalunya es pot veure ja IB3 i aquí tornam a rebre Tv3.cat, 3/24 i 
Super3/33. 

Tot i ser una bona notícia el poder veure com més canals de televisió millor, des de El 
Pi - Proposta per les Illes Balears consideram que hi ha prioritats a atendre dins el nostre 
territori nacional abans d’haver-se preocupat d’aquesta reconnexió. 

Una televisió pública, ha de fer un servei públic i, en aquest sentit, l’Ens Públic de 
Radio Televisió de les Illes Balears no ho fa, ja que molts de mesos ni tan sols assisteix 
als plenaris d’aquesta institució. És per això que El Pi - Proposta per les Illes Balears 
presenta per a la seva aprovació els següents 

ACORDS 

1. El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears de demanar a l’Ens 
Públic de Radio Televisió de les Illes Balears a que retransmeti els plens del Consell 
de Mallorca en directe. 

2. El Ple del Consell de Mallorca insta a l’ens a fer aquesta tasca realitzant 
desconnexions per illes quan els plenaris dels respectius consells insulars se celebrin. 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) exposa que el seu Grup presenta una moció referida al 
tractament que li està donant la televisió pública de les Illes Balears al Consell de Mallorca.  

Imagina que tots coincidiran en què IB3 és un ens públic que ha de prestar un servei públic a la societat 
de les Illes Balears i que, durant dues legislatures, ha estat molt costós malgrat que la audiència no respon 
a la inversió que s’hi fa. 

Pareix que amb la nova direcció de l’ens públic encara no han augmentat les quotes d’audiència però, tot i 
creure que se li ha de donar un poc de marge, entenen que hi ha d’haver un vessant més didàctic i més 
divulgador de la institució de govern de Mallorca. 

El seu Grup, des del primer dia, defensa que el Consell de Mallorca és el vertader govern de l’illa i, 
exceptuant les competències de Sanitat i d’Educació, gairebé totes les més importants estan en mans del 
Consell de Mallorca però consideren que l’ens públic no li presta l’atenció que li hauria de prestar. 

Tampoc no ho fa la premsa en general però no hi tenen res a dir quant a la premsa i la ràdio privades 
perquè no hi poden fer res però sí que poden fer qualque cosa amb l’ens públic d’aquestes illes. 

Els dos acords de la moció que presenten són un poc ambiciosos. El primer demana que el Consell de 
Mallorca insti el Govern de les Illes Balears a demanar a l’ens públic de Ràdio i Televisió de les Illes 
Balears que retransmeti els plens del Consell de Mallorca en directe i el segon punt demana que el Ple del 
Consell de Mallorca insti l’ens públic a fer aquesta tasca realitzant desconnexions per illes quan se 
celebrin plens als consells insulars respectius. 

Reitera que potser els acords són ambiciosos però de vegades passa que qui demana el més, aconsegueix 
el menys i, tot i reconèixer que potser seria complicat retransmetre els plens en directe, sí que poden 
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sol· licitar que almanco se li presti al Consell de Mallorca una major atenció ja que, fins i tot el dia del 
Debat de Política General, trobaren a faltar a la sala la Ràdio i Televisió de les Illes Balears. 

Tothom sap que des de Presidència els han enviat una carta, que ha estat signada per tots els portaveus, 
que el seu Grup considera que és correcta però insuficient i, per això, considera que seria més adient que 
hi hagués un acord del Ple que demani a l’ens públic que s’interessi per aquesta institució. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) manifesta que el seu Grup donarà suport a la 
moció perquè consideren que, efectivament, el Consell de Mallorca és el gran desconegut per a la majoria 
dels ciutadans. 

Adverteix que molta gent, en parlar-li del Consell de Mallorca, no sap exactament què fa i, per tant, 
consideren que han de fer costat a aquesta moció i ho faran votant-hi a favor. 

La Sra. RIBOT (Podem Mallorca) expressa que, des de Podem Mallorca i ben segur també des de la resta 
de partits que estan representats al Consell de Mallorca, tenen la ferma intenció de fer arribar a la 
ciutadania de Mallorca els temes d’importància que es tracten en aquesta institució i que els afecten dia a 
dia. 

Podem Mallorca entén que el Consell de Mallorca és l’autèntic autogovern de l’illa i que, per tant, la 
informació que s’hi genera és d’interès per a la ciutadania en general. 

Per aquest motiu, creuen que resultaria d’interès per a les espectadores i els espectadors de la Ràdio i 
Televisió de les Illes Balears conèixer, de primera mà, els continguts que es generen i es debaten en el Ple 
del Consell de Mallorca. 

Ara bé, a la vegada creuen que la direcció de l’ens públic ha d’elegir de manera autònoma i prendre les 
decisions sobre el contingut que vulgui emetre i, encara que estan completament d’acord amb reclamar 
més atenció per part del mitjà, no creuen que sigui adequat demanar-los que emetin en directe els plens i 
que, per tant, canviïn la seva programació si no entra dins els seus criteris. 

La independència de la cadena ha estat una de les reivindicacions constants de Podem des del Parlament 
de les Illes Balears i, per això, els sembla que seria més adequat convidar-los a venir a veure el Ple i, si la 
informació els resulta rellevant, doncs que l’emetin. Per això assenyala que si poguessin canviar els punts 
d’acord en aquest sentit, el seu Grup estaria encantat de donar suport a la moció. 

La Sra. BUJOSA (MÉS per Mallorca) manifesta que el passat 15 d’abril fou un dia rellevant per a la 
nostra cultura i per a la nostra llengua: es va retornar l’emissió de TV3 a les nostres illes.  

Amb aquest fet s’està fent una passa més en el procés de retornar la cultura i la llengua a la normalitat 
després de la croada que havia enllestit el govern de l’expresident Bauzá. Ara són més plurals i estan més 
informats atès que tenen més mitjans a la seva disposició. 

També vol dir que al Principat tenen –així com s’explica en la moció– des del mes d’abril la possibilitat 
de veure IB3. Amb aquestes dues cadenes de titularitat pública guanyen tots els ciutadans de les Illes 
Balears i també de Catalunya. 

Amb la carta que signaren tots els portaveus dels grups polítics de Consell de Mallorca volien donar-li un 
impuls a la cobertura que l’ens públic presta al Consell de Mallorca. El seu Grup pensa que la cobertura 
que es fa de les activitats d’aquesta institució és realment insuficient, essent aquesta una realitat molt poc 
desitjable per a tothom. 

Des de MÉS per Mallorca creuen, encaridament, en la necessitat d’un compromís real de l’ens públic de 
l’illa perquè aposti per fer més visible, en la seva programació, aquesta institució i perquè els ajudin a fer-
la més propera a la ciutadania i perquè els ajudin a fer més coneixedora l’activitat que desenvolupa 
difonent els plens del Consell de Mallorca. 

Per això, en la carta de la qual parlàvem abans demanen que IB3 estigui present a tots els plens i es faci 
ressò dels temes rellevants que s’hi tracten. Tot expressant el seu malestar per la manca de difusió que 
IB3 fa del Consell de Mallorca, vol deixar clar que des de MÉS per Mallorca també creuen, 
encaridament, en la llibertat de premsa com a llibertat o immunitat dels mitjans de comunicació per, en el 
cas d’IB3, disseminar informació mitjançant l’emissió sense cap tipus de control governamental. 

Recalca que la llibertat de premsa és imprescindible per als drets individuals d’una societat lliure i els 
governs democràtics. És per això que pensen que marcar quin ha de ser el tractament que es faci de la 
informació generada per part de la institució ja no és tasca seva sinó que han de deixar a aquest ens públic 
que, independentment i amb llibertat, pugui escollir. 
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La Sra. SERVERA (PSOE) ratifica i es reafirma en les paraules de la Sra. Ribot i de la Sra. Bujosa i 
afegeix que creu que tots els que membres del Ple estan d’acord que IB3 ha de prestar més atenció al que 
passa al Consell de Mallorca. 

Entenen que és necessari que la Ràdio i Televisió autonòmica tengui els consells insulars en la seva 
agenda d’una manera més seriosa i, evidentment, són els consellers i conselleres d’aquesta institució els 
que han de lluitar aquesta batalla perquè això esdevengui una realitat. 

En la carta que es va repartir a tots els grups polítics del Consell de Mallorca hi ha unes dades molt 
significatives com el fet que el Consell de Mallorca representa, aproximadament, un 78% de la població 
que viu a les Illes Balears així com el fet que aquesta institució gestiona un pressupost de gairebé 377 M€. 
Aquestes dades converteixen l’activitat del Consell de Mallorca en una informació d’interès per a tots els 
mallorquins i mallorquines. 

Per això, és just reclamar que les institucions públiques li donin al Consell de Mallorca el protagonisme 
que mereix però, ara bé, també entén que no poden dissenyar la graella de la Ràdio i Televisió pública. 

Així doncs, consideren que s’ha de reivindicar un major paper d’aquesta institució en la Ràdio i Televisió 
pública però no li poden dictar la seva programació. El seu Grup defensa la independència i l’objectivitat 
de la Ràdio i Televisió pública i, si l’ens considera que ha de fer seves les propostes de la moció, el seu 
Grup hi estarà d’acord però creu que s’ha de donar una certa autonomia a la direcció d’IB3 perquè 
prengui la decisió que trobi que ha de prendre. 

Per tant, el seu Grup està totalment d’acord amb els fets plasmats en la moció però no amb els acords que 
s’hi proposen i, per això, hi votaran en contra. 

El Sr. ROVIRA (PP) comunica, en primer lloc, que el seu Grup votarà a favor de la moció però no tant 
pel text concret dels acords ja que al PP no li preocupa el fet que els plens del Consell de Mallorca es 
retransmetin o no sinó que el que realment els preocupa és que IB3 estigui present en els plens i en els 
actes del Consell de Mallorca i, per tant, doni cobertura en els seus espais informatius a la pluralitat que 
representen tots els grups polítics del Consell de Mallorca. 

Això no obstant, és veritat que tampoc no sobra demanar més i opina que estarà bé demanar-li a IB3 que 
estigui present i retransmeti els plens, si és quelcom que pugui servir perquè almanco tenguin en compte 
el Consell de Mallorca i se’n faci difusió a través dels espais informatius de la pluralitat d’opinions dels 
distints grups que conformen el Ple del Consell de Mallorca. 

Finalment indica que, encara que no estan d’acord amb la redacció concreta de la moció i pensen que 
seria més adequat demanar que se tengui en compte el Consell de Mallorca, que s’enregistri tot el ple i 
que se li doni una cobertura adequada en els informatius, creuen que està bé demanar-ne l’emissió en 
directe si això ha de servir perquè el Consell de Mallorca tengui més presència, com a institució, en els 
espais informatius d’IB3. 

El Sr. AMENGUAL observa que no ha entès massa bé les intervencions dels companys dels grups de 
l’equip de govern –que en principi pareixien que havien de votar a favor de la moció– atès que diuen que 
estan d’acord amb la moció però no amb els acords que s’hi proposen. 

Per altra banda vol agrair el suport de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i del Partit Popular a la moció 
i “recriminar” la postura dels grups que govern ja que, si estan d’acord amb la idea, hi haguessin pogut 
proposar alguna esmena que potser hauria acceptat. 

De fet, únicament li ha semblat que la Sra. Ribot li ha fet una espècie de proposta d’esmena en el sentit de 
canviar la redacció dels acords però no ha arribat a concretar res, cosa que tampoc no han fet ni la Sra. 
Bujosa ni la Sra. Servera, tot i que el seu Grup subscriu al 100% els arguments de la Sra. Servera quant 
als fonaments d’aquesta moció. 

Remarca que la moció proposa que s’acordi “demanar”, no “imposar” que en la graella incloguin els 
plens del Consell de Mallorca d’una forma obligatòria. Torna a dir que es tracta de “demanar” que 
s’enregistrin els plens perquè, com s’ha dit abans, qui demana el més pot obtenir el menys. 

No entén que, si els grups de l’equip de govern estan conformes amb tots els punts que sustenten la moció 
–fins i tot la Sra. Bujosa ha alabat el fer de parlar de Canal 33 i de TV3–, llavors diguin que no hi votaran 
a favor perquè no estan conformes amb els punts apel· lant a la llibertat de premsa, l’autonomia i la 
independència de l’ens. 
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Al respecte puntualitza que no pretenen coartar ni l’autonomia ni la independència ni la llibertat que l’ens 
públic de Ràdio i Televisió de les Illes Balears i ressalta que la moció únicament proposa que se li demani 
que vénguin amb plens i que li facin més cas al Consell de Mallorca. 

Reconeix que és cert que la moció sol· licita que s’emetin els plens en directe, però adverteix que ho 
demanen i no ho imposen. No obliguen a res sinó que just ho demanen alhora que proposen les 
desconnexions. 

Des d’El Pi-Proposta per les Illes no són tècnics ni en audiències ni en temes audiovisuals i, donant per 
descomptat que des de Ràdio i Televisió de les Illes Balears sabran què han de fer i què no, la realitat és 
que tenen oblidat el Consell de Mallorca. Potser tot això és conseqüència de la feina en contra de l’ens 
que s’ha fet els darrers anys, sobretot la passada legislatura però vertaderament tenen el Consell de 
Mallorca completament oblidat. 

Recorda que El Pi-Proposta per les Illes va presentar la moció amb anterioritat a la carta que s’ha remès a 
tots els portaveus i, fins i tot, ell personalment li va comentar al president Ensenyat fa dos mesos que el 
seu Grup tenia ganes de presentar aquesta moció i el va animar a fer-ho perquè tots estan un poc enfadats 
pel poc tracte que se li dóna al Consell de Mallorca per part de l’ens públic de Ràdio i Televisió de les 
Illes Balears. 

Un exemple clar va ser el Debat de Política General del qual no s’emeteren ni 30 segons per IB3 i això va 
ser dins els informatius, és a dir, que no hi va un programa especial a posta dins la graella. 

Per això, el seu Grup vol mostrar contundència per tal que se li presti atenció al Consell de Mallorca però 
sense coartar llibertats ni autonomies. Volen que el Consell de Mallorca sigui tractat, com deia la Sra. 
Ribot, com el vertader autogovern d’aquesta illa. 

La carta a què s’ha fet referència abans està molt bé però hi troba a faltar contundència perquè realment és 
un document de caire més institucional i El Pi-Proposta per les Illes considera que ha de ser el Ple que ha 
de dir-ho amb contudència. 

Finalment reitera a l’equip de govern que els recrimina que, estant a favor de tot, no li proposin una 
esmena per eliminar allò que no els agradi ja que el seu Grup està obert a tot. Únicament volen que li 
prestin atenció al Consell de Mallorca i els hauria agradat que tots els grups que conformen el Ple hi 
haguessin votat a favor, aprofitant l’avinentesa per reiterar l’agraïment als dos grups que ho faran. 

La Sra. BUJOSA li diu al Sr. Amengual que, encara que potser arribi tard, vol fer-li una proposta si li 
sembla bé.  

El Sr. AMENGUAL confirma que està disposat a rebre qualsevol proposta envers aquesta moció. 

La Sra. BUJOSA exposa, aleshores, que la seva proposta consisteix en acotar els acords a un únic acord 
amb la redacció següent: 

“El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a demanar a l’ens públic de Ràdio i 
Televisió de les Illes Balears que cobreixi els plens del Consell de Mallorca així com que intenti fer el 
màxim de difusió de les activitats d’aquesta institució, i la possibilitat de realitzar desconnexions per illes 
quan l’activitat dels diferents consells ho requereixi.” 

El Sr. AMENGUAL intervé per confirmar que el seu Grup accepta l’esmena. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

Es troba absent el Sr. Apesteguia Ripoll. 

 

PUNT 39. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES 
BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA SOBRE EL DESTÍ DEL 
SUPERAVIT. 

Es dòna compte de la següent moció: 

 

ANTECEDENTS 
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Enguany ha estat un any de sequera com feia temps que no teniem. El Govern de les 
Illes Balears, a través de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha posat 
en marxa algunes mesures urgents per fer front a aquesta sequera que vivim. Una de les 
mesures és posar en marxa al més alt rendiment les dessaladores. 

 

Aquest any ha plogut un 70% menys respecte a la mitjana dels darrers 30 anys. 
D’aquesta manera i amb les dessaladores funcionant a alt rendiment, campanyes de 
conscienciació, el tancament de s’Estremera per garantir abastiment de qualitat són 
mesures que serveixen per pal·liar un problema de manera puntual, però el cas és que a 
Mallorca hi ha un problema estructural i greu que afecta a molts municipis de l’illa: i 
aquest és el mal estat de les xarxes d’aigua dels municipis. Així, hi ha pobles que 
perden el 70% en filtracions a través de la seva xarxa i és el moment de posar-hi remei. 

 

Aquest problema que enguany hem tengut, ens ha fet obrir els ulls a tots, però la realitat 
és que la nostra xarxa d’aigua, pous i depòsits necessita una actuació urgent i 
contundent i no podem esperar a tenir aquestes necessitats urgents per solucionar el 
problema.  

 

Per aquests motius el Grup el Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la següent: 

MOCIÓ 

1. El Ple del Consell de Mallorca acorda destinar recursos suficients per detectar i 
solucionar les fugues de les xarxes d’aigua dels municipis de Mallorca. 

El Sr. PRESIDENT observa, abans d’iniciar el debat, que en el punt anterior s’ha oblidat informar que la 
Unió d’Associacions de Mallorca havia demanat intervenir en els punts 38, 45, 41 i 43 però no serà 
possible atès que el seu representant, el Sr. Pere Felip, està malalt. Per si és el cas que aquest segueixi el 
debat via internet, li envia en nom de la Corporació del Ple una forta abraçada amb els desitjos d’una 
prompta recuperació.  

Tot seguit dóna pas al debat. Abans, fa notar que hi ha una sèrie de mocions que fan referència a aquest 
mateix tema (punts 39 i 41) per la qual cosa indica que, si no hi ha cap altre inconvenient, se’n farà el 
debat conjunt.  

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) inicia la seva intervenció. 

Assenyala que, després de les converses oportunes entre els diversos portaveus dels Grups polítics de la 
institució, s’ha redactat una moció conjunta i consensuada.  

Tot seguit indica que, atès que la redacció de la moció que s’havia enviat s’ha modificat, la llegirà 
textualment a continuació.  

“Atès que en el passat Ple se va aprovar la destinació del superàvit de més de 33 M€ amb la distribució 
següent:  

- Inversions financeres sostenibles (20 M€)  

- Amortització del deute (13.645.483,00 €). 

Atès que per part de l’equip de govern s’ha anunciat que s’ha de dedicar la part d’inversions als 
ajuntaments.  

Ateses les mocions presentades per El Pi-Proposta per les Illes i pel Grup Popular, així com les 
negociacions amb els diferents Grups polítics.  

Atès que entre les inversions que han de fer els ajuntaments existeixen una sèrie de projectes que són més 
prioritaris. 
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Atès també que enguany ha estat un any de sequera com feia temps que no teníem i que la nostra xarxa 
d’aigua, pous i dipòsits necessita d’una actuació urgent i contundent, abans d’esperar a resoldre el 
problema quan aquest arribi a una situació extrema.  

Atès que les necessitats dels ajuntaments en matèria d’enllumenat públic són també del tot evidents.  

Ateses les reunions mantingudes en aquest sentit entre l’equip de govern i l’oposició.  

Per tot això, es presenta la següent moció: 

1. El Consell de Mallorca prioritzarà les inversions en obres d’infraestructures hídriques, l’eliminació de 
fugues d’aigua i sanejament, donant-li prioritat sobre les altres línies, en tot cas.  

2. El Consell de Mallorca impulsarà obres d’enllumenat públic que permetin l’estalvi energètic o mesures 
de seguretat del mateix. 

3. El Consell de Mallorca impulsarà obres d’eliminació de barreres a l’accessibilitat en edificis i espais 
públics. 

4. El Consell de Mallorca impulsarà obres de condicionament de carreteres de titularitat municipal.” 

Per acabar reitera que és aquest, el text que han consensuat tots els Grups polítics de la institució.  

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé a continuació. 

Manifesta que el seu Grup està d’acord a destinar una part del superàvit del pressupost de la institució a 
ajudar als ajuntaments de Mallorca, per bé que s’han de prioritzar i delimitar molt bé a què se destinen les 
ajudes per als projectes.  

Atès que ja se varen tenir les converses necessàries per concretar aquestes qüestions amb l’equip de 
govern, es mostra d’acord amb tots i cadascun dels punts de la moció.  

El Sr. SALOM (PP) intervé tot seguit.  

Agraeix, en nom del Grup Popular, que s’hagi atès la seva petició de consens en torn d’aquest tema.  

Diu que el seu Grup desitja que també es puguin posar d’acord pel que fa a les bases d’execució 
d’aquestes ajudes. Fa avinent que, tot i que s’han consensuat els quatre punts de la moció, s’ha de 
considerar que hi pot haver ajuntaments que poden aconseguir molts punts en temes de sanejament o 
infraestructures hídriques, per exemple, mentre que d’altres ja tenguin resolta aquesta qüestió, no 
presentin cap problema i el seu percentatge de fugues d’aigua sigui inferior a la resta, motiu pel qual se’ls 
concediria menys puntuació i tendrien menys possibilitats d’accedir als beneficis d’aquest romanent.  

Si es prenen en consideració aquestes circumstàncies a l’hora d’elaborar les bases d’execució 
s’aconseguirà generar tranquil· litat i demostrar que el Consell de Mallorca continua respectant 
l’autonomia dels ajuntaments. Evidentment, s’ha d’entendre que aquesta és una partida especial, que té 
una destinació específica, però defensa que els ajuntaments que ja tenguin aquest problema solucionat 
puguin disposar de la mateixa quantitat per destinar-la a allò que considerin més necessari, des del punt 
de vista de la sostenibilitat.  

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) intervé tot seguit. 

Agraeix el bon tarannà demostrat per tots els Grups polítics en la reunió que se va convocar per parlar 
d’aquest pla especial. 

Recorda que el Grup Popular i el Grup El Pi-Proposta per les Illes varen plantejar la importància d’aplicar 
aquestes inversions per mitjà de mocions, no només en els ajuntaments i en general, sinó que aquestes 
feien referència a coses molt concretes, com ara fugues d’aigua. Assegura que l’equip de govern opina 
també que aquesta és una necessitat bàsica i que és necessari ajudar els ajuntaments pel que fa al 
sanejament i a les infraestructures hídriques.  

Recorda que en el darrer Ple extraordinari ja se va comprometre a mantenir informada la Corporació del 
Ple, amb vista a rebre també les seves aportacions i s’alegra perquè ha estat possible aconseguir-ho en 
totes les reunions que s’han celebrat; s’ha obtingut el consens de tots els Grups polítics, condició bàsica si 
se pretén beneficiar tots els ajuntaments de Mallorca, atès que tots els Grups que tenen representació en el 
Consell de Mallorca també la tenen en els ajuntaments.  

Fa avinent que és necessari centrar-se en alguns objectius concrets, perquè la institució també ha de poder 
marcar la pauta per intervenir sobre les grans necessitats que té Mallorca, com ara les fuites d’aigua, 
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l’eficiència energètica, l’eliminació de barreres arquitectòniques o el condicionament de carreteres de 
titularitat municipal.  

Consegüentment, els punts d’aquesta moció no fan sinó marcar un camí en la direcció d’allò en què se 
considera més necessari intervenir, per tal que tots els ajuntaments de Mallorca hi treballin, conjuntament. 
Es mostra convençut que pot representar un important benefici per al conjunt de la ciutadania.  

Respon al Sr. Salom que hi fan feina, sobre les bases d’execució. Informa que precisament ahir ja varen 
tenir una reunió amb els responsables del Departament de Desenvolupament Local per començar a 
concretar les accions a emprendre i potser la propera setmana ja puguin tenir un esborrany per presentar-
lo.  

Assegura que la intenció és que resulti senzilla, la tramitació aquestes sol· licituds de subvenció, atès que 
per les seves característiques s’han de complir uns terminis, que són molt ajustats.  

Comenta que moltes de les modificacions de crèdit que se presenten avui, dels organismes autònoms i 
dels ens que en depenen, ja s’han calculat en funció del superàvit de 20 M€.  

Per acabar destaca que el resultat de la reunió esmentada va ser molt positiu, fet que permet confiar en 
aconseguir la unanimitat de criteri en torn a aquesta qüestió i, sobretot, la complicitat de tots els 
ajuntaments de Mallorca.  

La Sra. MORA intervé tot seguit.  

Agraeix la celebració de la reunió del passat dimarts, de la qual ha parlat el Sr. Bonet.  

Només fa una recriminació, en el sentit que hi ha ajuntaments que a dia d’avui ja saben quina serà, la 
quantitat econòmica els pertocarà. Fa notar que abans s’hauria de considerar l’opinió que manifesten en 
les reunions els Grups de l’oposició i posteriorment passar la mateixa informació a tots els ajuntaments. 

Reitera que no és correcte, que hi hagi ajuntaments que tenen la informació de primera mà.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

Es troben absents el Sr. Miralles i el Sr. Apesteguia Ripoll. 

 

PUNT 40. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES 
BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA EN RELACIÓ A LA 
RECUPERACIÓN DEL “JOCH DELS MINISTRILS” 

Es dòna compte de la següent moció: 

ANTECEDENTS 

A l’Edat Mitjana, especialment en el ressorgir de la cultura cortesana, aparegueren a 
Europa els joglars, que no eren més que els encarregats d’animar les vetllades dels 
senyors feudals, amb música, cants, balls i altres espectacles. D’altra banda, a les festes 
i celebracions del poble sempre hi va haver persones que animaven amb les cançons i 
música, moltes vegades amb humor que definien el sentir popular del moment. Sembla 
ser que en el nostre àmbit cultural catalano-occità, aviat es va diferenciar entre “joglar” i 
“trobador”; uns considerats més refinats i cultivats i els altres més identificats amb la 
cultura popular.  

En el mateix moment de la conquesta de l’illa el 1229, joglars i trobadors habitaren 
l’illa de Mallorca. Fins i tot Ramon Llull a la seva joventut, sembla ser que provà això 
de ser trobador. I d’aquesta manera, per als actes solemnes que anaven sorgint al nou 
regne, es contractava els joglars perquè fessin sonar les seves xeremies, timbals, flautes 
i altres instruments.  
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Al segle XIV, en l’àmbit de la Corona d’Aragó, a aquests músics més institucionals 
se’ls va començar a anomenar ministrils, per diferenciar-los de la branca més informal 
que eren els joglars, encara que a Mallorca se’ls seguí anomenant vulgarment joglars.  

Davant les prohibicions del clero de llogar i comprar instruments a joglars per 
actuacions en celebracions eclesiàstiques i civils, va néixer la proposta de crear un grup 
de ministrils, per part del Gran i General Consell, que sortís a les festes i celebracions 
cíviques i que fossin completament deslligats de l'església. 

De fet, tot i que els músics participaven en els actes solemnes a l’illa des del segle XIII, 
no va ser fins l’any 1595 que aquests es van institucionalitzar i ho feren, com dèiem, 
sota la denominació de ministrils.  Aquest any trobem la proposta feta al Gran i 
General Consell per a la creació d'un "joch de ministrils, los quals fossen obligats a 
servir TOTES les festes, que es fan universals..." festes, es clar, promogudes per aquell 
antic òrgan de govern de Mallorca. Aquest fet fou possible gràcies a l’acord al qual 
arribaren en aquell temps els jurats del Regne amb el bisbe i canonges de la Catedral. 

Quan en el segle XVIII desaparegué la Universitat del Regne i el Gran i General 
Consell, els ministrils, com altres figures institucionals, trobaren el seu lloc en el nou 
escenari municipal i des de llavors, acompanyaren el Batle i els regidors als actes, als 
que, fins aleshores, havien assistit els jurats i consellers defenestrats.  

El darrer quart de segle XIX i primeres dècades del segle XX, va ser una època 
convulsa per als Ministrils ja que foren suprimits i reincorporats en varies ocasions. El 
1922 l’Ajuntament de Palma els donà un impuls amb la seva incorporació a la Festa de 
l’Estandard. En l’època del batle de Palma Máximo Alomar, anys 1963-68, els 
Ministrils visqueren la seva darrera època d’esplendor. Després desapareixen amb 
l’arribada de la mal anomenada “modernitat” dels anys 70. No fou fins a l’any 2001 
quan els recuperà de nou el Consell Insular de Mallorca per gaudi de tots, estant present 
en els actes institucionals del mateix, però també fent diferents actuacions i concerts a 
diferents municipis de Mallorca.  

A la passada legislatura, en època de crisi econòmica, els valors culturals patiren unes 
injustes retallades que afectaren, entre altres a la figura del “Joch de Ministrils”. Que 
malauradament varen desaparèixer.  

Des d’El Pi entenem que el Consell Insular de Mallorca ha de treballar per aconseguir 
que la societat actual senti la cultura mallorquina com a l'element identificador i 
vertebrador la nostra identitat com a poble. En les reunions de la Comissió de la Diada 
que es duen a terme, s’ha posat de manifest la necessitat de que aquesta institució ajudi 
als mallorquins a conèixer quins són els nostres valors, tradicions, signes d'identitat, 
història, creences i coneixements, que ens serveixen per saber d'on venim i expliquen la 
nostra forma de pensar sentir i actuar. En aquestes reunions s’ha manifestat amb certa 
enyorança el treball i referència del “Joch de Ministrils”, divulgatiu d’aquest valors i 
tradicions. 

En aquest sentit el grup de consellers d’El Pi considera necessària una actuació al 
respecte i més tenint present que la inversió en vestuari i instruments està realitzada i 
romanen en l’oblit en algun en un racó de la institució. I per això demanem es prenguin 
els següents  

 

     ACORDS:  
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1. El Ple del Consell Insular de Mallorca es compromet a recuperar com a símbol 
de prestigi tradicional i cultural la figura del “Joch de Ministrils” de la 
institució. 

2. El Ple del Consell Insular de Mallorca insta al Departament de Cultura que 
alhora de recuperar aquesta figura, es cerqui la formula adient i es determinin les 
actuacions necessàries perquè la mateixa sigui econòmicament viable i perduri al 
llarg del temps, fent les passes adients per a la declaració del “Joch de 

Ministrils” Patrimoni Cultural Immaterial. 

3. El Ple del Consell Insular de Mallorca insta al Departament de Cultura a 
coordinar les actuacions adients per tal de fer que el “Joch de Ministrils” 
serveixi per ser un instrument de transmissió de la nostra història arreu de l’illa 
revisant o redactant, si escau, un reglament per a la seva participació no tant sols 
en els actes organitzats per aquesta institució, si no que també puguin actuar en 
els diferents municipis de Mallorca. 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) fa notar que deixarà de banda els antecedents històric 
que vénen referendats en la moció. 

A continuació relata que durant la passada legislatura, coincidint amb una època de crisi, es va prescindir 
d’una figura que s’havia recuperat feia uns anys, una figura que prové de l’edat mitjana i que el seu Grup 
considera que pot ser un element identificatiu i vertebrador de la nostra cultura i la nostra societat. 

Fa avinent que s’està treballant amb el tema de la Diada de Mallorca i què se pot fer perquè la gent senti 
el Consell de Mallorca com a seu i, dins aquestes reunions que celebra a la Comissió de la Diada, han 
parlat amb diferents personalitats tant del món de la cultura, historiadors i personal de casa que hi fa 
feina.  

En el si d’aquestes converses va sorgir el tema del Joch de Ministrils i això els va inspirar per presentar 
una moció al Ple per recuperar aquesta figura que ajudi els mallorquins i mallorquines a conèixer quins 
són els nostres valors, tradicions i signes. 

La moció està conformada per tres acords. El primer és per instar el Ple a què se comprometi a recuperar, 
com a símbol de prestigi internacional i cultural, la figura del Joch de Ministrils de la institució. 

El segon acord pretén que el Ple del Consell de Mallorca insti el Departament de Cultura, perquè entenen 
que és aquest departament el que hauria de gestionar aquest element vertebrador i no com s’havia fet en 
passades legislatures, que depenia de Presidència o del Departament de Presidència i El Pi-Proposta per 
les Illes proposa que sigui el Departament de Cultura el que recuperi aquesta figura i cerqui la fórmula 
adient i en determini les dotacions necessàries perquè pugui ser econòmicament viable i perduri a llarg 
del temps. 

Saben que un dels motius de l’eliminació del Joch de Ministrils durant la passada legislatura va ser el 
tema econòmic i, per això, suggereix que s’estudiï la manera de conjugar el tema ja que, tal vegada, no 
fan falta 15 ministrils i potser bastaria que n’hi hagués 9 o 10 o 7, en funció del tema musical i les 
actuacions que se puguin fer. És a dir, que s’ha de mirar de la manera de fer una contractació adient 
perquè aquest personal sigui econòmicament viable i que pugui perdurar. 

Igualment dins el segon punt d’acord proposen fer les passes adients per a la declaració del Joch de 
Ministrils com a patrimoni cultural immaterial, una figura que contempla la UNESCO i que podria 
reforçar aquesta figura dels ministrils i fer-la que perduràs al llarg del temps. 

El darrer punt de la moció insta el Consell de Mallorca que, a través del Departament de Cultura, coordini 
les actuacions adient per tal que aquesta figura del Joch de Ministrils serveixi com a instrument de 
transmissió de la nostra història arreu de l’illa de Mallorca tot revisant o readaptant, si escau, un 
reglament per a la seva participació no tan sols en els actes organitzats per aquesta institució sinó que 
també pugui actuar i participar en actes de diferents administracions i municipis arreu de Mallorca. 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) manifesta que el seu Grup està d’acord amb l’esperit 
d’aquesta moció i els sembla molt bé recuperar aquesta figura tradicional d’aquesta institució però, ara bé, 
el problema que hi veu és el tema econòmic. 
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En el moment que se’n varen canviar les condicions, hi havia unes 10 o 12 persones que tenien una 
nòmina mensual per tocar en 3 o 4 actes públics i això li costava al Consell de Mallorca una doblerada. El 
sistema pel qual s’optà va ser el de fer contractes de servei per actuacions, sistema que pensa que estava 
molt bé. 

Si realment no és rendible i no es pot mantenir el Joch de Ministrils, aleshores s’han de pensar què fer al 
respecte com, per exemple, externalitzar el servei. En tot cas, s’ha de cercar la fórmula que sigui més 
viable per poder-ho dur a terme. 

El Sr. ROTGER (PP) constata que el Consell de Mallorca té un patrimoni conformat per les 
interpretacions i les actuacions fetes pel Joch de Ministrils, durant el període de la seva recuperació, per 
part d’instrumentistes i músics que, tot recollint creacions musicals d’altres terres així com creacions 
pròpies i el cant de la Balanguera, han fet que aquest patrimoni sigui enyorat perquè li donava prestància 
als actes que organitzava la institució. 

Es tracta d’un Joch de Ministrils que prové l’edat mitjana i que compta amb un bagatge que està 
documentat i enregistrat. Així mateix la institució compta amb els instruments i la vestimenta, encara que 
adverteix que s’hauria de tenir cura d’aquests instruments i, per això, creu que s’hauria de fer un contracte 
de servei perquè els instruments es mantenguin així com toca i no es facin malbé. 

De fet, l’esperit de la moció pareix que és aquest i el seu Grup hi està d’acord però, això no obstant, creu 
que la moció és un totum revolutum perquè demana quatre coses i unes són peremptòries mentre que 
altres són conseqüències d’unes altres. 

Observa que la part més importat és la que s’estableix en l’apartat 2n de la moció, que diu que el 
Departament de Cultura estudiï la fórmula més adequada perquè sigui econòmicament més viable i 
permanent.  

Aleshores pensa que aquest estudi ha de ser previ a l’acord de creació d’un Joch de Ministrils o de tornar-
lo a posar en marxa i, fins i tot, l’estudi ha de ser previ a instar la declaració de patrimoni immaterial de la 
humanitat i també ha de ser previ a la redacció d’un reglament. 

El motiu pel qual els ministrils varen deixar d’actuar o se va optar per fer-los un contracte de serveis era 
que hi havia seriosos problemes d’origen en la contractació que hi havia afegits al fet que la situació 
econòmica de la institució no era bona i el manteniment del Joch de Ministrils tenia un cost superior als 
200.000 euros. 

Detalla que la passada legislatura es va considerar que era inviable continuar amb el sistema legal en què 
es trobava el Joch de Ministril i també pel cost que suposava en uns moments que la institució va haver de 
prioritzar la despesa per atendre temes socials. 

Repeteix que el seu Grup està d’acord amb l’apartat núm. 2 que diu que el Departament de Cultura estudiï 
la fórmula més adequada perquè sigui econòmicament més viable i permanent i aprofita l’avinentesa per 
sol· licitar la votació separada dels punts. 

Tot seguit recorda que hi ha punts que són conseqüència d’altres punts ja que, si volen fer una feina 
seriosa, s’ha de començar per fer-ne l’estudi que determini que el Joch de Ministrils s’ha de crear, 
estableixi el seu cost i la forma legal més adequada així com a on s’ha d’incardinar dins la institució. 

Veuen bé que se’n cuidi el Departament de Cultura perquè d’aquest departament depenen tots els temes 
culturals i també considera que tornar a posar en marxa el Joch de Ministrils podria donar molt més joc a 
la institució i apunta que també podria dependre de la Fundació Teatre Principal però sempre cercant 
quina és la fórmula més adequada i avaluar-ne els costos. 

Igualment indica que instar a la declaració de patrimoni immaterial requereix també d’un estudi previ per 
determinar què s’ha de protegir: la figura dels ministrils, les peces musicals que interpreten, la seva 
procedència, la seva antiguitat, etc. Per exemple, al Consell de Mallorca tenen la Sibil· la, que és 
patrimoni de la humanitat, i per aconseguir-ho se va seguir aquest procediment. 

Per concloure reitera que, si el Grup proposant permet la votació separada dels punts d’acord, el seu Grup 
votaria a favor del punt núm. 2 i s’abstendria en els punts núm. 1 i 3 perquè consideren que un és 
conseqüència de l’altre i, així mateix, si s’aprova el punt núm. 2 al seu Grup li agradaria que se constituís 
una comissió, amb representació de tots els grups polítics, per valorar la conveniència i la manera 
d’organitzar el Joch de Ministrils amb la voluntat que sigui estable i contribueixi a fomentar i a enriquir la 
cultura i estendre-la arreu de Mallorca. 
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El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) assegura que la recuperació 
de la figura del Joch de Ministrils es va posar a damunt la taula des del primer moment, quan el nou equip 
de govern va arribar al Consell de Mallorca, però amb el pressupost que hi havia era molt complicat posar 
en marxa una iniciativa com aquesta. 

També varen considerar que era molt precipitat preveure-ho en el pressupost que varen elaborar per a 
2016 perquè els estudis no estaven fets per conèixer quina és la millora manera per impulsar la posada en 
marxa d’aquesta figura i és ara quan poden posar a damunt la taula la possibilitat real de recuperar el Joch 
de Ministrils i, de fet, l’equip de govern hi està a favor perquè consideren que és un valor cultural que 
s’ha d’impulsar des del Consell de Mallorca. 

Tot i això i seguint la línia del que ha explicat el Sr. Rotger, cal tenir en compte que el cost que va arribar 
a tenir el Joch de Ministrils era molt elevat. Concretament li consta que el cost era de 163.000 € més els 
costos de manteniment i formació fins assolir, en algunes ocasions, un cost anual de gairebé 200.000 €. 

Ara mateix no seria possible tornar a segons quins tipus de fórmules atès que la Llei Montoro impedeix 
tenir en nòmina els músics i, per tant, s’hi ha de cercar una alternativa que és precisament el que s’està 
fent, és a dir, que estan estudiant quina és la millor alternativa per recuperar el Joch de Ministrils amb un 
cost que no sigui prohibitiu i també amb unes condicions laborals per als músics que no comprometin el 
futur del Joch de Ministrils. 

Ressalta que, com ja ha dit, l’equip de govern aposta per la recuperació del Joch de Ministrils, s’hi està 
treballant per escollir la fórmula més adequada i observa que és un encert no haver inclòs en la moció una 
data concreta per a la recuperació dels ministrils perquè és un fet que depèn més de trobar la manera per 
vehicular-ho. 

Anuncia, a continuació, que l’equip de govern votarà a favor de la moció i matisa que és cert que se pot 
entendre molt bé que la figura dels ministrils depengui de Cultura però no és menys cert que, ja que la 
naturalesa d’aquesta figura està molt vinculada al departament de Protocol, també té molt de sentit que 
estigui vinculada al Departament de Presidència. 

Opina que, si se recupera aquesta figura, llavors hi haurà d’haver coordinació i col· laboració entre 
ambdós departaments. És evident que, per a la custòdia i el manteniment dels instruments antics i les 
vestimentes, ha d’estar present el Departament de Cultura però també és cert que, a l’hora de coordinar 
les possibles actuacions d’aquest grup, ha d’intervenir Presidència. 

Aleshores consideren, en principi, que Presidència seria el departament més adient per gestionar el Joch 
de Ministrils però en col·laboració amb el Departament de Cultura. 

El Sr. AMENGUAL agraeix, en primer lloc, que l’equip de govern estigui d’acord amb la moció i amb 
els tres punts que conformen. 

Al mateix temps vol mostrar una certa “decepció” perquè l’equip de govern defensi que el Joch de 
Ministrils depengui del Departament de Presidència atès que El Pi-Proposta per les Illes entén que ha de 
pertànyer a Cultura, encara que reconeix que li ha agradat sentir que ambdós departaments han d’actuar 
de forma coordinada. 

Des del seu punt de vista, el Joch de Ministrils s’ha de veure com un ens cultural i no com un ens 
protocol·lari malgrat que moltes de les seves actuacions siguin en actes protocol·laris però, si se fa no 
només des del vessant protocol·lari sinó també des del cultural, li poden donar una major difusió arreu de 
Mallorca i se poden fer actuacions i participacions a ajuntaments sense que intervengui el Consell de 
Mallorca. 

Per això, creu que seria una errada circumscriure el Joch de Ministrils únicament i exclusivament al 
Departament de Presidència perquè opina que hauria de ser el Departament de Cultura l’encarregat de 
posar aquesta figura en marxa i gestionar-la. 

En aquest sentit indica que coincideix amb el que apuntava el Sr. Rotger quan deia que, per ventura, des 
de la Fundació Teatre Principal –o bé creant-ne una nova fundació– es podria mirar de gestionar aquest 
tema. 

Adverteix que això no ho diu perquè tengui més feina el Sr. Miralles sinó perquè la Fundació Teatre 
Principal pot oferir un ventall més ampli en tema de contractacions que no si se gestiona directament des 
d’un departament del Consell de Mallorca, ja sigui el de Cultura o ja sigui el de Presidència. 

Reconeix igualment que el Joch de Ministrils surt car i, per això, abans deia que potser no és necessari 
que hi hagi 15 ministrils com hi havia i que costaven 200.000 € i li correspon a l’equip de govern –amb la 
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col·laboració del seu Grup si així ho troben convenient– estudiar que el Joch de Ministrils tengui un cost 
més assumible però s’ha de tenir en compte que la cultura costa doblers.  

De fet, la mateixa Fundació Teatre Principal ha estat deficitària fins ara però el servei s’ha de prestar i 
l’Administració hi està obligada, és un deure del Consell de Mallorca invertir en cultura malgrat que 
aquesta sigui deficitària. 

Pel que fa als comentaris del Sr. Rotger sobre els tres punts d’acord de la moció, que ha qualificat d’un 
totum revolutum, comenta que, segons el seu parer, els tres punts estan molt diferenciats entre ells. 

El primer planteja que aquesta institució –del qual el Ple n’és la màxima representació– se comprometi a 
recuperar aquest símbol que és el Joch de Ministrils. El segon punt diu que s’ha de cercar la fórmula 
adient i fer les passes oportunes perquè perduri en el temps amb la declaració de patrimoni cultural 
immaterial de la UNESCO i el tercer punt proposa regular aquesta figura perquè pugui perdurar al llarg 
del temps. 

Tot seguit diu que vol fer una petita recriminació. Encara que no li agrada parlar del passat perquè el seu 
Grup no era al Consell de Mallorca i no coneix en profunditat els motius d’eliminar els ministrils però ho 
va seguir en premsa i ara ha recuperat l’hemeroteca i la conclusió és que el més fàcil era eliminar els 
ministrils. 

Sap que la passada legislatura va ser complicada però se varen eliminar moltes coses que tal vegada 
haurien pogut ser reconduïdes i gestionar-les d’una altra forma i aquesta és l’única recriminació que vol 
fer quant al tema dels ministrils i aprofita per anunciar que accepta la votació separada dels tres punts de 
la moció sense problema perquè cadascú voti allò el que en consciència consideri que ha de votar. 

Per acabar, s’adreça a Podem Mallorca per agrair-los en seu vot favorable i destaca que coincideixen, pel 
que fa al tema econòmic, amb què no s’ha d’incrementar el cost del Joch de Ministrils sinó tot el contrari, 
s’ha mirar la manera de disminuir-lo. 

El Sr. ROTGER intervé per agrair que se permeti la votació separada dels tres punts d’acord de la moció 
atès que, com ha dit abans i el debat ho ha fet palès, primer s’ha de fer l’estudi corresponent sobre quina 
és la fórmula més adequada del punt de vista jurídic i econòmic, si s’han de crear places o si se n’ha de 
fer un contracte de serveis, etc. 

Per altra banda aclareix que l’equip de govern de la passada legislatura va haver d’establir unes prioritats i 
els serveis socials n’eren una d’elles i, des del moment que no era possible pagar les nòmines, es va haver 
de canviar la manera de prestar el servei. No obstant això, considera que és important que el Consell de 
Mallorca pugui recuperar una figura que és prou important i significativa per al patrimoni musical de 
Mallorca. 

El Sr. JURADO li comenta al Sr. Rotger que pren nota sobre la idea aportada relativa a la creació d’una 
comissió específica i es compromet a elaborar una proposta al respecte per mirar de constituir aquesta 
comissió i que sigui l’òrgan que avaluï i les propostes i suggeriments dels diferents partits. 

D’altra banda, li proposa al Sr. Amengual un petit canvi o esmena en la moció en el sentit que allà on diu: 
“El Ple del Consell de Mallorca insta el Departament de Cultura...”, digui: “El Ple del Consell de 
Mallorca insta l’equip de govern...” per tal que l’acord quedi més obert amb vista a estudiar com encaixar 
el Joch de Ministrils, és a dir, si a Presidència o a Cultura. 

El Sr. AMENGUAL anuncia que accepta aquesta esmena proposada pel Sr. Jurado i, per tant, es canvia 
“...insta el Departament de Cultura...” per “...insta l’equip de govern...”. 

Sotmès el punt núm. 1 de la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot 
en contra i nou abstencions (PP). 

Sotmès el punt núm. 2 de la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

Sotmès el punt núm. 3 de la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor 
(PSOE, MÉS per Mallorca, Podem Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes i Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra i nou abstencions (PP). 

 

Es troba absent el Sr. Serra Comas. 
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PUNT 41. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE 
MALLORCA ENVERS SUPERÀVIT AL CONSELL DE MALLORCA. 

Es dòna compte de la següent moció: 

Atès que al darrer Debat sobre l’Estat del Consell de Mallorca el President d’aquesta 
institució, va fer una oferta oberta als partits de l’oposició, per a poder tractar i pactar 
temes d’especial importància per a les polítiques a dur a terme pel Consell de Mallorca.  

 

Atès que el passat ple es va aprovar la destinació del superàvit de més de 33 milions 
d’Euros amb la distribució següent: 

 

- Inversions financierament sostenibles, 20.000.000€ 

- Amortització del deute , 13.645.483,22€ 

 

Atès que per part de l’equip de govern s’ha anunciat que s’ha de dedicar la part d’ 
inversions als Ajuntaments. 

 

Atès que no han fet cap intent de pactar o consensuar amb els partits de l’oposició 
incomplint el compromís del President d’aquesta institució. 

 

Atès  que dins les inversions que han de fer els ajuntaments existeixen una sèrie de 
projectes que són més prioritaris. El grup de consellers del Partit Popular proposa el 
següent, 

 

ACORD 

 

1.-  Instar a l’equip de govern a negociar i consensuar amb l’oposició els criteris de 
repartiment o priorització de les inversions al nostres municipis. 

 

2.- En qualsevol cas, es prioritzaran les inversions en obres d’infraestructures hídriques, 
d’eliminació de fugues d’aigües i de sanejament.  

 

Se substitueix per la moció alternativa que s’ha debatut en el punt núm. 39. 

 

Es troben absents el Sr. Miralles i el Sr. Apesteguia Ripoll. 

 

PUNT 42. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE 
MALLORCA ENVERS LA COMPRA DEL SINDICAT DE FELANITX. 

Es dòna compte de la següent moció: 
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Atès que ha sortit a diferents mitjans de comunicació la imminent compra per part del 
Consell de Mallorca de l’emblemàtic edifici del Sindicat de Felanix. 

Tenint en compte que el sindicat de Felanitx és pot considerar com un edifici únic a 
l’illa de Mallorca i està situat al municipi de Felanitx. 

Atès que és tracta d’un edifici que per la seva tipologia i funcionalitat ha estat uns dels 
Cellers més importants dels vins mallorquins. 

Atès que s’ha de tenir en compte la situació urbanística de l’edifici. 

Atès que la construcció esmentada és un edifici catalogat pel Consell de Mallorca com 
un Bé d’Interès Cultural, això comporta una sèrie de limitacions en el seu us posterior. 

Atès que la situació arquitectònica i l’estat de conservació de l’edifici la podem 
considerar delicada, el grup de consellers del Partit Popular proposa el següent, 

ACORD 

 

1.-  Constatar que la disponibilitat del Govern de l’Estat per concedir la pròrroga de les 
inversions estatutàries al Consell de Mallorca possibilita la futura compra del Sindicat 
de Felanitx. 

 

2.-  Instar al Govern del Consell de Mallorca a que abans de fer efectiva la compra del 
Sindicat de Felanitx insti als tècnics del Consell a que revisin, supervisin i informin 
damunt les valoracions econòmiques en base a la situació urbanística, característiques 
tècniques i estat de conservació de l’edifici del sindicat de Felanitx. 

La Sra. SOLER (PP) explica la moció. 

Exposa que el seu Grup no en té cap informació oficial, sobre la compra del Sindicat de Felanitx, tret de 
les notícies que s’han publicat a la premsa, per la qual cosa desconeix del tot quin és el preu oficial de 
compra d’aquest edifici.  

Saben que se va sol· licitar una pròrroga al Govern de l’Estat, per tal d’aconseguir el vistiplau per a poder 
destinar a la compra d’aquest edifici tots els doblers que restaven de les inversions estatutàries, la qual 
cosa sembla bé al seu Grup, ateses les seves característiques especials, pel fet que es tracta d’un dels 
cellers més antics de Mallorca.  

Expressa la preocupació del seu Grup pel fet que una taxació externa del preu d’aquest edifici pugui 
ocasionar més endavant processos judicials perquè no s’hagi fet la gestió correctament. Fa notar que no 
seria la primera vegada que ocorre i en posa uns exemples: Can Domenge, l’hotel Rocamar de Sóller, etc.   

Per aquesta raó, el seu Grup demana que sigui el personal tècnic del Consell de Mallorca qui faci les 
valoracions pertinents, per determinar si és adequat, el preu que s’ha estipulat i si són correctes les 
taxacions que té el Consell de Mallorca, si és que les té.  

Fa avinent que s’ha de considerar que és un Bé d’Interès Cultural (BIC) i que no ha estat conservat tal i 
com estableix la llei, com a BIC, pels seus propietaris.  

Retreu que tots els governs del Consell de Mallorca haurien d’haver mostrat més insistència a mantenir 
aquest BIC en l’estat de conservació adequat, com també sobre la seva situació urbanística, sobre els usos 
posteriors, etc.  

Reitera la satisfacció del seu Grup perquè s’hagi aprovat la pròrroga sol· licitada i torna a demanar que el 
personal tècnic de la institució verifiqui que el preu de compra establert és l’adequat. Diu que suposa que 
donaran aquesta informació als Grups polítics, i que indicaran també els usos que li pensen donar.  

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé tot seguit. 

Indica que s’ha de tenir la seguretat total que se rebrà la quantitat econòmica necessària, procedent de les 
inversions estatutàries, per tal d’evitar sorpreses desagradables. 
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Observa que s’ha de tenir molta cura i que cal respectar el més estricte protocol pel que fa a la 
transparència.  

D’altra banda, el seu Grup considera que s’ha de fer també una revisió a fons de l’estat de l’edifici, 
perquè s’ha publicat en premsa que la rehabilitació de l’edifici costaria quasi tant com allò que se paga 
per a la seva adquisició.   

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) intervé tot seguit. 

Considera que és de sentit comú, la proposta que presenta el Grup Popular.  

Tot i això, diu que entén la desconfiança del Partit Popular cap a les inversions estatutàries, atès que fa 
vuit anys que s’havien de rebre 2.800 M€ per aquest concepte però finalment només n’han arribat 359 
M€. És evident que ni l’expresident Sr. Zapatero ni el Sr. Rajoy han complit el compromís que existia 
d’abonar aquesta quantitat per a inversions estatutàries, que estava signat amb l’expresident del Govern 
balear, el Sr. Antich. És comprensible, per tant, el seu recel.  

Quant a la petició de comprovació i valoració del preu de compra adequat, per part del personal tècnic del 
Consell de Mallorca, assenyala que no s’ha de fer d’aquesta forma perquè ho demani el Grup Popular, 
sinó perquè la normativa vigent així ho estableix. És obvi, que no se pot adquirir cap immoble sense els 
informes i tota la documentació adient elaborada pel personal tècnic de la institució; qualsevol entitat 
local que ha d’adquirir un bé ho ha de fer d’acord al procediment establert.  

Atès que tot el que demana la moció és de sentit comú, suposa que l’equip de govern ho ha fet així, 
exactament.  

Recorda que el passat mes de desembre, abans de l’inici de la campanya electoral, el Sr. Montoro com a 
ministre d’Economia del Govern de l’Estat ja va adquirir el compromís amb la Sra. Armengol com a 
presidenta del Govern balear de pagar al Govern de les Illes Balears 322 M€ per a inversions estatutàries; 
en conseqüència, suposa que aquesta quantitat ja s’ha pagat. 

Per les raons que ha explicat, diu al Sr. Bonet que és evident que el seu Grup ha de votar a favor.  

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) intervé a continuació. 

Assenyala que ell no veu motius per votar a favor d’aquesta moció, per bé que valora que és una moció 
ben intencionada i que exposa qüestions sobre les que l’equip del seu departament hi coincideix 
(efectivament, el Govern de l’Estat ha signat el compromís de pagament i les valoracions del preu també 
s’han fet, perquè evidentment no compraran un edifici sense fer totes les gestions adequades), i tot seguit 
explica aquest parer.   

Assegura que s’ha hagut de fer una tramitació prou llarga, per arribar al punt en què es troba a dia d’avui. 
Des del primer moment, els serveis tècnics i les direccions insulars del Consell de Mallorca en varen fer 
un estudi molt acurat, gairebé al cèntim, sota la coordinació del Departament d’Hisenda per fer l’anàlisi 
del grau d’execució de cadascun dels projectes estatutaris que tenien.  

Indica que els terminis disponibles per fer aquesta feina s’acabaven enguany, raó per la qual no se podrien 
complir i s’haurien de retornar els doblers. Per tal de salvar aquestes inversions per a Mallorca, se va 
analitzar l’estat d’execució de cadascun d’aquests projectes, tot i que fa notar que ara no donarà més 
explicacions sobre quin equip de govern havia fet o no havia fet, perquè no pertoca.  

Mentrestant, varen saber que el Govern de l’Estat no concediria la pròrroga sol· licitada per poder 
executar els projectes que estaven pendents, que ho refusava perquè ja s’havia concedit una vegada; no 
interessava, ajudar a fer possible executar els projectes pendents. 

Recorda que es tractava del conveni de 2011, que afectava el Castell de Santueri, inversions a Raixa, etc. 
Davant aquesta situació, se va decidir agrupar totes aquelles quantitats econòmiques encara no invertides i 
que no se podien invertir d’una manera ràpida en un únic i gran projecte i varen pensar en l’adquisició de 
l’edifici Es Sindicat de Felanitx, de la qual ja fa anys que se’n parla, en aquesta institució, però considera 
que fins ara no s’havia tengut una oportunitat tan clara com aquesta.  

Adverteix que va ser una feina complexa, des del punt de vista tècnic, i ho destaca especialment. 

També fa notar que tota la documentació del projecte se presenta per mitjà del Govern balear, i que han 
obtingut d’aquest tota la col· laboració necessària per fer els canvis que se demanaven: la pròrroga per 
poder fer les inversions necessàries per a la Fundació Toni Catany i de Can Weyler, a més del canvi 
d’objecte per poder fer la compra de l’edifici Es Sindicat.  
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Finalment, la secretària d’Estat de Turisme, la Sra. Borrego, va signar les autoritzacions per a la Fundació 
Toni Catany i Can Weyler, el dia 29/4/2016, fa poc més d’un mes, tot i que la sol· licitud de la Direcció 
General de Turisme del Govern balear, en nom de la comissió bilateral que ho tramita, havia sortit el 
17/11/2015. 

També fa avinent que el Govern de l’Estat ho ha acceptat finalment, però després de repensar-s’ho durant 
cinc mesos; no ha existit una bona disposició des de l’inici, en aquest cas.  

Indica que amb el conveni signat a dia d’avui, referit a Can Weyler i a la Fundació Toni Catany, se 
prorroga l’execució i la justificació fins al 31/12/2018 i el 31/12/2019 respectivament. I l’altre conveni, el 
referit a Es Sindicat de Felanitx, se va aprovar el 13/5/2016, atès que implica un canvi d’objecte que ha 
d’aprovar el Consell de Ministres.  

El problema actual és que encara no s’ha signat, és a dir l’haurà signat la institució corresponent de 
Madrid, però el cert és que des d’aquesta data estan esperant que arribi la comunicació a Mallorca, per tal 
que el vicepresident del Govern balear, en nom d’aquest ho signi i ho comuniqui al Consell de Mallorca, 
per tal que se pugui iniciar el canvi d’objecte i començar les modificacions de crèdit necessàries per 
iniciar l’expedient de compra, d’expropiació o del que calgui fer, a partir de les valoracions que tenguin.    

Fa notar que actualment no és possible encara iniciar la feina que implicaria el que demana el segon punt 
de la moció. Tot i això, insisteix a dir que està tot en marxa, tot i no tenir encara la comunicació 
d’autorització del canvi d’objecte.  

Informa que en primer lloc varen revisar les valoracions que havien fet persones de l’àmbit privat per a 
l’Ajuntament de Felanitx, en el seu moment. Observa que, per a més seguretat, la intenció de l’equip de 
govern és que aquestes valoracions les faci el personal tècnic del Consell de Mallorca.  

Per aquestes raons, fa notar que poden votar a favor del segon punt de la moció en el sentit que quedi clar 
que és aquesta, la voluntat de l’equip de govern. En canvi, discrepa del primer punt i fa una sèrie de 
comentaris per fer notar que només representa un “brindis al sol” atès que allò que ha conduit a 
aconseguir el canvi d’objecte ha estat la gran quantitat de feina prèvia que ha fet el Consell de Mallorca 
per demostrar que era necessari. 

Atès que amb les seves explicacions queda clar quin ha estat exactament, el procés que s’ha seguit, 
demana que se retiri el primer punt de la moció. Pel que fa al segon punt, tot i que també ha explicat que 
ja se fa, allò que s’hi demana, diu que no té cap inconvenient a votar a favor de la moció si finalment 
decideixen mantenir-lo.  

La Sra. SOLER intervé a continuació. 

Pel que fa al primer punt de la moció, diu que li és indiferent si se redacta tal i com ha indicat el Sr. Bonet 
o si se vota per separat.  

Quant al segon punt, fa avinent que fins avui no s’han tengut, les informacions que ha donat el Sr. Bonet, 
raó per la qual s’ha d’entendre el sentit d’aquest punt.  

Fa notar que només se parlava d’una despesa de 3 o 4 milions d’euros destinada a Es Sindicat i, atès que 
afecta tota la ciutadania, és obvi que era necessària més transparència i més explicacions.  

El Sr. AMENGUAL intervé tot seguit. 

Mostra la seva conformitat amb el que ha explicat el Sr. Bonet perquè s’ha pogut constatar la feina que 
s’hi ha fet. En destaca l’estudi al cèntim de què ha parlat, perquè considera que s’hauria de fer el mateix 
per a tots els expedients que se tramitin en aquesta institució.  

Fa notar que es tracta d’un projecte que ja s’ha discutit com pertoca en el Ple, raó per la qual avui ja no 
cal repetir-ho.  

D’altra banda, fa notar que no ha sentit del Sr. Bonet cap motiu per votar en contra de la moció. Tot i que 
és cert que aquesta és plena d’obvietats, també ho és que precisament per aquest fet no existeixen motius 
per votar-la en contra. Diu que l’únic motiu que hi veu és que als companys de Podem Palma els tremoli 
molt la mà a l’hora de votar a favor una moció del Partit Popular.  

Per acabar, insisteix a dir que allò que hauria de fer l’equip de govern és votar a favor d’aquesta moció, 
com ho farà el seu Grup polític.  

El Sr. BONET tanca el debat.  
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Manté el parer que ha expressat abans sobre el primer punt de la moció. Torna a dir que no el poden votar 
a favor, ni tan sols incorporant agraïments ni fent constar que tothom ho ha fet bé, perquè és innecessari. 
No cal, perquè cadascuna de les administracions que han intervingut ha fet allò que li pertocava fer, no 
cal constatar que s’han fet les coses bé, no pensa que aquesta hagi de ser la tònica del Ple del Consell de 
Mallorca, perquè no és aquesta la seva funció. Per aquest motiu preferiria que la Sra. Soler (Grup 
Popular) la retiri.  

Assegura a la Sra. Soler que han aparegut molt poques informacions en premsa que hagin sortit de la seva 
boca, perquè ell sempre ha tengut en compte allò que expressa el refrany: “No passar l’arada davant del 
bou”. Certament, hi ha hagut molt d’interès mediàtic sobre aquesta qüestió, però afirma que en les 
úniques ocasions en què ha parlat, sempre ha insistit a dir que hi havia unes valoracions fetes per 
l’Ajuntament de Felanitx, durant la legislatura passada, que en cap cas no eren 4 M€, sinó 3,1 M€ i 3,4 
M€, ni tan sols 3,5 M€, que és una quantitat que també s’ha publicat.  

Reitera que ell ho ha intentat deixat clar, cada vegada i que mai no ha compromès, en nom del Consell de 
Mallorca, cap quantitat.  

Tampoc no ha parlat ni parlarà sobre què s’hi farà, en aquest edifici, perquè abans s’ha de parlar amb 
moltes altres persones. Per aquest motiu demana prudència, la qual exigeix fer les passes que s’han de fer 
en el moment adequat. I ara cal esperar, abans de continuar les gestions, tal i com ha explicat abans.  

Evidentment, aniran fent feina; el personal tècnic de la institució té una valoració actualitzada i encara en 
farà d’altres.  

Torna a dir que, perquè no quedi cap dubte de quina és la voluntat de l’equip de govern, votarà a favor del 
segon punt. En canvi, reitera el seu parer sobre el primer punt, preferiria que la Sra. Soler el retiri. En tot 
cas, quan sigui cert que s’ha adquirit Es Sindicat, ja se presentaria una nova moció per felicitar-se 
d’haver-ho aconseguit, però a dia d’avui encara no té cap sentit fer-ho perquè es troben només a la meitat 
del procés. 

Sotmès el punt núm. 1 de la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PP, El Pi-Proposta per 
les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), desset vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem 
Mallorca) i cap abstenció. 

Sotmès el punt núm. 2 de la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

Es troben absents el Sr. Pons Cuart, el Sr. Rotger Seguí i el Sr. Apesteguia Ripoll. 

 

PUNT 43. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE 
MALLORCA ENVERS ELS DOBLERS RECUPERATS PER L’ACCIÓ DE LA 
JUSTÍCIA. 

Es dòna compte de la següent moció: 

Aquesta és una moció que als que eren aquí a l’anterior mandat, les pot sonar com ja 
debatuda a plenari. I no s’equivocaran gaire, ja que  al Ple de dia 9 de gener de l’any 
2014 el Partit Socialista va proposar al Ple una moció que va tenir el recolzament de tots 
els grups polítics i per tant va ser aprovada per unanimitat amb els termes següents: 

“El Consell de Mallorca invertirà en polítiques d’emergència social, per als col·lectius 
especialment vulnerables de Mallorca, els doblers que la institució recuperi per l’acció 
de la justícia, sempre que sigui d’acord amb la legalitat vigent”. 

 

Va ser aquest l’acord que va fer possible que 2 milions d’Euros incrementessin els 
recursos dels pressuposts de l’Imas, en diferents partides, procedents de sentències 
judicials de l’anomenat cas “Can Domenge”. 
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Recentment l’informe d’Intervenció General inclòs a l’expedient liquidació del 
Pressupost del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici 2015 s’indica que: “ Com 
a drets reconeguts no prevists, destaquen dos registres en el concepte 10 39900 Altres 

Ingressos sentència responsabilitat civil venda Can Domenge, de 500.000 i 250.000 €, 
de pagaments ajornats del deute de SACRESA i FERRA TUR, respectivament”. 

 

Atès que no tenim constància de que aquest import hagi estat transferit a l’Imas per 
poder dur a terme les actuacions a favor dels col·lectius més vulnerables, el grup de 
consellers del Partit Popular proposa el següent, 

 

ACORD 

 

1. – Que es transferin a l’Imas 750.000€ procedents del cas “Can Domenge”. 

2.- Que l’Imas destini aquest import a incrementar la partida de RMI per aquest any 
2016 

La Sra. ROIG (PP) exposa que el seu Grup presenta aquesta moció arran d’haver vist els informes de 
liquidació que se varen presentar en el passat Ple i, sobretot, per recordar un compromís que havien 
assolit, en el seu dia, tres partits polítics (PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca i PP) en el sentit que tots els 
doblers que se recuperassin com a conseqüència de l’acció de la justícia es destinassin a l’àrea de serveis 
socials. 

Presenten aquesta moció per veure si és possible –així ho creu– que aquest compromís se faci extensiu als 
altres partits polítics que actualment formen part d’aquesta institució i perquè no s’hagi de recordar, cada 
vegada que hi hagi un ingrés per aquest motiu, que s’han de destinar els doblers a l’àrea de serveis 
socials. 

La proposta concreta que plantegen amb aquesta moció és que els doblers que s’ha recuperat durant 
l’exercici 2015, que ara queden en el romanent de tresoreria, serveixin per fer una aportació 
extraordinària a l’IMAS i es destinin a la Renda Mínima d’Inserció. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) expressa que és una satisfacció per al seu Grup i 
per a molts de ciutadans que, per l’acció de la justícia, s’hagin pogut recuperar uns doblers. Quant al 
segon punt de la moció, mostra la conformitat amb què aquests doblers vagin a acció social. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia que el seu Grup no votarà a favor de la moció 
malgrat que els paregui bé el seu esperit i malgrat que el destí que s’hi proposa els paregui bé perquè 
pensa que aquesta institució no només té aquestes prioritats o necessitats. En aquest sentit planteja per què 
no es destinen aquests doblers als ajuntaments o als bombers o tantes altres accions que serien bones. 

Observa que el més important és que els doblers es recuperin i que llavors se’n facin un bon ús i el seu 
Grup no prioritzaria un fet concret perquè, si els doblers s’han de destinar a l’IMAS, també podrien 
discutir si han d’anar a RMI o no i, per evitar aquest debat, insisteix a dir que el més important és que els 
doblers es recuperin i llavors ja veuran a què es destinen quan se’n faci la incorporació. 

En tot cas, podrien estar d’acord amb destinar aquests doblers a l’IMAS però tenen dubtes si han de 
dedicar a RMI o a temes d’immigració o de discapacitats o a qualsevol altre tema. 

Per tot això, el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquesta moció ja que no estan en desacord amb el seu 
fons però tampoc no poden acabar d’estar d’acord amb què els doblers es destinin a un tema tan concret. 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) confirma que l’equip de govern està 
completament d’acord amb l’esperit de la moció i afegeix que és d’agrair poder mantenir aquest debat per 
tal de recordar –i aprofita per recordar-ho al servei tècnic del seu Departament– que tenen aquesta 
obligació –que s’ha de tenir present–, que quan arriben aquests ingressos extraordinaris per pagament de 
sentències, els doblers han d’anar a fins socials, com es va aprovar durant la legislatura passada. 
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Així doncs, assenyala que aquest debat ha de servir per renovar els vots amb aquesta voluntat tot i que 
creu que hi han de votar en contra per un motiu molt clar i és justament avui és quan duran a terme 
aquesta acció. 

Aclareix que la moció segurament fa referència a tres ingressos fets els dies 30/12/2015, 29/12/2015 i un 
altre a finals de novembre de 2015, quantitats que han anat a romanent líquid de tresoreria i justament 
avui, en un punt posterior de modificació de crèdits, apliquen 1,8 M€ a Renda Mínima d’Inserció. 

Per tant, queda palès que les dues coses que demana la moció es faran avui durant aquest Ple i li sembla 
que seria redundant aprovar, a més a més, una moció que digui que se faci precisament allò que tenen 
intenció de fer avui mateix. 

Si la moció digués només que es reafirmaven en l’acord adoptat en el seu moment pel Ple, creu que seria 
una mena de renovació de vots en una legislatura diferent i seria altra història però, atès que la moció és 
tan concreta i es planteja el mateix dia que duen a Ple la modificació de crèdits per a l’aplicació de 
romanents a necessitats que té l’IMAS, pensa que no hi ha motiu per votar-hi a favor. 

Observa que votar a favor de coses que ja s’han fet no té gaire sentit i, per això, suggereix que seria més 
adequat presentar mocions que plantegin coses per fer en el futur i no que diguin que se faci una cosa el 
mateix dia que se fa. 

Torna a dir que no veu sentit en aprovar una moció que digui quelcom quan d’aquí a un estona s’aprovarà 
una modificació de crèdit per fer precisament el que demana la moció tot i que, com deia a l’inici de la 
intervenció, comparteixen el fons de la moció perquè és aquesta la intenció de l’equip de govern. 

Fa avinent que durant el 2016 ha continuat havent-hi ingressos d’aquest tipus i, encara que de moment no 
els han destinat, corrobora que la intenció que té l’equip de govern, en compliment de l’acord aprovat la 
legislatura passada, és aplicar tots els ingressos per casos de corrupció en general a benestar social i als 
conceptes exactes que deia aquella moció que potser valdria la pena recuperar. 

La Sra. ROIG s’adreça al Sr. Pastor i li diu que l’esperit de la moció no l’ha entès perquè és que tots 
aquests doblers es destinin a l’àrea de serveis socials. 

Per tant, si el Sr. Pastor considera que tal vegada no s’hagin de destinar els doblers únicament a RMI sinó 
que també se n’han de destinar a discapacitats i, donat que l’esperit és destinar-los a serveis socials, el PP 
accepta l’esmena in voce del Sr. Pastor perquè voldrien que, atès l’esperit de la moció, s’aprovàs amb el 
màxim consens possible i reitera que accepta l’esmena en el sentit que moció digui que els doblers es 
destinin a l’àrea de serveis socials. 

A continuació es dirigeix al Sr. Bonet per dir-li que la moció va ser presentada fa 15 dies i ahir varen 
rebre el despatx extraordinari de la modificació de crèdit per fer aquesta aportació a l’IMAS i, per tant, en 
presentar la moció no hi havia cap proposta de l’equip de govern al respecte. 

Aleshores, podrien dir que el Grup Socialista, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca no estan d’acord amb 
aprovar una moció per destinar aquests doblers a l’àrea de serveis socials i li ho retreu atès que li està 
facilitant la crítica ja que votar-hi en contra resulta molt dur i no sap si ha de seguir el criteri del Sr. 
Amengual quan diu que refusen una moció només perquè l’ha presentada el Partit Popular. 

Difícilment poden explicar que el Grup Socialista, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca no estiguin 
d’acord que aquests doblers es destinin a l’àrea de serveis socials i ho facin just dient que ahir enviaren la 
documentació del despatx extraordinari. En tot cas, podrien matisar-ho dient que hi estan tant d’acord que 
precisament ahir varen enviar la documentació d’un despatx extraordinari consistent en una modificació 
de crèdits per incorporar aquests doblers a l’IMAS. 

Remarca que ella va rebre ahir, per correu electrònic, aquest despatx extraordinari per incorporar aquests 
doblers a l’IMAS mentre que la moció va ser presentada fa 15 dies i, per això, li suggereix al Sr. Bonet 
que digui que hi estan tant d’acord que fins i tot ja duen avui un expedient a Ple per fer efectiva aquesta 
incorporació.  

Observa que fent-ho així, l’equip de govern quedaria millor però són lliures per fer el que vulguin encara 
que hi havia un compromís del Grup Socialista i de MÉS per Mallorca perquè aquests doblers es 
destinassin a l’àrea de serveis socials i és evident que s’han ingressat uns doblers però no s’hi han 
destinat. L’explicació del Sr. Bonet és que d’aquí a una estona els hi destinaran però des de desembre de 
2015 fins a de juny de 2016 no s’hi havien destinats. 

El Sr. PASTOR intervé per agrair que s’accepti l’esmena in voce presentada. 
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El Sr. BONET puntualitza que no té sentit que avui s’aprovi una moció que digui que es transfereixin 
750.000 € a l’IMAS, uns doblers procedents d’un cas concret i que varen ser ingressats a finals de 
desembre, quan la liquidació de l’exercici 2015 es va aprovar, en un Ple extraordinari fa uns 15 dies i, per 
tant, era del tot impossible fer-ne l’aplicació abans i, per això, havien anat a romanent. 

Quant al comentari que l’equip de govern quedaria bé aprovant aquesta moció, opina que encara queda 
millor aplicant aquests doblers. 

En qualsevol cas, observa que la moció seria millor si el punt primer digués que es transfereixin a l’IMAS 
tots els ingressos procedents de corrupció que es produeixin durant l’any 2016. Si fos així, li acceptarien 
perquè seria un mandat per al que queda d’any o, fins i tot, per al que queda de legislatura però no veu bé 
aprovar una cosa concreta que avui mateix han de fer. 

Insisteix a dir que no veu el sentit d’aprovar aquesta moció quan proposa quelcom que estarà fet d’aquí a 
uns minuts i fa notar que li podria proposar una transacció a la Sra. Roig per tal de renovar el compromís 
de cara al futur perquè no té sentit aprovar una cosa que es farà efectiva d’aquí a uns minuts i, en canvi, sí 
tendria més sentit aprovar una cosa que sigui un propòsit per al que resta de legislatura. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PP, El Pi-Proposta per 
les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), desset vots en contra (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca) i cap abstenció. 

 

Es troben absents el Sr. Ensenyat Riutort, el Sr. Rotger Seguí  i la Sr. Soler Torres. 

 

PUNT 44. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE 
MALLORCA ENVERS L’EDIFICI DE L’ANTIC QUARTER DELS 
SEMENTALS. 

Es dòna compte de la següent moció: 

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials IMAS, L’Ajuntament de Manacor i l’institut Balear 
d’infraestructures i serveis educatius IBISEC, varen signar un conveni de col·laboració 
l’any 2009 per a la cessió temporal de l’ús de part de l’edifici de l’antic Quarter dels 
Sementals, a través del qual l’Imas cobreix part del fiançament de les obres. Hem de 
recordar que abans d’aquesta data ja hi va haver altres acords amb els responsables 
respectius municipals i insulars. 

 

En compliment d’aquest conveni, l’Ajuntament de Manacor es comprometia a posar a 
disposició de l’IBISEC un espai per a equipament docent i a cedir en favor de l’Imas 
l’ús d’una superfície de 230 m2 de la primera planta per un temps limitat d’anys. 

 

Des dels inicis de l’acord les coses no han estat fàcils, i ha hagut dificultats entre 
l’empresa constructora i l’Ajuntament de Manacor, i problemes també a l’IBISEC quant 
es va constatar la incompatibilitat dels usos socials i educatius en un mateix centre. 

 

A tot això hem d’afegir que les dependències de l’Imas a Manacor estan ubicades en 
dos edificis situats al carrer del Bonjesús (antic carrer José López) de la localitat, que no 
són de titularitat pública i pels que es paga un lloguer, i el nou edifici suposa una 
despesa, però també un estalvi de lloguer i unificar a un sol espai els treballadors que 
duen a terme els distints serveis (menors i família, CAD, atenció al ciutadà, atenció a la 
dependència, RMI... ). 
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El passat ple a una pregunta oral a la Presidenta de l’Imas, va quedar clar que la situació 
encara es troba en un punt d’indefinició important, tot i que han passat molts d’anys i no 
s’han superat del tot les dificultats sorgides, hi ha un endarreriment en la finalització de 
les obres i no se sap ni com, ni quan podrà l’Imas disposar de l’equipament. 

 

Pensam que es fa necessari cercar solucions a aquest tema, tenint en compte també que 
l’Imas ha fet efectius uns pagaments a lo llarg d’aquests anys. Per tot això el grup de 
consellers del Partit Popular proposa el següent, 

 

ACORD 

 

1.-  Que es resolgui el Conveni de col·laboració vigent entre l’Ajuntament de Manacor, 
IMAS i IBISEC en relació a l’edifici de l’antic Quarter dels Sementals. 

 

2.- Que es negocií un nou conveni entre Ajuntament de Manacor – Imas.  

 

3.- Que el nou conveni reconegui els imports pagats per l’IMAS, que se cedeixi a 
l’IMAS una part de l’immoble per l’ubicació dels Serveis Socials i que la cessió sigui 
per un temps superior al que es contemplava a l’anterior conveni.  

La Sra. CIRER (PP) exposa que la moció neix arran de distintes informacions sorgides en premsa i que 
són una mica contradictòries amb la situació real que hi ha, segons la resposta de la Sra. Puigserver a una 
pregunta oral formulada en el Ple, mitjançant la qual va posar de manifest que el tema de l’antic quarter 
dels Sementals continua essent com un nus que no arriben a saber desfer, ni la passada legislatura ni ara 
tampoc. 

En data 7.3.2016 aparegueren unes informacions en què per part de la Conselleria d’Educació 
s’anunciava que l’immoble havia de ser íntegrament un equipament educatiu, és a dir, que s’havia de 
convertir en una escola. 

Segons la resposta oral de la Sra. Puigserver a la pregunta abans esmentada, pareixia que hi havia hagut 
diverses reunions, que hi havia hagut canvis a l’Ajuntament de Manacor, que hi havia previst un canvi de 
conveni per principis d’any, que n’havia de sortir l’IBISEC però llavors sembla ser que hi vol quedar 
sense els altres. 

Arran de tota aquesta situació, han reprès el fil de la qüestió i el que plantegen és, en primer lloc, que es 
resolgui el conveni actual entre l’Ajuntament de Manacor, l’IMAS i l’IBISEC amb relació a aquest 
edifici. 

El seu Grup pensa que aquest és un conveni que, encara que data de 2009, ja tenia anualitats previstes 
amb anterioritat i tenia una durada de pagament d’anualitats fins l’any 2025, si bé l’ús de l’edifici per part 
de l’IMAS s’hi establia fins l’any 2018 i, per tant, era un contrasentit i resulta evident que s’ha de 
replantejar la situació atès que estam en 2016, encara no s’hi ha fet res i no té gaire sentit que l’IMAS s’hi 
instal· li per sortir-ne l’any 2018. 

Consegüentment la moció proposa que es resolgui el conveni existent i que es negociï –si ho creuen 
convenient– un nou conveni però, en aquest cas, que només sigui entre l’Ajuntament de Manacor i 
l’IMAS perquè, baldament la Conselleria d’Educació hagi dit que hi volia fer un equip docent, els consta 
que és incompatible compartir l’ús docent amb els serveis socials i tampoc no s’ajusta a la legalitat 
destinar l’edifici únicament a ús docent. 

Per altra banda, també proposen que se faci un nou conveni que permeti que se cedeixi a l’IMAS una part 
de l’edifici sense definir si ha de ser la planta baixa o la primera planta (aprofita per recordar que la 
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primera planta ja estava dividida i que la planta baixa estava diàfana i pareixia més adequada) i que s’hi 
pugui integrar el Centre Comarcal de Manacor que actualment està ubicat en dos edificis i, encara que 
funciona molt bé, seria més pràctic que tengués una única ubicació com té el Centre Comarcal d’Inca, que 
comparteix edifici amb els serveis socials municipals, perquè així s’ofereix una millor atenció a la 
ciutadania i alhora s’estableix una millor relació entre els professionals de l’IMAS i els municipals. 

El tercer punt de moció proposa que el nou conveni reconegui, evidentment, els imports pagats per 
l’IMAS i que se cedeixi una part de l’immoble als serveis socials per evitar el pagament dels lloguers dels 
dos edificis que actualment ocupa l’IMAS per al Centre Comarcal de Manacor, edificis que són de 
titularitat privada. 

Per finalitzar la intervenció fa notar que la moció és simple i té per objectiu intentar iniciar un camí per 
solucionar aquest tema tant pel que fa als serveis socials insulars com per al poble de Manacor. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) assegura que el seu Grup està un poc al· lucinat 
davant aquest tema que planteja el Partit Popular i observa que, si ho ha entès bé, estan parlant d’abans de 
l’any 2009. 

Tot seguit comenta que l’IMAS cobreix una part important del finançament de les obres d’aquest edifici i, 
al mateix temps, s’ha d’afegir que està pagant un lloguer de dos edificis. 

Per això, el seu Grup s’hi abstendrà tot demanant la creació d’una comissió d’investigació perquè revisi el 
perquè de tantes dificultats i com es pot tornar a arrencar aquest tema. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) puntualitza que no sap si és per una qüestió d’edat o per una 
qüestió d’escoltar-los però ja no li al· lucina res que véngui de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Tot 
seguit diu que probablement sigui per la segona raó ja que tampoc no té una edat com per ja deixar de 
sentir segons quines coses. 

Al respecte aclareix que demanar una comissió d’investigació d’una cosa que desconeixen no creu que 
sigui competència d’aquest Ple. En tot cas pensa que és competència de Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía fer-los un curset abans de presentar-los per a consellers. 

A continuació diu que explicarà què ha passat amb aquest edifici perquè ho entenguin perfectament. 

La legislatura 2003-2007, l’Ajuntament de Manacor va signar un acord amb l’Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca del Consell de Mallorca per tal de fer un centre social a un edifici de Manacor, allà 
on l’Ajuntament de Manacor cedia els terrenys i Consell de Mallorca posava els doblers per fer aquest 
edifici. A canvi, el que feia el Consell de Mallorca era quedar-se un part de l’edifici per al tema de serveis 
socials. 

Hi va haver un canvi de govern i el govern entrant –tant la Conselleria com el Consell de Mallorca– fa un 
xantatge a l’Ajuntament de Manacor obligant-lo a destinar una part d’aquest edifici a temes educatius tot 
rescindint, de forma unilateral, el conveni que hi havia amb aquesta institució. 

A l’Ajuntament de Manacor no li va quedar més remei que haver de cedir i va acceptar fer un conveni a 
tres parts. Després se’n varen donar compte que la legislació no permet compartir un edifici educatiu amb 
els altres usos que s’hi havien de dur a terme, però el conveni ja estava signat. 

Passa la legislatura següent, el tema va avançant i l’edifici es va gairebé acabant. En el moment que va 
sorgir un tema d’amidaments, l’Ajuntament de Manacor s’adonà que els constructors havien facturat més 
del que havien fet. A partir d’aquí, no hi ha acord per pagar les factures i se’n varen comanar amidaments 
externs, acabant l’assumpte en un recurs contenciós administratiu i, evidentment, fins que no se resolgui 
el contenciós, no s’hi poden continuar les obres i l’edifici queda aturat. 

A tot això, encara s’hi d’afegir un altre tema al· lucinant i és que durant la passada legislatura, amb un 
govern del PP al Consell de Mallorca i un govern del PP a la Conselleria d’Educació, haguessin pogut 
resoldre aquesta situació. 

Durant aquest període recorda, com a mínim, 4 acords de Comissió de Govern de l’Ajuntament de 
Manacor demanant al Govern de les Illes Balears que pagàs la part que li tocava però no se n’obtingué ni 
una sola resposta i ara el mateix partit proposa, en el primer punt de la moció, que se resolgui el conveni. 

Demana on és el respecte a l’Ajuntament de Manacor des del moment que la moció sol· licita la resolució 
del conveni, en primer lloc, per llavors asseure’s a fer-ne un altre i, a més a més, el més sorprenent d’això 
és que el partit que ho demana és el mateix partit que ostenta la batlia de Manacor. 
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Refusa, per tant, la petició de resoldre el conveni de manera unilateral per posteriorment asseure’s a 
negociar ja que dubta que la negociació se faci en igualtat de condicions i, alhora, recorda que 
l’Ajuntament de Manacor també hi ha posat doblers, és el propietaris dels terrenys i, per això, hi de poder 
dir la seva sobre aquest conveni. 

Considera que allò que s’ha de fer és complir el conveni i, si no els interessa l’edifici, doncs paguin el 
conveni i diguin que no els interessa l’edifici. Si hi tenen altra opció atès que les obres no estan acabades, 
convida a què l’exerceixin però, en qualsevol cas, no poden demanar que, de manera unilateral, aquesta 
institució rescindeixi un conveni amb una altra administració que està en total desavantatge perquè no hi 
pot dir res. 

La passada legislatura ja varen intentar amb la Sra. Cirer, aleshores màxima responsable de l’IMAS, que 
s’hi pogués fer qualque cosa però, tot i intentar-ho amb la Conselleria d’Educació, no ho va aconseguir i, 
en canvi, vol que ho aconsegueixin ara. 

Per aquestes raons, sol· licita que hi hagi més respecte pels ajuntaments i, concretament, més respecte en 
aquest cas per l’Ajuntament de Manacor i, alhora, demana als companys de Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía que, abans de fer segons quins tipus d’afirmacions o demanar segons quines coses, s’informin 
un poquet perquè ja duen un any a la casa i encara fiquen la pota massa sovint. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) reconeix que les explicacions 
del Sr. Pastor l’han ajudada a l’hora d’afrontar el debat d’aquesta moció que qualifica d’acudit perquè ja 
duen 10 anys d’indefinició amb aquest conveni de l’antic quarter dels Sementals. 

Adverteix que ha trobat a faltar, en l’exposició de motius, que se parlàs de la ineficàcia a l’hora d’arribar 
a un acord entre el PP i El Pi-Proposta per les Illes durant la legislatura passada. 

Recorda que el primer conveni se va signar l’any 2006 i és cert que hi ha hagut entrades i sortides de 
l’IBISEC i, pel que fa a la pregunta que li formulà la Sra. Cirer en el Ple anterior, fa notar que li va 
contestar que l’IBISEC els havia informat que sortiria i que l’IMAS tenia prevista una reunió per dia 25 
de maig amb l’Ajuntament de Manacor per arribar a un acord i resulta que el PP presenta la moció dia 30 
de maig i els acords que s’hi plasmen són els acords a què varen arribar amb l’Ajuntament de Manacor en 
aquella reunió. 

El que s’ha acordat és que se’n farà un nou conveni per tal que l’IMAS disposi un espai en l’edifici dels 
Sementals i, així mateix, miraran d’allargar el termini del conveni perquè sigui superior a aquell que se 
contemplava en el conveni signat atès que no pot ser que acabi el 2018. 

Tot seguit anuncia que l’equip de govern votarà en contra de la moció perquè, tot i que sap que la Sra. 
Cirer té la bona intenció d’ajudar a trobar-hi una solució, tenen bé clar què han de fer amb l’edifici dels 
Sementals (edifici en qual volen instal· lar les oficines de l’IMAS per evitar pagar els dos llogues abusius 
que se paguen actualment) arribant a un acord amb l’Ajuntament de Manacor.  

La Sra. CIRER indica que no ha entès bé la intervenció de la Sra. Puigserver, qui ha dit que l’acord que 
proposa la moció és exactament allò que pensa fer l’equip de govern i que la moció li sembla un acudit. Si 
és així, la Sra. Puigserver està autodefinint les seves accions. 

Recalca que la Sra. Puigserver ha dit que la moció és un acudit però que els acords que s’hi contemplen 
són exactament allò que pensa fer l’equip de govern i creu que això ja està qualificant les seves 
actuacions. 

No obstant això, assegura que no discutirà ni amb la Sra. Puigserver ni tampoc no ho farà amb el Sr. 
Pastor perquè, si haguessin de posar a damunt la taula els motius pels quals estava endarrerit aquest 
assumpte, ell sabrà els litigis que tenia l’Ajuntament de Manacor amb l’empresa constructora, ell sabrà 
que l’IMAS anava pagant cada mes fins que s’aturaren perquè els doblers no eren seus, eren doblers dels 
ciutadans i havien de deixar de pagar en veure que el tema no es resolia. 

El que plantegen en aquesta moció és que les quantitats que ja ha pagat l’IMAS –que ascendeixen a més 
de mig milió d’euros– es reconeguin i es tenguin en compte a l’hora del replantejament d’un nou conveni, 
és a dir, que no se donin per perduts aquests doblers. 

Potser haurien d’haver donat curs a un escrit que tenien però fa notar que li mostrarà en privat al Sr. 
Pastor atès que no vol entrar ara en discussió envers aquest tema i, tal vegada, s’ha d’acusar a si mateixa 
per no haver fet les passes que li corresponien fer com a presidenta de l’IMAS per no entrar en 
confrontament amb el Sr. Pastor i l’Ajuntament de Manacor en el seu moment. 
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Manifesta que assumeix la responsabilitat de no haver actuat amb la contundència que per ventura havia 
d’haver actuat en aquest sentit per contemporitzar amb els companys de l’IBISEC i amb l’Ajuntament de 
Manacor. 

A més a més, assegura que la moció no vol ni fer broma ni ser deslleial amb l’Ajuntament de Manacor 
sinó simplement pretén ser una moció en positiu per intentar donar una mica de llum per desembarrancar 
aquest tema però, si l’equip de govern pensa que ho ha de fer d’una altra manera, li sembla bé que ho 
facin com estimin oportú però pensant que val la pena fer-hi feina per la quantitat d’anys i d’esforços que 
hi ha a darrere aquesta qüestió. 

Fa notar és una obra que està acabada i no voldria que se plantejàs un absurd com deixar tudar una obra 
de rehabilitació d’un edifici i, per tant, volen que s’aprofiti tota la feina feta i els doblers que s’hi han 
gastat, tot reconeixent la part que ja ha pagat l’IMAS i, si s’ha de subscriure un nou conveni, doncs que 
s’hi contempli un espai suficient amb la distribució que l’IMAS cregui convenient perquè hi facin feina 
els seus professionals atenent la gent amb les garanties que toca i, així mateix, que s’hi contempli una 
durada d’anys proporcional a l’esforç econòmic que hi ha fet l’IMAS. 

Al respecte puntualitza que el conveni que varen trobar signat era una mica fort ja que, si bé és cert que el 
solar era de l’Ajuntament de Manacor, l’IMAS hi feia un esforç econòmic prou important que, en 
proporció als anys d’ús, resultava més abusiu que els lloguers que actualment se paguen. 

Ressalta que els serveis de l’IMAS hi han de tenir continuïtat i que no tendria massa sentit deixar unes 
instal· lacions, malgrat que siguin llogades, per anar a un lloc en precari i que en uns anys han de deixar. 
Per això, demana que també hi hagi una estabilitat en la prestació del servei i que el conveni pugui 
contemplar la seva renovació perquè els usuaris no hagin de cercar, d’aquí a un temps, on està l’IMAS ni 
que tampoc els treballadors no s’hagin de moure, de forma continua, d’un indret a un altre. 

Per concloure, reitera que la responsabilitat és de l’equip de govern, els suggereix que hi posin fil a 
l’agulla i manifesta que, d’ara endavant, intentarà ser més seriosa a l’hora de presentar mocions perquè no 
tenguin la qualificació que la Sra. Puigserver li ha donat a aquesta al principi de la seva intervenció. 

La Sra. SERRA expressa que lamenta haver agreujat el Sr. Pastor. 

Matisa que entenia que estaven tractant un tema que coneix bé el Sr. Pastor, atès que ha estat batle de 
Manacor, i que ella se sentiria malament si ficàs la pota després de dur en política tants d’anys com hi diu 
el Sr. Pastor i, per això, li demana que els doni un poc de marge. 

Afegeix que considera que, com a Grup polític, tenen dret a demanar una comissió d’investigació quan 
veuen que alguna cosa no està massa clara i això és el que ha fet únicament. 

El Sr. PASTOR indica que si hi ha una cosa que no farà és retreure la bona voluntat de la Sra. Cirer però, 
en aquest cas, únicament li vol retreure que la passada legislatura el seu partit polític governava el Consell 
de Mallorca i la Conselleria d’Educació i haguessin pogut solucionar aquest tema però no ho varen fer 
perquè a la Conselleria d’Educació no li va interessar. 

Li sorprèn que moltes coses que no se varen poder arreglar la passada legislatura (per exemple, el pont 
des Riuet o el quarter dels Sementals) avui tenguin una solució molt fàcil. Remarca que aquests temes 
abans no tenien solució i ara tenen una solució molt fàcil però no sap que hi pot haver canviat atès que el 
secretari és el mateix, la interventora és la mateixa i els criteris jurídics són exactament els mateixos. 

Així i tot, la passada legislatura al· legaven dificultats i, fins i tot, el Consell de Mallorca va deixar de 
pagar molts abans que li presentassin les certificacions i l’Ajuntament de Manacor, a través de la 
Comissió de Govern, va haver de demanar que se pagassin aquestes factures per evitar-ne la prescripció. 
Aquesta petició no només la varen adreçar al Consell de Mallorca, pel tema del pont des Riuet i pel 
quarter dels Sementals, sinó també a la Conselleria d’Educació perquè no feia absolutament res. 

Per això retreu que aquesta moció se presenti en aquests termes, és a dir, que en primer lloc se resolgui el 
conveni i després ja s’asseuran a negociar. No hi està acord perquè primer s’ha de negociar i, en arribar a 
un acord, serà quan se resolgui el conveni, si escau. 

Ressalta que no és igual resoldre el conveni i llavors negociar que negociar i, si s’arriba a un acord, 
resoldre el conveni de mutu acord i, si l’IMAS vol adquirir la part de la Conselleria d’Educació, doncs 
endavant però l’Ajuntament de Manacor hi ha continuar posant una tercera part. 

A més a més, fa avinent que tothom s’apuntava a aquest edifici. Es va donar prioritat a dues entitats de 
Manacor que s’hi havien d’instal· lar i que encara esperen. Hi ha entitats de Manacor que esperaven 



 352 

instal· lar-s’hi en la part corresponent al Consell de Mallorca. Ara no poden pensar que tot l’espai és seu 
perquè, en el seu moment, s’hi varen comprometre ja que pareixia que hi havia de caber tothom. 

En conseqüència, recomana que es revisi tot des del principi i ofereix la seva ajuda perquè probablement 
hi haurà moltes coses que no els hauran contades, que quedaren pel camí i que, a l’hora de resoldre el 
conveni, seran importants. 

Per acabar, diu que li sembla molt bé que vulguin resoldre el conveni amb l’Ajuntament de Manacor però 
abans hi han d’arribar a un acord i, quan hi hagin arribat a un acord, després poden resoldre el conveni si 
l’Ajuntament de Manacor considera que s’ha de procedir així però, en qualsevol cas, al seu Grup no li 
pareix bé que primer se resolgui el conveni i que llavors se negociï. 

La Sra. CIRER sol·licita fer ús de la paraula per plantejar una qüestió tècnica. 

Li demana al secretari general del Consell de Mallorca si l’incompliment de les parts d’un conveni és 
causa per a la seva resolució o si se pot instar a la resolució d’un conveni quan hi ha un incompliment de 
totes i cadascuna de les parts de les obligacions d’un conveni. 

El Sr. MAS (secretari general) manifesta que, en primer lloc, s’hauria de veure què estableix el mateix 
conveni i de quin tipus d’incompliment s’està parlant però assenyala que, en qualsevol cas, un 
incompliment total és una causa de resolució. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per nou vots a favor (PP), vint vots en contra 
(PSOE, MÉS per Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes) i una 
abstenció (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

 

Es troben absents la Sra. Roig Catany, el Sr. Pons Cuart i el Sr. Font Massot. 

 

PUNT 45. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS (PARTIDO 
POR LA CIUDADANIA) DEL CONSELL DE MALLORCA SOBRE LA 
INJUSTA SITUACIÓN DE LOS USUARIOS DEL HOSPITAL PÚBLICO SON 
ESPASES EN REFERENCIA AL PAGO DE PARKING, TV Y OTROS 
SERVICIOS, ASÍ COMO LA DE TV EN OTROS HOSPITALES PÚBLICOS. 

 Es dòna compte de la següent moció: 

 
Queremos plantear la injusta situación que viven los mallorquines que por desgracia 
tienen que ingresar en Son Espases, que no solo tienen que pagar un parking carísimo si 
no también unos monitores de TV  obsoletos y de una calidad pésima, con  un precio  
in-asumible para la gran mayoría de pacientes, el problema de la TV es el mismo para la 
mayoría de hospitales públicos. 
Imaginan Uds. un enfermo de larga estancia y aislado teniendo que gastar casi 5€ 
diarios, (tarifa baja), de una TV más el parking del familiar que lo cuida. 
Me podrán contestar que son cuestiones superfluas, pero la diferencia en la calidad de  
la estancia en un hospital público, de una familia con un nivel adquisitivo ya no bajo 
sino medio a una que se lo puede permitir es abismal, no todo el mundo se puede 
permitir pagar150€  mensuales de TV mas las horas de parking necesarias, a lo que 
también añadimos la wifi, hoy en día una herramienta imprescindible, si la quieres 
medianamente operativa tienes que pagarla pues la wifi gratuita tiene la navegación 
restringida y saturada. 
Sabemos que el Consell no tiene en sus manos la solución pero si tiene la posibilidad de 
llamar la atención al organismo competente, en este caso el Govern Balear para que 
tome nota de la importancia del tema y busque su solución.  
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 Por lo tanto: 
 
INSTAMOS 
 
1- Al Govern Balear para que a través de su Conselleria  de Salud o el organismo 
competente, la posibilidad de reducir o bonificar el precio de las tarifas de aparcamiento 
del Hospital de Son Espases. 
 
2- Al Govern Balear para que a través de su Conselleria  de Salud o el organismo 
competente, declare los 30 minutos de cortesía del parking de Son Espases gratuitos 
para que así no puedan añadirse a la cuota cuando se excede de estos. 
 
 
3- Al Govern Balear para que a través de su Conselleria de Salud o el organismo 
competente, revise las concesiones de suministro de TV para las habitaciones de los 
hospitales públicos dependientes del Govern y a la mayor brevedad posible consiga la 
gratuidad de este servicio para el paciente. 
 
4- Al Govern Balear para que a través de su Conselleria de Salud o el organismo 
competente, para que aumente la capacidad del wifi gratuita en los hospitales públicos 
dependientes del Govern. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) explica la moció. 

Diu que el seu Grup vol plantejar la situació injusta que han de patir les persones que malauradament han 
de romandre ingressades a l’hospital públic Son Espases durant una llarga estada.  

Fa notar que no només han d’abonar un import caríssim en concepte de pàrquing, sinó que també tenen 
uns monitors de TV obsolets i d’una qualitat pèssima a un preu que la gran majoria dels pacients no pot 
pagar. Comenta que aquest problema, el de la TV, se repeteix en la majoria dels hospitals públics.  

Assegura que aquest fet té repercussions negatives, per a una família de nivell mitjà, en el cas d’un malalt 
que es troba aïllat, en una estada de llarga durada i havent de gastar quasi cinc euros diaris per una TV, a 
més del pàrquing del familiar que l’acompanya i el cuida. Diu que no tothom pot pagar 150 € mensuals 
per veure la televisió, més les hores de pàrquing, més el servei de wifi, que a dia d’avui és una eina 
imprescindible. Diu que el servei de Wi-Fi gratuït es troba saturat i si se desitja rapidesa, s’ha de pagar.  

Per aquestes raons, el seu Grup proposa que el Ple del Consell de Mallorca insti el Govern de les Illes 
Balears a prendre nota de la rellevància d’aquest tema i cerqui una solució per a la gent que està patint 
aquesta situació, per mitjà de la Conselleria de Salut. 

Per acabar, llegeix textualment els punts que conté la moció.   

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) intervé a continuació. 

Anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar la moció, atès que no considera que aquesta mereixi cap 
tipus de comentari. 

El Sr. SEVILLANO (Podem Mallorca) intervé tot seguit. 

Tot i deixant de banda l’estima personal que té a la Sra. Serra, comenta que es fa difícil, valorar la moció 
que ha presentat el seu Grup.  

Mostra la perplexitat que ha causat al Grup Podem Palma la moció, no entén com l’han presentada en 
aquests termes. En retreu la manca de rigor, atès que l’exposició de motius que se fa és vergonyosa, en 
molts aspectes. Diu que el seu Grup fins i tot ha intentat cercar una possible transacció, per plantejar-la, 
però no ho ha aconseguit.  

Adverteix que presentant aquesta moció, el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía ha fet el mateix 
que en el darrer Ple, quan va presentar una moció referida a Ca l’Ardiaca. Comenta que el contingut de la 
moció sembla més un full de reclamacions que un ciutadà presenta a una empresa qualsevol, o les d’un 
pacient al propi hospital, que allò que hauria de ser.  
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Lamenta també que, d’una forma sistemàtica, el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía qualifiqui 
com a fet desgraciat l’accés al servei públic, social i sanitari i facin servir el mateix llenguatge de la 
moció referida a Ca l’Ardiaca. Fa notar que hi són de més, els adjectius qualificatius que inclouen en la 
redacció de la moció i manifesta la satisfacció i l’orgull que sent el Grup Podem Palma pels serveis 
públics socials i sanitaris de les Illes Balears, raó per la qual no farien mai aquest tipus de manifestacions.  

Tot i això, és encara més greu la insistència que es fa en la moció en els comentaris referits als serveis de 
Wi-Fi i de televisió, com també al de pàrquing. Per bé que és important, haurien de ser conscients dels 
grans problemes que té el servei sanitari i de les millores que s’hi poden fer, com també dels temes de 
debat que se podrien considerar referits a la gestió de Son Espases i als contractes subscrits amb 
l’empresa concessionària, en comptes de limitar-se a comentar el cost del servei de Wi-Fi i de la televisió, 
etc i pretendre centrar el debat sobre aquestes qüestions.  

Fa avinent que n’hi hauria hagut prou amb una frase com ara aquesta: “Instamos al Govern de les Illes 
Balears a que, en pro de una mejora de la accessibilitat a los mismos, revise los contratos vigentes con la 
UTE concesionaria”. En canvi, no considera correcte presentar la proposta amb una exposició de motius 
d’aquest tipus.  

La Sra. BUJOSA (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció.  

Fa un advertiment previ a la Sra. Serra, en el sentit que el Grup MÉS per Mallorca creu en la sanitat 
pública i des de sempre ha apostat per aconseguir que allò que és públic tengui una especial rellevància. 
Per aquesta raó, opina que sempre és important parlar de la sanitat pública.  

Tot i no entrar en el fons de la moció, diu a la Sra. Serra que li ha de permetre que, des del respecte però 
també des de la tristor, li faci una sèrie de consideracions.  

En primer lloc, li fa notar que aquest tema no és propi de la gestió del Consell de Mallorca. Recorda que 
ja fa un parell de vegades que els expliquen que és primordial presentar temes que afectin a la 
competència del Consell de Mallorca. No s’entén, la insistència del seu Grup a mantenir aquest costum, 
sembla que no en volen fer cas o que realment després d’un any en la institució encara no sap quines 
competències són del Consell de Mallorca i quines són d’altres institucions.  

Tot seguit posa un exemple. Diu que la diputada Olga Ballester, de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 
és membre de la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, que és l’òrgan idoni per expressar 
aquestes preocupacions de les que la Sra. Serra ha parlat en el Ple d’avui. Ho haurien de compartir amb 
ella, i mostrar així un poc d’entesa entre els representants de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en les 
diverses institucions.  

També demana que escoltin el seu regidor a Cort, el Sr. Josep Lluís Bauzá, que en el Ple del Debat de 
Política de la ciutat, el passat dimarts, va dir: “A la ciutat de Palma s’ha de parlar de les coses en què té 
competències el consistori”. Considera que li haurien de fer un poc de cas i aplicar-se el mateix, en el 
Consell de Mallorca.   

Entén que, com a partit nou que és, encara tenguin mancances de coneixement de com funcionen les 
institucions, i quins temes corresponen a cadascuna (Ajuntament de Palma, Consell de Mallorca i 
Parlament de les Illes Balears) però fa avinent a la Sra. Serra que ella se va presentar a les eleccions per 
ser la presidenta del Consell de Mallorca. 

Anuncia que el seu Grup votarà en contra de la moció, no per estar més o menys a favor d’allò que s’hi 
exposa sinó per haver demostrat un total desconeixement de les funcions que com a consellers de la 
institució han de desenvolupar.  

Adverteix que potser diran, després, que voten en contra de la moció per no ajudar els ciutadans que els 
expliquen coses, però afirma que parlar precisament de la sanitat pública és precisament una de les 
prioritats del Grup MÉS per Mallorca. En canvi, no és una prioritat parlar amb frivolitat sobre aquest 
tema.  

Per acabar, fa una pregunta a la Sra. Serra, com a reflexió, per bé que li diu que no cal que li respongui. Li 
demana si sap qui va ser cessat, per presumptes irregularitats en la seva feina de gerent de l’Hospital 
d’Inca, amb motiu de la mort d’un jove senegalès, al qual li llevaren la targeta sanitària, que va morir de 
tuberculosi.  

Adverteix que parlar d’aquest tema també és parlar de sanitat i d’injusta situació dels usuaris dels 
hospitals públics, però en aquest cas els membres de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía es giren cap a 
un altre costat i en promocionen els implicats.  
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Per totes les raons que ha explicat, demana serietat i rigor a la Sra. Serra i al seu Grup a l’hora de fer 
intervencions en el Ple.  

La Sra. OLIVER (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Anuncia que el seu Grup votarà en contra de la moció. 

Comenta que el seu Grup no comparteix tampoc que l’aparcament de Son Espases s’hagi de pagar, ni per 
als serveis de televisió i de Wi-Fi.  

Tot i això, diu a la Sra. Serra que els membres del seu Grup haurien de saber que les condicions que 
regulen aquests serveis són les que se varen acordar durant la legislatura en què era president del Govern 
balear el Sr. Jaume Matas i el Partit Popular va decidir fer l’Hospital de Son Espases, en un lloc aïllat, 
fora de qualsevol tipus de planificació, que encara fa més complicat donar una solució al problema de 
l’aparcament. Per aquest motiu no és un tema ràpid ni fàcil de resoldre.  

Indica que és obvi que el seu Grup no hauria fet les coses d’aquesta manera, com demostren els diaris de 
sessions del Parlament de les Illes Balears, que reflecteixen la postura dura i crítica que va tenir el PSIB 
sobre aquest tema.  

Tot i això, s’ha de considerar que l’equip de govern actual del Govern balear ja ha aconseguit de moment 
una rebaixa i la ciutadania de les Illes Balears ja paga un 24% menys en la tarifa del pàrquing. Per bé que 
no és suficient, sí que és una passa endavant. 

Pel que fa als punts 2, 3 i 4 de la moció, fa notar que aquests impliquen necessàriament la modificació de 
les condicions del contracte. Torna a dir que no és una feina fàcil, però el Servei de Salut del Govern 
balear hi treballa. S’ha d’entendre que qualsevol canvi del contracte amb l’empresa concessionària 
implica una compensació econòmica i un possible o hipotètic risc si aquesta presenta una reclamació per 
la via judicial. 

Qualsevol modificació afecta, evidentment, les condicions econòmiques de l’empresa concessionària, 
quan precisament el contracte estableix textualment que l’administració ha de mantenir l’equilibri 
financer del contracte.  

Indica que el Govern balear ha prioritzat recuperar la sanitat pública universal i en el mes d’octubre de 
2015, en sessió plenària, la Sra. Armengol, presidenta del Govern balear, va explicar quina és la línia de 
treball que segueix la institució. També es va pronunciar respecte al tema de l’aparcament; va dir 
textualment que la voluntat d’aquest govern, sense renunciar a l’objectiu d’aconseguir la gratuïtat de 
l’aparcament, és treballar per aconseguir millores en l’accessibilitat als nostres recursos sanitaris.  

Fa notar que, vuit mesos després d’aquesta sessió plenària, ja s’han aconseguit coses molt importants, 
com ara tenir una sanitat universal, tenir els centres de salut oberts els horabaixes i que els usuaris de 
l’aparcament de Son Espases ja paguin un poc menys en la tarifa de l’aparcament. També s’han reduït les 
llistes d’espera, s’ha augmentat el nombre de professionals i la targeta sanitària és gratuïta.  

Per aquestes raons, entén que el Govern balear fa la feina correcta en tots els àmbits de la sanitat pública 
que ha esmentat i, alhora, ha obert una línia de negociació amb l’empresa concessionària per fer-li avinent 
la preocupació i la voluntat del Govern balear d’incloure clàusules socials.  

En conseqüència, el seu Grup no pot fer costat a la moció. Observa que el Consell de Mallorca no ha 
d’instar el Govern balear perquè actuï en aquest sentit perquè, entre d’altres raons, ja ho està fent.  

A més a més, el Consell de Mallorca no té competències en matèria de sanitat, raó per la qual fa notar que 
el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadania, per a aquesta o d’altres mocions sobre l’esmentada àrea, 
s’hauria de plantejar exposar-les en el Parlament de les Illes Balears.  

També observa que seria bo que, a més de mostrar interès o preocupació pel tema del pàrquing, o el 
servei de Wi-Fi i de televisió, mostrassin interès també sobre qüestions molt més importants en matèria de 
sanitat, com ara la llista d’espera que hi ha, o el copagament sanitari, que és l’herència que ha deixat 
l’anterior equip del Govern de les Illes Balears.  

La Sra. CATALÀ (PP) intervé a continuació.  

Diu a la Sra. Serra que el Grup Popular no li lleva la raó sobre el contingut de la moció, perquè expressa 
allò que sent la major part, per no dir tots els usuaris de Son Espases. Per aquesta raó, anuncia que el seu 
vot serà favorable a la moció. 

Tot i això, el seu Grup puntualitza una sèrie de qüestions.  
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En primer lloc, s’ha de ser conscient que la recuperació de la concessió de l’aparcament de Son Espases 
costaria devers 22 M€, quantitat que a dia d’avui no pot pagar l’administració autonòmica.  

En segon lloc, considera que a dia d’avui és més important i necessari cercar altres solucions, com ara 
reduir les llistes d’espera que pateixen els usuaris, perquè aquest sí que és el principal problema de la 
sanitat pública balear. Observa que actualment hi ha 13.478 malalts que esperen un quiròfan disponible i 
60.749 es troben a l’espera d’una consulta amb un especialista. En tot cas, després de solucionar o 
millorar aquestes xifres se podria pensar en revisar el contracte de la concessió de l’aparcament.  

En tercer lloc, observa que quan s’insta una altra administració a fer alguna cosa és perquè té qualque 
relació directa amb el Consell de Mallorca i amb les seves competències, i aquest no és el cas, sinó que es 
tracta d’una relació entre el Govern balear i l’empresa concessionària del servei d’aparcament de Son 
Espases.   

També lamenta haver de retreure al Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía que, en un moment com 
l’actual hagi deixat passar l’oportunitat de presentar una moció de propostes referides a la destinació del 
superàvit del pressupost del Consell de Mallorca, com sí ha fet el Grup El Pi-Proposta per les Illes o el 
Grup Popular, perquè aquestes sí que són accions ben necessàries per als ajuntaments de Mallorca.  

Adverteix que, no per dir tot això vol donar a entendre que el Partit Popular no estigui d’acord a donar 
solucions als temes de Wi-Fi, de televisió i de l’aparcament de Son Espases, però fa notar, com bé diu la 
moció, que “el Consell de Mallorca no tiene en sus manos la solución”, i és així. Creu que actualment els 
membres de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía haurien de ser pràctics i fer que els seus representants 
en el Parlament de les Illes Balears hi defensin aquest tipus de decisions, perquè és allà on pertoca fer-ho.  

La Sra. SERRA intervé tot seguit.  

Diu al Sr. Sevillano que quan en la moció parlen de “desgràcia” se refereixen al fet que la persona té una 
malaltia i que ha d’estar un temps a l’hospital. Li fa notar que era aquesta, la intenció del seu comentari i 
de la redacció de la moció.  

Respon a la Sra. Bujosa que el seu Grup també hi creu, en la sanitat pública, però davant una demanda 
reiterada de la ciutadania referida al cost dels tres serveis que ha esmentat, ho planteja en forma de moció 
perquè no entén que en un hospital públic s’hagin de pagar. També li diu que no l’ha sorpresa gens, la 
seva resposta, perquè sempre s’excusen i els retreuen que el seu Grup proposa mocions que no s’ajusten a 
les competències del Consell de Mallorca.  

Assenyala que ho saben, però recorda que en molts dels Plens passats també s’han presentat mocions per 
instar altres institucions i els ha semblat adequat. Diu que han considerat que la moció que presenten avui 
tenia el pes suficient per exposar-la en el Ple de la institució, per tal de traslladar-la a qui correspongui.  

D’altra banda fa avinent que, si avui obtenen el suport del Consell de Mallorca, és clar que ho podran 
defensar millor amb els seus companys del Parlament de les Illes Balears. Pensa que aquestes situacions 
s’haurien de prioritzar, i resoldre-les. 

Potser els portaveus que han intervingut fins ara pensen que la resposta a la gent, quan els planteja un 
problema, ha de ser: aquest tema no correspon al Consell de Mallorca, el passarem a la finestreta següent.  

Pensa que el Consell de Mallorca continua essent una institució atrapada per la burocràcia, que és incapaç 
de moure’s. Recorda que és justament això, el que retreien i plantejaven en les seves campanyes 
electorals els partits que avui refusen la seva moció, i sembla que s’han resignat a la inèrcia del Consell 
de Mallorca, sense molestar-se a canviar allò més necessari ni acostar-se als problemes reals de la gent.  

Suposa que pretenen que el seu Grup faci el mateix que feia un anterior polític que sempre responia: sí, sí, 
quan algun ciutadà li plantejava un problema i, tot seguit, se’n despreocupava totalment.  

Per acabar, lamenta no haver aconseguit l’acord de la resta dels Grups polítics sobre la moció. 

El Sr. SEVILLANO 

Fa notar a la Sra. Serra que no s’han entès, o bé ell no s’ha sabut explicar correctament. 

Li reitera que allò que retreu el seu Grup és la manca de rigor de la moció que presenta, per les raons que 
ja li ha explicat abans. Per aquest motiu, li suggereix que abans de presentar una moció s’informin de 
l’estat actual exacte de cada tema que proposen.  

També li fa notar que ja s’hi fa feina, des de la Conselleria de Salut del Govern balear, en tots els aspectes 
necessaris per poder donar els serveis que pertoca de forma gratuïta. Se fa l’estudi oportú dels contractes 
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per determinar fins a quin punt poden ser modificats i l’Ajuntament de Palma també cerca alternatives per 
oferir temporalment aparcaments gratuïts propers a l’Hospital de Son Espases. 

Per aquestes raons refusa que la Sra. Serra digui que el Grup Podem Palma s’oblida de lluitar per 
solucionar les necessitats i les carències de la gent i d’atendre convenientment les seves demandes. Tot i 
això, s’ha d’admetre que no resulta tan fàcil ni tan ràpid com seria desitjable, perquè determinats 
contractes blindats i altres problemes concrets ho dificulten.  

També li proposa que abans de presentar les mocions en parlin amb els seus companys de partit polític 
que tenen representació a l’Ajuntament de Palma i en el Parlament de les Illes Balears, perquè puguin 
conèixer què s’està fent sobre allò que volen proposar. D’aquesta forma podran ser proposicions de 
caràcter positiu.  

Li fa saber també que el seu Grup està molest pel fet que la moció vinculi la situació que descriu a la 
qualitat del servei que dóna l’Hospital Son Espases, perquè és obvi que no té res a veure la qualitat d’un 
servei sanitari amb uns serveis informàtics de televisió i de Wi-Fi més o menys gratuïts.    

La Sra. BUJOSA intervé tot seguit. 

Explica a la Sra. Serra, com un consell, allò que fa ella quan una persona li planteja aquest tipus de 
problemes. Li diu que, en primer lloc, parla amb la representant del seu partit polític en la Comissió de 
Sanitat del Parlament de les Illes Balears i li explica.  

Li fa notar que ho diu pel seu bé, perquè aprofiti bé les dues mocions a què té dret el seu Grup, atès que 
cada mes se queixa de no tenir-ne a bastament perquè té poca representació en el Ple.   

Lamenta que la Sra. Serra digui que ja ho sap, que el Consell de Mallorca no té les competències sobre 
allò que proposa en les mocions, per bé que és clar que aquesta pot presentar-les de la forma en què ho 
desitgi.  

Quant a l’afirmació que ha fet la Sra. Serra en el sentit que creu en la sanitat pública, li fa avinent que en 
el seu programa estatal proposa una privatització sanitària encoberta. 

En canvi, el Grup MÉS per Mallorca pretén solucionar allò que de veres és necessari en la sanitat pública 
i millorar els greus problemes de sanitat derivats d’un mal finançament, que precisament el Grup 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía no reconeix.  

També li fa notar, per acabar, que no és possible presentar una moció sobre una concessió si no fa ni tan 
sols referència a aquesta concessió.  

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PP i Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía), desset vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem 
Mallorca) i tres abstencions (El Pi-Proposta per les Illes). 

 

Es troba absent el Sr. Jurado Seguí. 

 

INTERPEL·LACIONS 

 

PUNT 46. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL SR. MAURICIO ROVIRA 
DE ALÓS SOBRE “PROJECTE RONDA NORD D’INCA”. 

Es dòna compte de la següent interpel·lació: 

Mauricio Rovira de Alós, com a portaveu del Grup de Consellers del Partit Popular, 
d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula per al proper Ple 
ordinari a la Hble. Sra. Da. Mercedes Garrido Rodríguez Consellera de Territori i 
infraestructures, la següent INTERPEL·LACIÓ: 

 

PROJECTE RONDA NORD D’INCA 
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El Sr. ROVIRA (PP) exposa que aquesta interpel· lació deriva de la informació que ha aparegut als 
mitjans de comunicació durant la legislatura i també de la manca de resposta detallada a tota una bateria 
de preguntes que li va formular a la consellera executiva de Territori i Infraestructures relatives al 
possible nou projecte de la ronda nord d’Inca. 

La resposta de la Sra. Garrido a la bateria de pregunta que va ser que, atès que no hi havia un projecte 
definit i que encara s’hi estava treballant, doncs no li podia contestar. Potser és cert que la millor fórmula 
per plantejar dubtes és la interpel· lació al Ple i, per aquest motiu, ho fa d’aquesta forma. 

Recorda que hi havia un projecte que va passar per una exposició pública la legislatura passada; un 
projecte que comptava amb opinions a favor i opinions en contra i que és un projecte summament 
complex perquè, se faci com se faci, sempre afecta qualcú i perquè, si el fan a prop de nucli urbà, no serà 
una via de circulació ràpida cap als municipis dels voltants però seria bo perquè es convertiria en un 
carrer i alguns ciutadans se’n poden beneficiar. En canvi, si el fan més allunyat del nucli urbà, se 
soluciona el trànsit cap als municipis dels voltants però potser en resulten perjudicats els comerços o tal 
vegada s’afecta més el medi ambient. 

Si el projecte s’executa com una via ràpida, aleshores no és possible –per seguretat i per lògica– 
permetre-hi qualsevol accés des de les finques perquè el resultat sempre és un increment del nombre 
d’accidents, com passa a la carretera de Llucmajor a Campos. Si el fan com una via lenta, no serveix per 
solucionar el problema que volen solucionar i que consisteix en afavorir que els vehicles que no vulguin 
entrar en el nucli urbà d’Inca la pugui utilitzar de forma àgil. La realitat és que, sigui com sigui, hi ha 
múltiples problemes. 

El que li preocupa al PP és la manca d’informació que hi ha en aquests moments. Hi havia un projecte 
redactat, que se va sotmetre a exposició pública i que se va intentar negociar al màxim amb l’Ajuntament 
d’Inca i ara, en canvi, es troben que sembla ser, segons informacions dels mitjans de comunicació, que 
l’actual equip de govern va plantejar o un altre projecte o el mateix projecte amb alguns canvis. 

La qüestió és que alguns mitjans de comunicació diuen que qualque partit de l’equip de govern d’Inca –
concretament, Més– no estava d’acord amb el fet que aquesta via fos una via més o manco ràpida, no 
estava d’acord amb separar-la de l’entramat de carrers, no estava d’acord amb el model i, per tant, s’hi 
havia posicionat en contra. 

Per altra banda també han llegit que una de les possibles solucions als problemes que planteja el final 
d’aquesta via, entre la carretera de Lluc i la carretera d’Alcúdia, era eliminar aquest tram i fer només una 
ronda des de la primera rotonda d’Inca (la de la Ford) fins a la carretera de Selva. 

En definitiva, el cas és el que al Partit Popular se li generen molts dubtes i no saben exactament com està 
el tema ara. Els preocupa el fet de donar servei als municipis afectats i no només a Inca; els preocupa 
treure trànsit de l’interior d’Inca; els preocupa el model de carretera: que sigui carretera i no carrer; els 
preocupa la seguretat de la via i també els preocupa, evidentment, l’afectació ambiental i, de fet, el 
projecte redactat pel PP creu que corregia algunes situacions que preveien les distintes opcions previstes 
en el pla de carreteres. 

Aleshores el PP va triar una alternativa d’entre les 3 o 4 que els tècnics posaren a damunt la taula, 
l’alternativa que consideraven que combinava millor tots els elements: menor afectació ambiental, 
seguretat de la via evitant-hi incorporacions en qualsevol punt, agilitat del trànsit amb una via 
relativament ràpida i alhora donar-li sentit fent una ronda de punta a punta de la ciutat, en semicercle, des 
de la rotonda de la Ford fins a la carretera d’Alcúdia. 

Imagina que hi ha altres visions al respecte i que la Sra. Garrido li parlarà del nou model de menor 
impacte i entén que plantegi les coses d’una altra manera atès que governa amb MÉS per Mallorca i amb 
Podem Mallorca i necessita vendre un altre model, encara que aquest nou model sigui el mateix d’abans. 
De fet, el PP va fer servir un model que trobà redactat en el Pla Director Sectorial de Carreteres que va 
aprovar el govern anterior tot i que el varen intentar millorar. 

Suposa que és això el que intenten fer ara, és a dir, millorar el model que trobaren fet pel Partit Popular 
però desconeix que si serà un nou model, una millora del que hi havia o sols una nova proposta en 
algunes coses. 

Per acabar indica que la idea de la interpel· lació no és discutir el nou model sinó saber quin és el model 
que planteja l’equip de govern que li agradaria que li explicàs la Sra. Garrido en lloc d’haver-lo d’indagar 
a través dels retalls de premsa que està acumulant amb relació al projecte de la ronda nord d’Inca. Així 
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mateix, el Grup Popular de l’Ajuntament d’Inca continua absolutament fora de joc en aquest tema perquè 
tampoc no han rebut cap explicació al respecte. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) fa notar que vol fer palès que no 
tot el que surt en premsa és veritat. 

Aquestes coses passen de tant en tant i aquí ha passat perquè varen aparèixer unes informacions a un diari 
i això va fer que ella li fes arribar el seu malestar a les persones que havien participat en la reunió que 
s’havia fet, una reunió on hi va haver una enorme pluja d’idees i qualcú que hi va participar li va donar la 
informació a un mitjà de comunicació com sí fos una cosa feta. 

Confirma, tot seguit, que pràcticament tot el que va sortir publicat no és cert. Únicament és cert el fet que 
existeix la intenció de fer una ronda a Inca i, a més a més, que se faci de manera coordinada i conjunta 
amb l’Ajuntament d’Inca i amb això estan fent feina. 

Val a dir que, ara mateix, Inca té una frontera important per la part sud –l’autopista– i s’ha d’anar amb 
molta cura per no fer-li una altra frontera per la part nord perquè, si això passa, en tendrà dues i la ciutat 
quedarà encaixonada com si fos una ametlla, ja que aquesta seria la forma d’Inca en cas de fer-li dues 
fronteres. 

La part nord, allà on la ronda d’Inca està projectada, és la part més rural d’Inca, és la part que mira cap la 
serra de Tramuntana, és la part que té les millors vistes, és la part per on les aigües arriben a Inca i és la 
part que té els camins que connecten Inca, el Raiguer i el Pla de Mallorca amb la serra de Tramuntana. 
S’ha de ser conscient que tot això s’ha de preservar quan se faci la ronda nord d’Inca. 

Assegura que estan d’acord amb fer una ronda que sigui segura i, encara que reconeix que serà difícil 
satisfer tothom, i esperen que sigui la ronda que la gent d’Inca demandi i accepti; per això, ara no es 
plantegen si ha de ser una ronda ràpida o lenta. 

Fa notar que està d’acord amb alguns aspectes que exposat el Sr. Rovira però no està d’acord amb 
l’afirmació que aquesta ronda ha tengut consens, consens que han d’intentar cercar i no s’hi ha de frissar 
per evitar que surti qualsevol cosa de manera ràpida ja que, una vegada feta la ronda, no es desfarà. 

El problema és que, quan se fan segons quins tipus d’infraestructures, llavors no se poden desfer i un 
exemple és la manera com entra el tren a Inca que fa que una part de la ciutat estigui incomunicada de la 
resta d’Inca. Això és perquè quan es va projectar l’entrada del tren a Inca no es va tenir en compte que 
incomunica una zona important del municipi d’Inca: s’ha d’aprendre dels errors que cometen tots i aquell 
va ser un error i s’ha d’intentar que la ronda no sigui un altre error i no creï una frontera. 

Per això, cal estudiar la manera més adient per donar-li solució als problemes de circulació que tenen 
molts de municipis. Amb l’enllaç de Lloseta, suposen que la gent de Mancor de la Vall ja no passarà per 
Inca sinó que anirà fins a Lloseta a prendre’n l’enllaç perquè és una alternativa bona per no haver de 
travessar Inca. 

Així doncs, d’aquesta manera un municipi podria quedar relativament arreglat encara que és cert que 
encara hi ha tota la problemàtica que genera la pujada de vehicles cap a Lluc i cap a Selva, a la qual se li 
ha de donar solució perquè no s’hagi de travessar tot el centre d’Inca i, per això, Inca necessita que se faci 
la ronda nord però que sigui una ronda consensuada. 

Aprofita per dir-li al Sr. Rovira que, quan vulgui informació, se la demani a ella i li retreu, pel que fa a la 
bateria de preguntes que li formulà, que va agafar l’article del diari i el va esgranar. 

Assegura que ella mai no ha parlat de fer un pont en la ronda d’Inca, cosa que ni tan sols no li passaria pel 
cap. En canvi, això era una de les coses que deia el diari. En la reunió que abans ha esmentat, hi va haver 
una persona que va dir que s’hi podria fer un pont i ella li digué que no, que ni parlar-ne però qualcú 
d’aquella reunió, de manera deslleial, ho va contar tot al diari. 

Per això, li reitera al Sr. Rovira que s’adreci a ella quan necessiti informació perquè, en aquests moments, 
el que estan fent és intentar consensuar un projecte amb l’Ajuntament d’Inca i, la mateixa resposta que li 
donà a les preguntes escrites, li diu ara: en tenir un projecte, li mostraran i, si vol anar a veure el que hi ha 
ara, el Sr. Rovira sap que té les portes obertes i pot anar a veure el que tenen però, ara per ara, no hi ha res 
concret, no hi ha res que se pugui mostrar i tampoc no li han mostrat res a l’Ajuntament d’Inca. 

Indica que encara no han rebut l’entrada (input) de l’Ajuntament d’Inca i, de fet, una de les propostes de 
resolució que va plantejar el Grup Socialista –el Grup MÉS per Mallorca en va plantejar una de 
semblant– arran del Debat de Política General deia que se fes una ronda nord a Inca consensuada amb 
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l’Ajuntament Inca, cosa que és diferent a fer-la consensuada amb l’equip de govern de l’Ajuntament sinó 
que vol dir que sigui consensuada amb tothom. 

Consegüentment, si el Partit Popular a l’Ajuntament d’Inca no en té informació, només li pot tornar a dir 
que té les portes obertes del seu departament però imagina també les hi tendrà el batle i ja li faran saber 
que ha d’informar, de manera adequada, als grups de l’oposició. 

La situació actual –cosa que també va demanar el Sr. Rovira per escrit– és que s’havia iniciat la 
tramitació ambiental durant la passada legislatura i se li ha demanat a la Comissió Balear de Medi 
Ambient que se retiràs la tramitació ambiental perquè aquell projecte de ronda no és que el volen dur a 
terme ja que la intenció és plantejar un projecte de ronda distint. 

Considera que a tots els polítics, de tots els partits, els mou l’esperit d’intentar millorar sempre i, atès que 
els mou aquest esperit, aleshores s’ha d’intentar millorar aquesta ronda perquè, quan se faci, no l’hagin de 
qüestionar i, per tant, pensa que s’han de donar un termini de reflexió perquè la ronda que se construeixi 
sigui la se consideri que és millor per al municipi d’Inca ara, tot i que ben segur que no serà la millor 
d’aquí a 10 anys i menys d’aquí a 20 anys. 

La ronda que s’havia plantejat en semicercle generava el problema que tota la façana nord d’Inca quedava 
xapada per la ronda i justament és la façana més rural. Inca té dues façanes molt diferenciades: la que 
limita amb l’autopista que és la més urbana i la que mira cap la serra de Tramuntana que és més rural. 

Fa avinent que han d’aconseguir preservar aquesta façana més rural perquè mira cap a la serra de 
Tramuntana i perquè el Consell de Mallorca no només fa carreteres sinó que també se’n cuida de 
l’ordenació del territori, del paisatge i de la serra. Per això, cal conjugar-ho tot perquè surti una ronda que 
sigui més condreta.  

El Sr. ROVIRA li agraeix a la Sra. Garrido les explicacions que ha donat. 

Afegeix que, si la Sra. Garrido afirma que no tot el que surt en premsa és cert i, en aquest cas, no ha estat, 
aleshores es pot imaginar la posició del Partit Popular quan l’única informació que tenen sobre aquesta 
ronda és la que ha sortit publicada en premsa. 

Pel que fa a la bateria de preguntes que li formulà, puntualitza que no la va treure dels diaris sinó del 
Grup Popular d’Inca que, evidentment, només tenia informació a través dels periòdics. Certament hi havia 
alguna pregunta seva però molts de dubtes ja els havia plantejat el Grup Popular de l’Ajuntament d’Inca. 

Si allò que pretenen és assolir el màxim de consens envers el projecte, accepta l’oferiment de la Sra. 
Garrido i afirma que li agradaria participar-hi perquè, sens dubte, més tard o més d’hora, aquesta ronda 
afectarà tothom ja que el seu partit pot tornar a governar a Inca. 

En qualsevol cas, observa que el procés va per llarg perquè el retrotreuen fins gairebé al principi i 
adverteix que convendria que no se tornàs a fer una feina debades ja que, per exemple, a ell aquest 
projecte li va costar molta feina i molts d’esforços, cosa que també imagina que li passa a la Sra. Garrido 
i, per això, seria una llàstima que quan acabi la legislatura estigui en el mateix punt. 

De fet, això li va passar a ell perquè no va assolir el consens que necessitava fins al final i, quan va tenir 
el màxim consens, ja no hi havia temps per posar en marxa les obres de la ronda i això implica que s’hi 
acumulin 4 anys més de retard. Igualment observa que serà complicat que tothom s’hi posi d’acord però, 
això no obstant, estaria bé que s’intentàs i, per tant, accepta l’oferiment de la Sra. Garrido. 

Amb relació a altres projectes, recorda que en el Ple passat varen parlar de la carretera de ses Salines a la 
Colònia de Sant Jordi i la Sra. Garrido els va explicar el projecte. Al respecte fa constar que el Grup 
Popular de ses Salines li ha dit que tampoc no ha estat informat sobre tot el que s’ha publicat als mitjans 
de comunicació sobre les diferències entre un projecte i l’altre i sobre la seva tramitació ambiental. Atès 
que ell no li ha pogut explicar al Grup Popular de ses Salines gaire cosa més, també li interessaria 
aprofundir en la informació sobre aquest projecte.  

Igualment vol saber, donat que la legislatura passada a Algaida arribaren a un acord perquè el projecte de 
ronda fos d’una determinada manera, si el projecte continua anant en la mateixa línia o en una línia 
distinta per tal que el Grup Popular sàpiga la postura que hi ha d’adoptar ja que, la legislatura passada, 
tots arribaren a un acord a Algaida sobre com havia de ser el projecte, encara que reconeix que després tot 
el procediment és lent i costa posar en marxa un projecte d’aquest tipus. 

El mateix cas passa amb el projecte de Lloseta. Sap que el batle de Binissalem n’ha tengut informació, els 
veïns de Lloseta també n’han tenguda i creu que seria adient que tota l’oposició n’estigués informada, 
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encara que a ell li interessa especialment perquè ha estat al capdavant del Departament i li atreuen els 
temes de carreteres. 

Per concloure, reitera que accepta l’oferiment de la Sra. Garrido per asseure’s a estudiar tots aquests 
temes. 

La Sra. GARRIDO entona el “mea culpa” perquè, per ventura, han presentat una sèrie de projectes als 
municipis afectats demanant-los que convocassin qui considerassin convenient. Lloseta va convocar tots 
els regidors, Binissalem també va convocar tots els regidors. 

Reconeix que la informació no ha estat donada als consellers del Consell de Mallorca i afirma que 
intentaran esmenar, al més aviat possible, aquest fet. Reitera que el Sr. Rovira té raó perquè és cert que 
primer havien d’haver començat pel Consell de Mallorca i després anar a donar la informació als 
municipis. 

Pel que fa a la ronda, confia que no s’acumulin 4 anys de retard sinó poder escurçar els terminis tant com 
sigui possible, tot i que val la pena aconseguir-hi el màxim de consens per no trobar-se després amb 
emperons i més tenint en compte que és un projecte important per a un municipi important i que, al 
mateix temps, dóna servei al municipi d’Inca i a tota la zona que puja del Raiguer cap a Tramuntana. 

Quant al tema de ses Salines comenta que, arran de la moció que va presentar El Pi-Proposta per les Illes, 
ja els va dir que s’estava treballant amb una reducció del projecte. El projecte inicial feia una ampliació 
de la carretera i això obligava a expropiar 3 metres a cada banda però, com que a cada banda hi ha parets, 
l’impacte visual dels 3 metres d’expropiació –que tanmateix no s’han de fer servir– era bastant gros. 

La proposta que s’ha fet en aquest cas és, en lloc de fer una ampliació de la carretera, fer-ne un 
condicionament. Aquest condicionament vol dir que hi haurà els carrils de 3,5 metres en cada sentit més 
una vorera d’1 metre i una via pedalable adossada a tota la carretera perquè hi puguin circular vianants i 
ciclistes. D’aquesta manera no cal expropiar els 3 metres de cada banda i així es redueix l’impacte 
d’expropiació i l’impacte de la carretera en 5 metres lineals al llarg de tota la carretera i en surten amb 
devers 2 M€ d’obres. 

En números rodons, el cost del projecte inicial ascendia a uns 5 M€ i, amb el nou projecte, se’n produeix 
un estalvi d’uns 2 M€ que volen destinar a posar en marxa el condicionament de la carretera que va de la 
rotonda de Formatges Burguera fins a ses Salines, que és la carretera d’entrada al nucli de ses Salines des 
de Campos, la més emprada per la gent tot i que és una carretera estreta, perillosa i envoltada de marges. 
Així doncs, també s’ha posat en marxa el projecte de condicionament d’aquesta carretera des de la 
rotonda de Formatges Burguera fins a ses Salines. 

Referent a l’accés a Lloseta que ja varen trobar projectat de la legislatura passada, explica que el varen 
haver de modificar perquè la llei de carreteres estatal modificava prescripcions tècniques quant als ponts i 
se li ha afegit un carril de vianants i ciclistes que va de la rotonda de sa Bóta (Binissalem) fins a la 
rotonda del Miner (Lloseta) que connectarà els dos municipis. La intenció és que aquest carril travessi el 
Raiguer i, a mesura que s’hi vagin fent obres, s’hi aniran afegint actuacions d’aquest tipus perquè tot de 
cop no ho poden fer. 

Pel que fa a la ronda d’Algaida, explica que la diferència amb el projecte que hi havia de la passada 
legislatura és que se li ha afegit un pas de vianants. La carretera va en semitrinxera i el pas de vianants va 
a nivell del terreny però, exceptuant aquestes petites diferències, el projecte és més o manco el mateix que 
hi havia. 

Finalment reitera que intentaran esmenar la manca d’informació a què s’ha fet referència abans i ho faran 
convocant tots els grups de l’oposició a una reunió perquè els enginyers els puguin explicar, de manera 
detallada, tots els projectes que estan en marxa. 

 

PUNT 47. INTERPELACIÓN QUE PRESENTA LA SRA. CATALINA SERRA 
GARCIAS SOBRE LAS POLÍTICAS CON LAS ASOCIACIONES DE LA 3ª 
EDAD. 

Es dòna compte de la següent interpel·lació: 

 

Catalina Serra Garcias, com a Consellera Portaveu del Grup de Ciudadanos  
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(Partido de la Ciudadania), d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, 
formula per al proper Ple ordinari al Hble. Jesús Juan Jurado Seguí conseller executiu 
de Participació Ciutadana i Presidència la següent   
 
INTERPEL.LACIÓ : 
 
Sobre las políticas con las asociaciones de la 3ª edad 

 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) inicia la seva intervenció. 

Recorda al Sr. Jurado que, en el passat Ple, li va fer una pregunta referida a les bestretes de les 
associacions de gent gran i la seva resposta va ser que no es podia ignorar la llei, raó per la qual no 
s’havien pogut pagar, que ell no s’inventava res i que la burocràcia és la que és.  

Exposa que a dia 31/5/2016, quan les activitats són a punt d’acabar, les esmentades associacions encara 
no han cobrat res, tot i que les varen començar dia 1/10/2015. Ho retreu al Sr. Jurado i li demana si sap 
què els diu el propietari del local quan no li paguen el lloguer.  

També li fa notar l’estat de les despeses de manteniment dels locals: llum, aigua, etc. Li demana si és que 
ha parlat amb els presidents d’Endesa i d’Emaya per demanar que no els deixin sense subministrament 
perquè el Consell de Mallorca ho pagarà, tard.  

Observa que tampoc no s’han cobrat les activitats que s’hi han fet.  

Demana al Sr. Jurado si sap què cobren, a les persones associades, aquestes associacions de la gent gran, 
si és que pensa que tenen un finançament tan elevat que els permeti suportar aquesta situació.  

Li fa avinent que fa onze mesos que governen el Consell de Mallorca i que el seu Grup fa aquí el mateix 
que fa en les campanyes electorals d’àmbit estatal: promet coses que no pot complir i que, en determinats 
casos, és impossible.  

Per acabar, indica que les associacions de gent gran ja han deixat de creure en les seves promeses.  

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) intervé a continuació.  

Diu a la Sra. Serra que no li llevarà la raó en algunes de les coses que ha comentat. Reconeix que no és 
acceptable que, a data d’avui, encara no s’hagin abonat les bestretes. És evident, que s’hauria de fer d’una 
altra manera.  

Explica, tot i això, que el pagament d’aquestes ajudes, que arriben fins al 50%, depenen d’un sistema que 
ha tengut aquesta institució per pagar-les i, al seu parer, és aquest sistema el que no funciona; considera 
que ha demostrat ser ineficient, a l’hora de pagar les bestretes en el temps previst, atenent al període en 
que se fan les activitats i a les necessitats d’aquestes associacions.  

Reitera que el sistema que està implantat no acaba de funcionar bé i cada any se produeixen aquests 
retards en el pagament. Tot seguit en posa uns exemples.  

Indica que per a l’any 2015 els contractes de les activitats se varen signar el 14/5/2015 i els contractes de 
lloguer el 12/6/2015 i s’ha fet el mateix des de molts d’anys enrere, la qual cosa demostra que es tracta 
d’un error del sistema.  

D’altra banda, el romanent de 2015 s’ha incorporat el 3/6/2016. En conseqüència, és evident que no es 
poden ignorar els terminis legals, i aquest és el motiu pel qual va donar aquesta resposta a la Sra. Serra en 
el darrer Ple. Torna a dir que no s’ho inventa ell, que els terminis estan establerts legalment i que els han 
de complir, no els queda altre remei que gestionar-ho d’aquesta manera.  

Assenyala que allò que volen fer és canviar aquest sistema, perquè sigui més eficient o, com a mínim, 
perquè s’adapti millor a les necessitats de la gent gran i de les seves associacions. Tot seguit explica com 
ho volen fer. 

Atès que el període subvencionable ha estat sempre el comprès entre l’1 d’octubre i el 30 de setembre, la 
convocatòria se fa a meitat del mes de gener, la presentació dels projectes el mes de febrer, els tràmits 
administratius entre el mes de març i el mes de maig, aproximadament, el pagament de les bestretes en els 
mesos de maig, juny o juliol i les justificacions a partir de l’1 d’octubre.  
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Allò que plantejaran, a partir de l’any 2017, és el següent: intentaran posar en marxa el nou pla d’aquí a 
un parell de dies, i el període canviarà les seves dates, serà d’1 de juliol a 30 de juny de l’any següent. En 
conseqüència, a final de juny se farà la convocatòria, el mes de juliol se presenten els projectes, els 
tràmits administratius se faran entre setembre i novembre, aproximadament, i el pagament de les bestretes 
se fa entre mitjan gener i final de gener.  

És obvi que no es poden donar els doblers que corresponen a un any durant l’any anterior, aquest és el 
motiu pel qual se paga dins el mes de gener. D’aquesta forma, cada associació podria cobrar almenys el 
50% a partir del mes de gener de l’any en què s’han de gastar els doblers, que és allò que pertoca. És així 
com ho entenen, i aquest sistema s’implantarà ara, per tal que l’1 de juliol de 2016 se comencin a 
presentar els projectes de les associacions per a l’any 2017. Afirma que ja no s’esperarà el mes d’octubre i 
novembre i que tot s’avança, també el cobrament.  

Destaca l’alt grau de compromís en la seva feina de tot l’equip de la institució que treballa en l’àmbit de 
la Gent Gran. Per aquesta raó, s’ha analitzat detingudament el funcionament del sistema actual amb vista 
a canviar-lo perquè funcioni un poc millor i és justament això, el que fan.   

La Sra. SERRA intervé a continuació. 

Diu al Sr. Jurado que han anat a visitar una sèrie d’associacions de gent gran i en totes elles els han 
explicat el mateix, fins i tot els representants d’una d’elles li va dir textualment: “No és que estiguem 
malament, sinó que ens trobam a la UCI, a punt de desaparèixer”. 

Tot i entendre que hi ha qüestions legals que ho dificultin, insisteix a dir que s’han d’anar resolent d’una 
vegada, perquè no és admissible la situació que ha exposat.  

Fa notar que les persones majors mereixen tot el seu respecte i no és admissible que els membres de les 
juntes directives tenguin els maldecaps que ara es veuen obligats a afrontar; s’han de trobar les solucions 
adequades.  

Per acabar, suggereix al Sr. Jurado que visiti personalment aquestes associacions, si encara no ho ha fet, 
perquè d’aquesta forma coneixerà directament els seus problemes.  

El Sr. JURADO intervé a continuació. 

Reitera que aquest problema ja està en vies de solució, de forma que la propera convocatòria de 
subvencions comença d’aquí a tres setmanes, és a dir, s’avança respecte al sistema dels anys anteriors.  

D’altra banda, també s’han compromès ja a augmentar la quantitat de doblers que se destinaran a les 
partides d’activitats i també a les de manteniment per a l’any 2017. És a dir, hi haurà més doblers i en 
podran disposar abans. Considera que es troben en una bona línia de feina, per bé que encara no sigui tot 
perfecte. 

Admet que existeixen problemes, en les associacions, però fa avinent a la Sra. Serra que cada vegada que 
una associació els exposa comencen a fer feina per intentar resoldre’ls. Posa l’exemple de l’associació El 
Lladoner, d’Inca, que ha tengut un problema prou greu però ja s’ha solucionat.  

Finalment, torna a dir que en són ben conscients, dels problemes que té aquest sector, raó per la qual fan 
tot el possible per posar-hi remei, amb les possibilitats que tenen a l’abast.  

 

PRECS I PREGUNTES 

El Sr. PRESIDENT informa que en la Junta de Portaveus d’avui s’ha proposat fer un canvi en l’ordre de 
les preguntes, per raons d’agenda del Sr. Jurado, de forma que es farà en primer lloc la pregunta que 
formula la Sra. Serra al Sr. Jurado (Punt 57). 

PUNT 57. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SERRA 
GARCIAS AL SR. JESÚS JUAN JURADO SEGUÍ (REFUGIADOS ISLA DE 
KIOS) 

Es dòna compte de la següent pregunta: 

 
En estos momentos desearíamos tener noticias de como sigue la colaboración con el 
tema de los refugiados de la isla de Kios. 
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La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) respon que el projecte de 
Quíos, en aquest moment, es troba pendent de justificació de totes les despeses que s’han de fer en el lloc 
concret.   

Fa notar que allò que sí pot concretar és la situació general a dia d’avui, atès que tant el Fons Mallorquí 
de Solidaritat i Cooperació com el Departament de Presidència del Consell de Mallorca estan en contacte 
periòdic amb el personal de l’Ajuntament de Quios.  

Exposa que la situació general és complicada, perquè tot i que ja no arriben tantes barques amb persones 
refugiades –per bé que encara n’arriben– ara la gent no pot partir d’allà, i s’hi troben milers de persones, 
des de fa sis o més mesos, perquè encara no s’ha aplicat la solució de la Unió Europea de retornar-los a 
Turquia ni tampoc se’ls permet continuar el seu camí cap al nord de Grècia ni a cap altra ruta. El cas és 
que es troben en una sèrie de campaments, a Quios i a d’altres illes gregues, fet que ocasiona un greu 
problema.  

El projecte que està en marxa ajuda a pal· liar, en part, aquest problema. Indica que a data de 15/4/2016 ja 
se va fer la transferència dels doblers que s’havien pressupostat en el projecte. El Consell de Mallorca va 
aportar 50.000 € (d’un total de 88.000 €) mentre que els altres 38.000 € provenen de donacions 
d’empreses, entitats i particulars de Mallorca.  

Destaca l’alt nivell de solidaritat, perquè considera que s’ha de dir públicament.  

Els doblers que s’han transferit a l’Ajuntament de Quios van destinats a allò que indicava el projecte 
presentat, no s’ha fet cap canvi. S’han fet unes contractacions per fer el manteniment del campament de 
refugiats de Souva.  

Quant als pressuposts per a la licitació de l’adquisició de material mèdic per atendre la gent dels camps de 
refugiats, informa que ja els tenen i que el procés públic de compra ja està fet. Abans de finals d’aquest 
mes ja estarà justificada aquesta partida, estan pendents de rebre les justificacions econòmiques.   

La partida destinada a comprar maquinària per a la recollida dels residus seguirà un procés de gestió més 
complex pel fet que són necessaris uns determinats plecs de condicions, més complicats, i per aquest 
motiu encara es troba en procés de licitació. Tan aviat com estigui fet, també enviaran la justificació.  

Fa notar també que la situació als camps de refugiats se complica per moments i que hi comença a haver 
problemes de convivència. Atès que el batle de l’Ajuntament de Quios ha de venir a Mallorca, hi haurà 
ocasió de parlar amb ell sobre tots aquests problemes.  

Fa avinent que l’Ajuntament de Quios suporta tot el pes del manteniment d’aquests camps de refugiats, i 
fins i tot es planteja crear-ne un altre més petit, perquè la gent que arriba ja no hi cap. Observa que un 
d’ells, que té poca gent, el gestiona l’exèrcit.  

Torna a dir que la situació és complicada, per la qual cosa el projecte està ben justificat i ajuda a pal· liar 
aquesta situació. 

Diu a la Sra. Serra que tota la informació que ha donat es troba en un dossier que ha enviat el Fons 
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, per la qual cosa li pot fer arribar i tendran tota la informació 
directament.  

 

PUNT 48. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. FRANCISCA MORA VENY 
AL SR. FRANCESC MIRALLES (CONSELL DE LA CULTURA I DE LES 
ARTS) 

Es dòna compte de la següent pregunta: 

 

Ja fa un any que estan al Govern i vostè senyor Miralles parlava, en campanya electoral 
de la creació del Consell de la Cultura i de les Arts. 

Voldríem saber si encara està prevista la seva creació i quina idea té el Sr. Conseller 
sobre qui n’ha de formar part i com funcionarà.  
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La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) s’alegra de la pregunta, perquè 
volen parlar també del projecte de model cultural que tenen per a Mallorca. 

Pel que fa al Consell de la Cultura i de les Arts, afirma que aquesta és una iniciativa que volen dur 
endavant durant aquesta legislatura. És evident que actualment s’han d’atendre altres urgències, que 
obliguen a reorganitzar les iniciatives, però confirma que tenen interès en impulsar aquesta en concret.   

Informa que el passat dilluns va tenir oportunitat d’acompanyar a Barcelona l’escriptora Maria Antònia 
Oliver, conjuntament amb el president del Consell de Mallorca, per tal d’assistir al lliurament del Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes.  

A més a més, varen tenir l’oportunitat de parlar amb el Sr. Duarte, president del Consell Nacional de la 
Cultura i les Arts de Catalunya i de conèixer quin és, el model d’aquest tipus de consell que tenen a 
Catalunya. Considera que poden tenir un model inspirat en aquell però adaptat a la realitat de Mallorca.  

Es mostra convençut per l’estructura que tenen a Catalunya, perquè ha de ser un instrument al servei del 
Consell de Mallorca i, consegüentment, al servei de tots els ajuntaments de Mallorca. Indica que ha de ser 
un organisme independent, format per persones que provenen del món de la cultura, que ha de dur 
endavant tasques d’assessorament, de consulta, que promogui la reflexió, el debat i l’avaluació del nostre 
sector cultural.  

Recorda que recentment se va aprovar una petició del Grup El Pi-Proposta per les Illes, de creació d’un 
grup de feina per analitzar, avaluar i inventariar els recursos culturals que existeixen en els pobles de 
Mallorca, i aquesta podria ser una tasca a realitzar per un organisme d’aquest estil, perquè ajudaria a 
reflexionar i a tenir un diàleg continu amb els ajuntaments i amb el sector cultural i artístic.  

Actualment ja existeixen organismes que fan part d’aquesta funció. Un exemple és aquesta comissió que 
ha esmentat, que recentment se va poder constituir, a l’Assemblea de Batles, però també n’hi ha d’altres, 
com ara la Comissió Assessora en matèria de Cultura Popular.  

Considera que d’aquesta forma tendran una oportunitat d’aconseguir el necessari diàleg entre el Consell 
de Mallorca i els ajuntaments i espera que puguin compartir, entre tots, la creació d’aquest organisme. 
Espera també tenir la participació de tots els Grups polítics que conformen el Ple del Consell de Mallorca.  

Per acabar reitera a la Sra. Móra la seva resposta afirmativa i espera haver-li donat una resposta més 
completa i convincent.  

 

PUNT 49. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. FRANCISCA MORA VENY 
AL SR. FRANCESC MIRALLES (AJUDA EDICIÓN LLIBRES EN CATALÀ) 

Es dòna compte de la següent pregunta: 

Arrel de la Fira del llibre celebrada fa poc al Born, hem sabut que el sector editorial en 
català està profundament preocupat per la manca d’ajuts d’aquest Consell respecte a 
l’edició en català.  

Voldríem saber si el Departament de Cultura d’aquest Consell pensa recolzar l’edició en 
català i per quan es posaran en marxa les subvencions tan necessàries pel sector? 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) respon que comparteixen també la 
preocupació pel món del llibre, en aquest cas.  

Assenyala que en el Pla Estratègic de Subvencions de 2016 tenen dues línies d’ajuda, que explica tot 
seguit. 

La primera és la convocatòria per a llibres i fonogrames d’especial interès (200.000 €), que ja està 
publicada a la pàgina web i a la Base de dades nacional de subvencions. Actualment ja s’ha enviat al 
BOIB per a la seva publicació.   

La segona convocatòria és per al suport genèric a la producció editorial en llengua catalana i la seva 
quantia és de 100.000 €. Es troba un poc més endarrerida que la primera, però es publicarà properament a 
la pàgina web i a la base de dades nacional i després en el BOIB.  
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Ambdues convocatòries estan en marxa, el debat i el diàleg amb el sector editorial s’ha tengut, s’ha 
arribat a un consens amb les editorials i aquestes coneixen l’existència de les esmentades línies de 
subvenció, el període de les quals és de tot l’any.  

Diu que s’ha fet una feina intensa, amb la intenció que surtin les convocatòries al més aviat possible, i que 
també surtin les que encara estan pendents. Reconeix que aquestes han sortit més tard del que ell 
desitjava, perquè tenen com objectiu una tasca molt més atractiva i apassionant, que és el debat del Pla 
estratègic de subvencions per a 2017. Explica detalladament què se proposen i què han fet fins ara.  

Per acabar, destaca la importància d’avaluar tot el que s’ha fet, per aspirar a obtenir uns resultats diferents 
i millors, per la qual cosa necessitaran ser enginyosos i pensar en alternatives diferents.  

 

PUNT 50. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ONOFRE FERER RIERA A 
LA SRA. MERCEDES GARRIDO RODRÍGUEZ (REFORMA AVINGUDES DE 
MANACOR) 

Es dòna compte de la següent pregunta: 

 

Donada la greu situació de deterioració de l’avinguda des Torrent i la problemàtica 
circulatòria de l’avinguda de Portugal, vies ambdues importants i cèntriques a Manacor  
i que pertanyen al Consell de Mallorca i amb el compromís de la consellera feta al Batle 
de Manacor i de considerar-les prioritàries per a aquesta institució, pot indicar-nos la 
Consellera la situació actual dels expedients, i quan es duran a terme les reformes 
oportunes tan necessàries a la ciutat de Manacor? 

El Sr. FERRER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) respon que espera que sigui al 
més aviat possible.  

Informa que actualment tramiten un acord amb l’Ajuntament de Manacor per fer la cessió de l’avinguda 
Portugal, l’avinguda del Torrent i l’avinguda del Tren, que encara són carreteres però s’han de traspassar 
a l’Ajuntament de Manacor perquè no se necessiten per a la xarxa viària.  

Explica que hi ha una sèrie de demandes i que durant la legislatura passada ja se va començar a fer feina 
coordinada amb l’Ajuntament de Manacor. S’ha informat el batle d’aquest ajuntament que s’han demanat 
sis rotondes, repartides entre les diverses avingudes que s’han de cedir, a més de la nova pavimentació i la 
reparació dels clots que han deixat els arbres.  

Dóna una sèrie d’explicacions concretes dels treballs que s’haurien de fer, per fer avinent que una situació 
problemàtica. Assegura que en aquest moment esperen la resposta del batle de l’Ajuntament de Manacor, 
atès que mentrestant els enginyers d’aquest ajuntament han estudiat la proposta. Tan aviat com la rebin, 
iniciaran les obres d’acord amb allò que s’hagi decidit.   

També informa que s’ha parlat de fer una rotonda a l’enllaç amb Son Macià, a la carretera de Felanitx, 
projecte que actualment s’està estudiant. Se pretén eliminar l’actual desnivell i fer-hi una rotonda que en 
faciliti l’enllaç.  

 

PUNT 51. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER 
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA 
(COL·LABORACIÓ IMAS I AJUNTAMENTS SOBRE RESIDÈNCIES 
MUNICIPALS GENT GRAN) 

Es dòna compte de la següent pregunta: 

Com pensen articular la col·laboració entre l’IMAS i els Ajuntaments per a la millora i 
adaptació de les residències municipals de Gent Gran. Tenen quantificat el nombre de 
residències municipals que podran incorporar places a la xarxa pública de dependència?  
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La Sra. CIRER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. DE JUAN (vicepresident 1r de l’IMAS) li respon que no existeix un projecte d’incorporació de 
totes les residències municipals però, de fet, moltes d’aquestes residències ja estan incorporades en la 
xarxa de dependència. 

Des del Consell de Mallorca són molt respectuosos amb les competències municipals i, per tant, són els 
municipis els que decideixen si incorporen les seves residències a la xarxa de dependència o si, pel 
contrari, continuen essent totalment municipals ja que, quan les residències s’incorporen a la xarxa 
dependència, se’n canvia un poc el finançament pel poder de decisió. 

El que sí que existeix és una demanda de 2 residències municipals que no poden assumir les reformes que 
l’IMAS requereix per poder-les incorporar a la xarxa de dependència. 

Puntualitza que, si li ho permeten, no dirà de quines residències es tracta perquè se’n veurien afectats 
usuaris, familiars i treballadors i el rum-rum no és bo en aquests casos però sí informa que s’està estudiant 
la possibilitat d’ajudar aquestes 2 residències –i la resta de residències municipals que ho sol· licitin– en la 
inversió per reformar-les per adaptar-les a tot allò que determina la Llei de dependència. 

En aquests casos concrets s’està valorant la possibilitat que l’IMAS entràs a gestionar aquestes 
residències. Encara que de moment no són més que converses que no estan tancades, la idea seria que 
l’IMAS invertiria en la reforma d’aquestes residències sempre que llavors les pogués gestionar totalment 
o parcialment. 

El Sr. ROVIRA (PP) sol· licita l’ús de la paraula per fer notar que, tot i agrair les explicacions del 
vicepresident de l’IMAS, tenia entès que les preguntes es formulen als membres de l’executiu i no a 
càrrecs de l’IMAS o de l’Institut de l’Esport Hípic, encara que siguin càrrecs que alhora siguin consellers. 

Considera que les preguntes se formulen als membres de l’equip de govern i, per tant, demana que la 
pròxima vegada contesti la consellera executiva de Benestar i Drets Socials encara que s’assessori 
prèviament amb el seu equip per saber què ha de contestar. Remarca que és la consellera executiva qui ha 
de contestar i no qualsevol conseller present a la sala i, en aquest cas concret, el Sr. De Juan no és 
conseller de l’executiu sinó vicepresident de l’IMAS. 

El Sr. DE JUAN intervé per una qüestió d’ordre. 

Aclareix que no hi ha cap problema al respecte sinó que simplement s’havien organitzat així perquè hi 
havia vàries preguntes adreçades al Departament de Benestar i Drets Socials. Assegura que no ho han fet 
amb cap mala intenció i, amb vista a les properes preguntes sobre l’IMAS, diu que tant les pot contestar 
ell com la Sra. Puigserver, segons prefereixin. 

La Sra. CIRER puntualitza que l’aportació del Sr. Rovira ha estat per afavorir el compliment de la 
normativa vigent. 

A continuació fa constar que no li té antipatia ni al Sr. De Juan ni a la Sra. Puigserver, ni tampoc una 
especial simpatia al Sr. De Juan i menys a la Sra. Puigserver però considera que s’ha d’actuar així com 
toca. 

El Sr. DE JUAN manifesta que l’única intenció era oferir una millor informació. 

 

PUNT 52. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER 
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA (CONCERT 
AMB RESIDÈNCIES PRIVADES) 

Es dòna compte de la següent pregunta: 

Saben quantes places hi ha disponibles a les residències privades de gent gran? Han 
comentat amb el Govern de les Illes Balears la possibilitat d’ampliar els concerts amb 
les empreses titulars d’aquestes residències? 

La Sra. CIRER (PP) felicita en primer lloc l’equip de l’IMAS, perquè ja ha signat el conveni amb el 
Govern balear relatiu a les places de residències i centres de dia per un import de 14 M€. Destaca que 
aquesta és una bona notícia i se’n alegra, sobretot perquè ha estat possible allò que ella no va poder 
aconseguir durant la darrera legislatura i considerava encertat, és a dir, s’han pogut incloure les 72 places 
de la residència de Pollença i les 72 places de la residència de Sant Joan.  
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Tot seguit formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) demana disculpes perquè 
considerava que ja s’havia donat la informació completa quan en el darrer Ple el Sr. De Juan havia respost 
una pregunta i no s’havia manifestat cap inconvenient amb allò que va explicar.  

Observa que s’ha signat el conveni que la Sra. Cirer acaba d’esmentar, per un import de 14 M€, i n’estan 
molt satisfets. Saben que el Govern balear ha fet una ampliació de 180 places i que també s’ampliarà la 
concertació de noves places en residències privades; encara no saben el nombre exacte d’aquestes places, 
però la propera setmana la Xarxa de la Dependència celebrarà una reunió.   

 

PUNT 53. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JERONI SALOM MUNAR A 
LA SR. JOAN FONT MASSOT (PROBLEMES TÈCNICS DELS  
AJUNTAMENTS AMB CONSORCI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ  
I DE LES COMUNICACIONS DE MALLORCA) 

Es dòna compte de la següent pregunta: 

Des de fa mesos molts ajuntaments tenen problemes tècnics amb el Consorci de 
Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca, amb els correus 
electrònics i amb la velocitat de la xarxa, la qual cosa dificulta i paralitza la feina dins 
els ajuntaments. Te coneixement d’aquest problema i pensa prendre qualque mesura per 
a solucionar-ho? 

El Sr. SALOM (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. PALOMINO (consellera executiva de Modernització i Funció Pública) relata que una de les 
primeres tasques que va realitzar com a presidenta del Consorci, va ser demanar un estudi de la situació 
en què es trobava el Consorci en aquell moment. 

En aquell informe es detectaren una sèrie de punts crítics i les causes que els havien produït. La causa 
fonamental era la nul·la inversió en equipaments durant els anys anteriors. 

A mode d’exemple conta que en equips informàtics, la inversió va passar de 109.000 € en 2011 a 35.000 
€ en 2012, a 36.000 € en 2013, a 14.000 € en 2014. En 2015 s’incrementà la inversió a 90.000 € i en 2016 
l’han incrementada fins a 111.000 €. 

Respecte a aplicacions informàtiques –que tenen molt a veure amb el correu electrònic–, se passa d’una 
inversió de 85.000 € en 2011 a 25.000 € en 2012, a 12.000 € en 2013, a 21.000 € en 2014, a 32.000 € en 
2015 i, en 2016, hi inverteixen 74.000 €. 

Reconeix que existeix un problema amb el correu electrònic –no ho nega i, a més a més, diu més d’un 
ajuntament ha protestat– però el problema real no només concerneix al correu electrònic sinó que és 
d’infraestructura. 

En la Junta General del Consorci s’ha explicat aquest problema en diferents ocasions i estan pendents de 
poder canviar tota la infraestructura de servidors i CPD per poder donar un millor servei des del Consorci 
d’Informàtica. 

Mentrestant, el correu electrònic no pot ser millorat i simplement estan intentant mantenir el servei per 
poder oferir-lo durant 24 h els 7 dies de la setmana i que no passi el que va passar el gener de 2015 quan 
va caure tot el servei de correu. 

De moment se li ha donat una solució provisional a l’espera de dur a terme el canvi de tota la 
infraestructura i confia que la propera tardor ja estigui tot arreglat. Canviant aquesta infraestructura es 
podrà millorar i incrementar la capacitat dels correus electrònics així com millorar els serveis que 
s’ofereixen a tots els ens consorciats. 

D’altra banda comenta que és cert que la incorporació del gerent permetrà que hi hagi una persona 
dedicada al 100% a aquestes tasques atès que el seu temps és limitat i l’ha de compatibilitzar amb altres 
temes. 
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En darrer terme i en referència a la velocitat de la xarxa diu que s’ha de distingir entre la xarxa interna i la 
xarxa d’internet. Els ajuntaments tenen contractada la xarxa d’internet directament amb els proveïdors i, 
per tant, el Consorci no es pot responsabilitzar d’un tema que no és seu. 

 

PUNT 54. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ AL 
SR. FRANCESC MIRALES MASCARÓ (ESTAT EXPEDIENTE DOTACIÓN 
FONS BIBLIOGRAFICS A LA ZARZA BIBLIOTEQUES) 

Es dòna compte de la següent pregunta: 

Quin és l’estat de tramitació de l’expedient que te per objecte la dotació de fons 
bibliogràfics a la xarxa de biblioteques de Mallorca? 

El Sr. ROTGER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) respon que aquest expedient de 
tramitació, amb els plecs de contractació, es troba a Intervenció, paralitzat a causa de la manca d’un 
reglament de funcionament de la pròpia Xarxa de Biblioteques de Mallorca, que representa un entrebanc 
insalvable que obligarà a reestructurar el servei d’aquesta xarxa, com també les biblioteques privades i les 
d’interès públic incloses en la Llei de biblioteques.  

Diu que no és un requeriment nou, no és la primera vegada que no es pot accedir a aquest tipus d’ajudes 
del Consell de Mallorca, però actualment se fa feina amb la Intervenció d’aquesta institució per tal de 
resoldre aquesta objecció que existeix.  

Diu que no és possible, indicar ara una data en la qual s’hagi resolt ja aquesta qüestió. Fa notar que també 
s’haurà de presentar al Ple el reglament que s’elabori, per la qual cosa no es farà en un termini breu.  

Lamenta les dificultats que existeixen actualment per subministrar llibres i fonogrames als ajuntaments de 
Mallorca, i també afecta a les campanyes de difusió i de promoció de les biblioteques, perquè finalment la 
Intervenció del Consell de Mallorca no pot donar el seu vistiplau a l’expedient.  

Reitera que cal reglamentar i ordenar el sistema bibliotecari, tant l’intern com l’extern, amb la intenció 
que no existeixin dificultats a l’hora d’aplicar els recursos bibliogràfics a activitats culturals i de foment 
de la lectura i, alhora, el sistema informàtic (CABIB) que agrupa totes les biblioteques de les Illes 
Balears, que també té dificultats per pagar els deutes amb la UIB i amb el Govern balear.  

 

PUNT 55. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER 
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA (IMPORT 
FONS SERVEI ATENCIÓ AL DOMICILI) 

Es dòna compte de la següent pregunta: 

Quin import de fons propis de l’Imas pensen destinar al Servei d’Atenció al domicili i 
quin import hi serà destinat pel Govern de les Illes Balears. Pensen contar també amb 
aportació municipal per aquest servei? 

La Sra. CIRER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) contesta que no hi ha d’haver 
aportació municipal extra i que el SAD municipal serà compatible amb el SAD de dependència. 

Anuncia que fan comptes iniciar aquest projecte dia 1 d’octubre i la previsió és que el Govern de les Illes 
Balears hi faci una aportació de 200.000 € i que l’IMAS dupliqui aquesta quantitat aportant-hi altres 
200.000 €. 

L’aportació del Govern de les Illes Balears és per a l’atenció a les persones dependents, amb una mitjana 
d’unes 40 hores mensuals. La previsió que en fa l’IMAS és que l’aportació del Govern de les Illes Balears 
per a l’any que ve sigui superior a 1 M€ i l’IMAS doblar-la amb un altre milió d’euros. 

Aleshores i, segons els casos, ja decidiran si s’amplia el nombre d’hores de servei als usuaris o si s’hi 
posen més professionals com poden ser fisioterapeutes o de suport psicològic, etc. 
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PUNT 56. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SOLER 
TORRES A LA SRA. SANDRA ESPEJA AMAJANO (REGLAMENT 
D’EXPLOTACIÓ DELS REFUGIS) 

Es dòna compte de la següent pregunta: 

Quan pensa la Consellera aprovar definitivament el Reglament d’Explotació dels 
Refugis? 

La Sra. SOLER (PP) recorda que en la passada legislatura varen deixar a punt 
d’aprovació la modificació del Reglament d’explotació dels refugis. 

Reconeix que varen incomplir el reglament, però ho varen fer en benefici dels usuaris dels refugis, de 
forma que pel preu de 8,5 € se varen servir durant tota la legislatura dos plats el vespres, per sopar. Feta la 
modificació del reglament, amb la proposta d’un augment mínim del preu i mantenint els dos plats per 
sopar, observa que curiosament ara que ho gestiona el nou equip s’ha fet una gran modificació i s’ha 
establert que només s’ha de servir un plat, el vespre. Assegura que és un plat del que no sobra res, i per 
aquest motiu hi ha moltes queixes.  

Diu que es paga el mateix, i que no sap quin és el motiu del canvi, per la qual cosa en demana 
explicacions.  

Vol saber també si pensen fer l’aprovació definitiva d’aquest reglament, si l’estan modificant o no. 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) puntualitza que la pregunta que va presentar per 
escrit el Grup Popular fa referència només a saber quan pensen presentar definitivament el Reglament 
d’explotació dels refugis.  

Aprofita per fer avinent a la Sra. Soler que el nom exacte no és Reglament d’explotació dels refugis, sinó 
Reglament regulador dels usos i els serveis dels refugis del Consell de Mallorca. Diu a la Sra. Soler que 
ella ho hauria de saber, atès que ha estat quatre anys al capdavant del Departament de Medi Ambient, i a 
més a més, és ella qui el va aprovar. Li recorda que l’aprovació inicial es va fer en el Ple de febrer de 
2014 i se va publicar en el BOIB el 25/2/2014 i que l’aprovació definitiva se va fer en el Ple del 8/5/2014.  

També li demana que tot allò que vulgui preguntar ho presenti per escrit, per tal que li puguin donar 
millor totes les respostes. Considera que la ciutadania es mereix rebre tota la informació i tan completa 
com sigui possible. Tot i no haver-ho demanat per escrit, li respondrà tot seguit sobre la qüestió del segon 
plat del sopar. 

Explica que existeix un problema –que la Sra. Soler coneix prou bé– de manca de personal en els refugis. 
Observa que, si no està mal informada, aquesta va ser la causa per la qual la Sra. Soler va tramitar la 
concessió de dos del cinc refugis. La realitat és que el mateix personal no pot fer totes les feines que li 
pertoquen i sorgien moltes dificultats per al torn de nit, raó per la qual es va optar per tenir disponible un 
sol plat, però molt més abundant que un plat normal.  

Fa notar que per aquest motiu no han tengut moltes queixes, per bé que en els refugis en reben de tant en 
tant. Assegura que les estudien, les responen i fan feina per anar millorant en aquest sentit, com a servei 
públic.  

 

PUNT 58. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ESTANISLAO PONS CUART 
A LA SRA. MERCEDES GARRIDO RODRÍGUEZ (RETENCIÓN EN 
INTERSECCIÓN MA2031 (CRTA. VIEJA DE BUNYOLA A CAMÍ DE SA 
CABANA) 

Es dòna compte de la següent pregunta: 

 
Todos los laborables entre las 7:30 y las 8:30 horas aproximadamente, en la intersección 
Ma2031 (Ctra. Vieja de Bunyola) y Camí de Sa Cabana se producen unas retenciones 
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que dependiendo del día y circunstancias puede llegar a suponer que un tramo que se 
hace en 30 segundos, lleguen a ser necesarios 20 minutos. 
Tienen algún plan de actuación para resolver la situación expuesta? 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) respon que aquesta és una 
retenció més de les que hi ha en els eixos radials d’entrada a Palma cada matí en hora punta. 

La raó és l’existència d’un problema de mobilitat a Mallorca consistent en fer poc ús del transport públic i 
molt ús del transport particular i, si s’hi fixen, la majoria de vehicles circulen amb una sola persona. Tot 
això fa que l’entrada a Palma sigui molt complicada per aquest eix i per molts altres eixos. 

Pel que fa a aquesta intersecció en concret, comenta que es varen fer unes actuacions de reforma al camí 
de la Cabana per intentar minorar les retencions sense gaire èxit. Aquesta intersecció podrà millorar si se 
fa el tram 5 de la Via Connectora perquè el trànsit que absorbeix aquest eix es desviaria per aquest tram 
de la Via Connectora. 

Recorda que ja fa estona va comentar, amb relació al tram 5 de la Via Connectora, que s’havia contractat 
un estudi d’alternatives que actualment està en fase de redacció. Quant aquest estudi estigui acabat, en 
donaran compte a tothom i, a partir d’aquest moment, entre tots hauran de decidir què fer. 

 

PRECS 

 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) intervé per justificar la 
urgència dels punts 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de despatx extraordinari. Explica que tots 
aquests punts, excepte un, són modificacions de crèdits que han de permetre l’aplicació 
del romanent de tresoreria. 

Detalla que, de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca, 
s’aporten 147.331 € al romanent general, de TIC Mallorca s’hi aporten 400.482 €, de 
l’IMAS s’hi aporten 8,38 M€, del Consorci Serra de Tramuntana s’hi aporten 464.000 
€, de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca s’hi aporten 40.000 € i d’Eurolocal 
Mallorca s’hi aporten 35.000 €. 

Finalment, diu que el punt núm. 9 de despatx extraordinari és la modificació que ha de 
permetre aplicar aquests 20 M€ al Pla Especial del qual ja s’ha parlat avui en el torn de 
mocions. 

Fa notar que el punt núm. 6 és una modificació de crèdit que havia quedat pendent per 
pagaments de l’any passat del Consorci Eurolocal i els punts núm. 1 i 10 són 
nomenaments que, de vegades, es fan per via d’urgència per necessitat de tenir-los en 
compte en la següent reunió dels organismes per als quals s’han fet els nomenaments. 

Observa que és sabedor que pot semblar que són molts despatxos extraordinaris però en 
realitat 7 d’aquests expedients estan relacionats i han d’anar junts i afegeix, referint-se a 
l’expedient núm. 18 de modificació de crèdit del pressupost de la corporació, que creu 
que si una modificació de crèdit mereixia venir per despatx extraordinari és precisament 
aquesta perquè aprovant-la avui guanyen entre 15 dies i 1 mes a l’hora de començar els 
tràmits del Pla Especial esmentat. 

Avançant-se als possibles arguments que s’adduiran, diu que la intenció del 
Departament d’Economia i Hisenda és no dur més expedients per despatx extraordinari 
al Ple que no estiguin plenament justificats. 
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Adverteix que els consellers executius també n’han de prendre nota perquè tramitar, en 
el darrer moment, una modificació de crèdit s’haurà acabat i ho diu perquè consti en 
acta.  

Això no obstant, reitera que els despatxos extraordinaris d’avui del seu Departament són 
segurament dels més motivats de tot l’exercici pressupostari que han fet fins ara i que, 
probablement, faran fins a final d’any. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) recorda que, en la reunió a la qual els 
varen convocar el Sr. Bonet i el Sr. Font per explicar el Pla Especial d’ajudes als 
ajuntaments, ja els varen advertir que hi hauria uns despatxos extraordinaris de 
modificacions de crèdits. 

Així mateix els varen explicar els motius pels quals havien d’anar al Ple d’avui i ho 
varen entendre perfectament atès que dur-los avui a Ple suposava avançar un temps la 
tramitació per treure aquest Pla i així els ajuntaments també comptarien amb més 
termini per presentar les seves propostes. 

El seu Grup s’hi va pronunciar a favor i, posteriorment, els varen informar que potser hi 
hauria qualque altre despatx extraordinari però no estava clar si els expedients estarien 
llestos per poder-los dur a aquest Ple i ahir horabaixa varen rebre aquestes altres 
modificacions de crèdit. 

Potser per a l’equip de govern serà una qüestió purament de tràmit però s’han 
d’entendre que a l’oposició li resulta complicat poder-s’hi manifestar sobre aquest 
procediment quan resulta que han rebut la informació ahir horabaixa (una informació 
que està conformada per molts documents) i donar-li avui suport encara que segurament 
tot està justificat. 

Si això hagués passat només en un Ple, doncs pensarien que justament aquell dia hi 
havia hagut molts despatxos extraordinaris però la realitat és que a cada Ple, de tots els 
que s’han celebrat fins ara, hi ha hagut despatxos extraordinaris. 

És cert que la celeritat dels expedients és prioritària però li diu al president que la 
informació i el respecte a l’oposició creu han d’estar per davant de tot i, després d’un 
any de presidir la institució, creu que no són formes d’arribar a aquest Ple i trobar-se 
amb 10 despatxos extraordinaris per molt relacionats que estiguin entre si. 

L’equip de govern té la potestat de convocar tots els plens que vulguin. En pot convocar 
un cada setmana o cada dos dies i el seu Grup no hi posarà cap objecció sempre que 
sigui en pro de millorar les coses del Consell de Mallorca, però han d’entendre que fer 
feina així li crea moltes dificultats a l’oposició. 

Matisa que no és una qüestió de voluntat sinó que no poden fer feina d’aquesta manera 
perquè, tot i haver-se mirat tots els despatxos extraordinaris, no tenen tota la informació 
i cal tenir en compte que una modificació de crèdit no és el nomenament d’un càrrec 
que entén que se pugui dur per despatx extraordinari per no fer un ple extraordinari a 
posta. 

Les modificacions de crèdit han d’oferir a l’oposició un període d’informació per 
estudiar la documentació, plantejar els dubtes que en sorgeixin i han de passar per 
Comissió Informativa. 

En aquest sentit adverteix que a l’oposició se li exigeix una antelació de 15 dies per 
presentar una moció o una pregunta i això fa que, de vegades, les preguntes que 
formulen ja no sigui d’actualitat. 
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Per això, únicament demana poder fer feina en igualtat de condicions i, tot i agrair les 
paraules del Sr. Bonet, sol·licita que l’equip de govern es comprometi a no dur 
despatxos extraordinaris a Ple que no estigui plenament justificats i, si hi estan, seria 
convenient que donassin a l’oposició 2 o 3 dies per consultar la documentació, parlar-ne 
amb els companys de grup i fixar posicions. 

Torna a dir que no li sembla bé que rebessin la documentació ahir horabaixa perquè 
voldrien haver-la poguda estudiar bé i, si així ho consideraven, haver-hi donat el seu 
suport però, fent-ho d’aquesta manera, és impossible que tenguin tota la informació que 
necessiten. 

Finalment sol·licita, si és possible, que se votin de manera separada les distintes 
modificacions de crèdits ja que les referents al Pla Especial d’ajudes als ajuntaments les 
votarien a favor mentre que no donarien suport a les altres. 

El Sr. ROVIRA (PP) indica que la seva opinió va en la mateixa línia que ha plantejat el 
Sr. Pastor ja que el seu Grup tampoc no ha estat capaç de poder mirar tota la 
documentació amb un cert deteniment i profunditat.  

En aquesta ocasió accepten les modificacions de crèdit per al repartiment del superàvit i 
la seva aplicació però hi ha moltes altres coses –que llavors exposarà la Sra. Roig– que 
estan incloses en aquests punts i que fan referència a temes de cotxes elèctrics, a temes 
de l’IMAS i a moltes altres coses que, tot i imaginar que són molt urgents, les presenten 
de manera que resulta impossible que l’oposició pugui tenir accés a un mínim 
d’informació en tenir la documentació l’horabaixa del dia anterior. 

Per tant, agraeix el compromís del Sr. Bonet en el sentit que tot allò que no sigui 
estrictament urgent no tornarà a venir per despatx extraordinari i sobretot pel que fa 
temes com aquests que tenen una gran complexitat. 

Observa que, a més a més, el Partit Popular hi té un cert avantatge perquè coneix el 
funcionament del Consell de Mallorca i del Departament d’Economia i Hisenda però hi 
ha altres companys de grups de l’oposició que són nous en la institució i entén 
perfectament que s’hi puguin sentir tremendament perduts perquè el PP també hi està 
atès que han inclòs moltes més coses de les que havien parlat durant aquesta setmana i 
és pràcticament impossible haver pogut estudiar el contingut de totes elles. 

Per concloure anuncia que, en qualsevol cas, avui votaran a favor de la urgència de tots 
aquests punts de despatx extraordinari. 
 
PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. CANVI DE LA SECRETARI 
DEL CONSELL ESCOLAR INSULAR 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 

La Llei 9/1998, de 14 de desembre, modificada per la Llei 11/2000, de consells escolars de les 
Illes Balears, el text refós de les quals fou aprovat per Decret legislatiu 112/2001, de 7 de 
setembre, determina, en l’article 2, que els òrgans de consulta, participació i assessorament en la 
programació de l’ensenyament no universitari a les Illes Balears són el Consell Escolar de les 
Illes Balears, els consells escolars insulars i els consells escolars municipals. 
 
L’article 16 de la Llei de consells escolars preveu, entre d’altres, els aspectes que ha de 
configurar la composició dels consells escolars insulars. 
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La secretària del Consell Escolar Insular ha de ser nomenada pel Ple del Consell Insular de 
Mallorca a proposta de la Conselleria d’Educació i Universitat d’entre els funcionaris adscrits a 
l’administració educativa. Tot això a l’empara de l’article 2.4 del Decret 10/2003, de 14 de 
febrer i 13.2 del Reglament del Consell Escolar de Mallorca. 
 
El Ple del CIM de dia 10 de desembre de 2015 va acordar, entre d’altres, designar als 
representants del Consell Insular de Mallorca al Consell Escolar Insular i proposar el 
nomenament de la presidència i la vicepresidència. Així mateix, en el punt 5 de l’acord es 
nomenava com a secretaria a la Sra. Silvia Martinez Perez que ara cal cessar a proposta del 
Govern de les Illes Balears, conselleria d’Educació i Universitat, direcció general de personal 
docent, segons escrit presentat en el Registre General del CIM el dia 19 de maig de 2016 (NRE 
13718). 
  
Correspon als consellers executius, segons l’article 31.e) del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, entre d’altres, preparar i proposar al Ple, a la Comissió de Govern, al Consell 
Executiu i a la Presidència del Consell l’adopció dels acords escaients respecte de les matèries 
atribuïdes al seu departament, i d’acord amb la competència de cada òrgan esmentat. 
 
Per tot això, en virtut de tot el que s’ha exposat, elevo al Ple del Consell Insular de Mallorca el 
següent  
 
ACORD 
 
1. Cessar a la Sra. Silvia Martinez Perez com a secretària del Consell Escolar Insular de 
Mallorca, nomenada per acord del Ple del CIM en sessió de dia 10 de desembre de 2015, i 
agrair-li els serveis prestats. 
 
2. Nomenar a la Sra. Martina Perelló Contestí com a secretària del Consell Escolar Insular de 
Mallorca, atesa la proposta realitzada per la Conselleria d’Educació i Universitat. 
 
3. Notificar aquest acord a les persones interessades, a la Conselleria d’Educació i Universitat, 
Direcció General de Personal Docent i a la Secretaria General del CIM. 
 
4. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears 

Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per vint-i-cinc vots a favor (PP, PSOE, MÉS 
per Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i cinc abstencions (El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) es tracta 
d’acordar els canvis de la Secretaria del Consell Escolar Insular.  

Explica que la urgència és deguda a la necessitat de celeritat a l’hora de convocar aquest 
organisme. La proposta és cessar la Sra. Silvia Martínez Pérez com a secretària del 
Consell Escolar Insular de Mallorca, nomenada per acord de Ple del passat 10/12/2015 i 
agrair-li els serveis prestats i nomenar la Sra. Martina Perelló Contestí com a secretària 
del Consell Escolar Insular de Mallorca, atesa la proposta realitzada per la Conselleria 
d’Educació i Universitat.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-quatre vots a favor (PP, PSOE, MÉS 
per Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i cinc abstencions (El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 

Es troben absents el Sr. Jurado Seguí,el Sr. Salom Munar, el Sr. Serra Comas i el Sr. 
Rotger Seguí. 
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SEGON PUNT DESPATX EXTRAORDINARI . PROPOSTA D’APROVACIÓ 
DE L’EXPEDIENT NÚM. 1 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE L'EXERCICI DE 2016 
PER CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE01/2016). 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Economia i Hisenda que diu: 

Atesa la sol·licitud del president de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i 
territorial de Mallorca, de 6 de juny de 2016, de modificacions de crèdits per crèdit 
extraordinari, per import de 147.331,69 €. 

Atès que la liquidació de l’APLU es va aprovar, mitjançant resolució del conseller 
executiu d’Economia i Hisenda, dia 25 d’abril de 2016. 

Atesa la destinació del superàvit de la Corporació, aprovada en el plenari del Consell de 
Mallorca, en sessió celebrada dia 26 de maig de 2016, així com les magnituds que 
formen part de la liquidació consolidada de l’exercici 2015 de la Corporació i que són 
les següents: 

Institució RTDG Superàvit Diferència R.deute regla gral Utilització TRLHL

menor RTDG-Superàv

CONSELL DE MALLORCA 48.927.195,02 24.175.382,58 24.751.812,44 24.175.382,58 24.751.812,44

IMAS 8.381.552,91 10.133.654,96 -1.752.102,05 8.381.552,91 0,00

APLU 2.433.342,77 147.331,69 2.286.011,08 147.331,69 2.286.011,08

IEHM 1.330.133,59 40.042,26 1.290.091,33 40.042,26 1.290.091,33

CST 679.472,74 464.899,86 214.572,88 464.899,86 214.572,88

TIC 458.395,17 400.482,15 57.913,02 400.482,15 57.913,02

EUROLOCAL 63.826,25 35.791,77 28.034,48 35.791,77 28.034,48

TOTAL 62.273.918,45 33.645.483,22

2015 MAGNITUDS DE LA LIQUIDACIÓ

 

Atès l’acord esmentat, de destinació del superàvit de la liquidació del pressupost general 
per a l’exercici 2015, i en aplicació del que disposen l’art. 32 i la DA 6ª de la LOEPSF, 
els ens que formen part del sector públic insular, venen obligats a aportar l’import 
menor entre el seu romanent de tresoreria per a despeses generals i el seu superàvit 
pressupostari de la liquidació 2015 de la seva institució, a la reducció de l’endeutament 
o al finançament de les inversions financerament sostenibles. 

Ateses totes les consideracions anteriors, la quantitat que correspon aportar a l’Agència 
de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, és de 147.331,69 euros. 

Vista la provisió del conseller executiu d’Economia i Hisenda que subscriu, de 6 de 
juny de 2016, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost de 
l’APLU corresponent a l’exercici de 2016, a l’objecte de poder atendre aquesta 
aportació, l’aplicació a la qual s’ha d’imputar no s’havia inclosa en el pressupost de 
2016. 

Vist que la Intervenció General ha emès el dictamen preceptiu, on consten les 
operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les despeses 
esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 5 de març, 
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concordant amb els articles 35 a 38  i 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i amb la 
base 10 de les d’execució del pressupost per a 2016, el conseller executiu d’Economia i 
Hisenda proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent  

A C O R D: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 1 de modificació de crèdits en el pressupost de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 2016, 
d’acord amb el següent detall: 

 

* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE01/2016)

Aplicació Descripció Import

04.94390.76100 APORTACIÓ AL CONSELL DE MALLORCA P/APLICACIÓ SUPERÀVIT 147.331,69

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 147.331,69

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI

·  Romanent de tresoreria p/despeses generals

Aplicació Descripció Import
99.87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) 147.331,69

TOTAL FONS RTDG 147.331,69

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 147.331,69

EXPEDIENT NÚM. 1 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 2016

L'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una 
vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 

Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

El PRESIDENT indica que a continuació se debatran conjuntament els punts 2, 3, 4, 5, 
7, 8 i 9. 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) indica que no es tracta el punt 
6 perquè no té cap relació directa amb aquests, que són modificacions de crèdit. 

Tot seguit explica que es tracta de l’aportació que es fa al Pla d’inversions 
financerament sostenibles per als ajuntaments, de 20 M€. S’introdueix un Pla especial 
de subvencions als ajuntaments per a inversions en vehicles elèctrics, a proposta del 
Departament de Desenvolupament Local, finançat amb partides del seu departament.  

Quant als romanents de Tresoreria, s’aplica la quantitat d’1.810.000 € a l’IMAS per a 
necessitats, sobretot, de la Renda Mínima d’Inserció i de Discapacitat.  

Per acabar, torna a dir que aquests punts corresponen a les modificacions de crèdit.  

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé a continuació. 
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Observa que quan se referien al Pla Especial ho feien al pla que destinarà el Consell de 
Mallorca als ajuntaments, de 20 M€. Adverteix que només es referirà a aquest, no als 
altres.  

Discrepa de la forma en què s’ha fet, i ho explica.  

En primer lloc, decideixen quina part se destina a amortitzar deute i quina part és una 
aportació als ajuntaments, però sense consensuar amb l’oposició si se considera o no 
oportú. El seu Grup hagués volgut consensuar abans la quantia que s’hi destinava i 
decidir si s’ha d’amortitzar o no deute.  

En segon lloc, retreu que els han avisat per a una reunió amb l’objectiu de consensuar el 
pla quan l’oposició ja ha presentat diverses mocions en el Ple. Ho han fet, per tant, 
forçats per allò que proposa l’oposició, per pura formalitat, però és just el contrari d’allò 
que hauria de ser costum. 

També retreu que, quan en la reunió s’expliquen els criteris de repartiment de les ajudes 
d’aquest pla especial a l’oposició, en realitat ja els tenen fixats. Assegura que els 
ajuntaments en els quals se governa amb aquest partit polític ja saben quina quantitat 
rebrà cadascun, procedent de l’esmentat pla.  

Atès que el Sr. Font (conseller executiu de Desenvolupament Local) li ho nega amb un 
gest, li fa avinent que no dirà quin és l’ajuntament del qual en té constància, per no crear 
problemes, però li reitera que aquest ja fa dies que sap quina quantitat econòmica té 
assignada, quins seran els criteris i la forma de repartiment, i també han informat el seu 
Grup que el proper dilluns tenen una reunió per debatre aquest tema, atès que ja els 
havien telefonat per informar de quina quantitat els pertocava rebre. Insisteix a dir que 
és així, digui el que digui el Sr. Font.   

Consegüentment, no sap què han de consensuar, si ja tenen establerts els criteris i les 
assignacions repartides. Reitera que aquesta forma d’actuar és una manca de respecte a 
l’oposició. 

Per acabar reitera tots i cadascun dels retrets que ha fet abans. 

La Sra. ROIG (PP) intervé a continuació. 

Planteja una sèrie de dubtes que li crea l’expedient núm. 18, referit a una incorporació 
de romanents que se defineix com a Pla d’Ajuntaments. Observa que l’import és de 20 
M€ i que s’utilitza el romanent de Tresoreria. 

Indica que també observa un Pla especial ajuntaments per a la compra de vehicles 
elèctrics per un import d’1,5 M€. Fa notar que també és una quantia prou significativa, 
que dedueix que s’ha aconseguit d’una sèrie de baixes de plans d’inversions d’anys 
anteriors, però la sorprèn que es doni de baixa una partida de 2016 d’obra nova (Parc de 
Bombers de Migjorn) de 360.000 €. 

Atès que no recorda quin era l’import de la partida per fer aquest parc de bombers, no 
ha pogut contrastar aquesta informació concreta. Vol saber si la raó és que ja no tenen 
previst aquest projecte, si l’han reduït o si l’han ajornat, atès que era una inversió 
important.  

Fa avinent que la decisió afecta no només al romanent, sinó al propi pressupost.  

També ha observat una aportació a l’IMAS, d’1.800.000 €, que consta com a 
finançament que correspon a Renda Mínima d’Inserció (RMI) de 2016 per atendre 
ajudes socials. Atès que se destina íntegrament a RMI, fa notar que si el pressupost de 
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2016 s’incrementava en 30 M€ en relació al de l’any anterior, crida l’atenció que en el 
mes de juny sigui aquesta la situació.  

Recorda que quan el Grup Popular va presentar esmenes en el sentit d’augmentar les 
partides la resposta va ser que no era necessari, perquè la RMI tenia una assignació més 
que suficient.  

Fa avinent la necessitat que tots aquests expedients se presentin en la reunió de la 
Comissió Informativa, per raons evidents. Diu que és obvi, que en el Ple no ho 
demanarà al Sr. Font ni a la Sra. Puigserver, consellers dels departaments als quals 
pertanyen els expedients, però demana al Sr. Bonet que l’informi del que ell conegui, 
sobre aquestes qüestions que li ha plantejat.  

El Sr. BONET intervé per donar les respostes oportunes. 

En primer lloc, diu al Sr. Pastor que és cert, que decideixen la quantitat que pertoca a 
cada ajuntament, sense fer una consulta global, d’acord als criteris que recomana el 
personal tècnic en les converses que tenen, conjuntament amb la Intervenció de la 
institució, per tal de saber quina previsió d’amortització s’ha de fer. 

Certament, la decisió és política però té l’aval del personal tècnic. En aquest cas s’ha 
arrodonit la quantitat, i s’ha pres aquesta decisió perquè ha semblat la més encertada. Fa 
notar que s’havia endarrerit la liquidació del pressupost i tenien certa pressa per poder 
aprovar aquesta decisió.  

Li diu que, evidentment, quan se convoca la reunió amb l’oposició és clar que ja n’han 
començat a parlar; suposa que el Sr. Pastor no pretendrà que hi compareguin amb un 
paper en blanc. Tot i això, no existeixen criteris tancats, com demostra el que ha 
manifestat en una intervenció anterior, en el sentit que quan ja tenguin les bases 
d’aquest pla tornaran a convocar una reunió per explicar el que han fet.  

Torna a dir que el fet que l’equip de gestió hagi avançat la feina i hagi elaborat una 
proposta no significa que aquesta proposta no es pugi discutir ni canviar. Diu que no 
entén els retrets del Sr. Pastor, atès que ell va tenir molt bona sensació pel que fa a les 
propostes que va fer l’oposició en la reunió esmentada, perquè se varen considerar 
diversos criteris i finalment se varen prioritzar els que se va considerar més convenient; 
és a dir, se va treballar d’acord a aquesta mateixa línia.  

Pel que fa als comentaris del Sr. Pastor sobre les informacions que han sortit de l’àmbit 
polític, li diu que ho lamenta perquè no hauria d’ocórrer. Fa notar que, en qualsevol cas, 
pensa que no són informacions que es donin intencionadament, sinó respostes puntuals 
a algun batle que demana com se farà concretament una actuació i se li dóna una 
resposta orientativa d’allò que podria ser la decisió final.  

A continuació respon les preguntes de la Sra. Roig.  

Pel que fa a l’IMAS, és sabut que el Consell de Mallorca fa les aportacions d’acord a les 
necessitats que expressen els seus responsables. Informa que havien rebut un document 
que les detallava i se va atendre la més prioritària, la de la RMI.  

Pensa que ha estat una constant, al llarg dels anys, que l’IMAS sempre ha tengut més 
necessitats del que es pensa.  

Diu a la Sra. Roig que en aquest moment no li pot donar tota la informació sobre 
aquesta qüestió de forma tan detallada.  

Quant al Parc de Bombers de Migjorn li diu que si desitja que el conseller executiu de 
Desenvolupament Local faci una intervenció per explicar-ho, no hi haurà cap 
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inconvenient, perquè ja ha fet la consulta oportuna al president de la institució. 
Considera que els temes que ha exposat la Sra. Roig són prou importants, raó per la qual 
és convenient justificar aquesta aportació extraordinària.  

Informa que aquesta partida econòmica no queda exhaurida del tot, i a més a més el 
criteri de gestió és que durant aquest any una part de la feina la faran els serveis propis 
del Consell de Mallorca, raó per la qual no serà necessari invertir tot allò que s’havia 
pressupostat a l’inici. 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) intervé tot seguit i explica 
la modificació de crèdit que correspon al seu departament.  

Assenyala que ja fa temps que intentaven trobar partides assignades a projectes sobre 
els quals ja existís la total seguretat que no s’executarien. Un cop identificades totes i 
cadascuna d’aquestes partides i els corresponents projectes, inclosa una partida de 
250.000 € que no se va adjudicar en el Pla Especial 2014-2015, s’ha reunit la quantitat 
aproximada d’1.200.000 €.  

La intenció és presentar una convocatòria per a l’adquisició de vehicles elèctrics, 
projecte del qual ja se’n ha parlat altres vegades en l’Assemblea de Batles i Batlesses.  

Ateses les circumstàncies, se va parlar de la possibilitat d’augmentar aquesta partida 
fins arribar a 1.500.000 €, amb la intenció de destinar una quantitat acceptable a cada 
ajuntament per a l’esmentada finalitat.  

Varen observar que la partida que trastocava menys el funcionament del seu 
departament era la partida del Parc de Bombers de Migjorn. Puntualitza que no és que 
no el pensin construir, sinó que actualment el personal tècnic del seu departament en 
redacta el projecte, raó per la qual difícilment s’adjudicaria enguany, la construcció 
d’aquest parc, ja serà per a l’any que ve.  

Tot i això, és una partida de 800.000 €, de la qual n’agafen més de 300.000 €. En 
conseqüència, encara hi queden doblers per si s’hagués de fer alguna actuació en aquest 
sentit.  

La Sra. ROIG intervé a continuació. 

Pel que fa a l’adquisició de vehicles elèctrics, comenta que, atès que la partida 
disponible és d’1.590.000 €, suposa que pretenen assignar un vehicle a cada municipi.   

Quant a les necessitats que té l’IMAS, diu al President que ja les coneixen prou bé, però 
li ha de permetre que recordi que el seu Grup ja ho havia advertit fa mig any, i va 
indicar quines eren les partides que s’havien d’incrementar i la de RMI era precisament 
una d’elles.  

És cert que és correcte i que tenen romanent suficient per incrementar aquesta partida, 
però vol deixar constància del fet que si quan el pressupost és ajustat se fan esforços cap 
a l’IMAS, quan se té un pressupost molt elevat, és normal que l’IMAS es quedi amb el 
mateix percentatge sobre el total (40% de la despesa total).  

Observa que està molt bé que ajudin l’IMAS, i sempre tendran el suport del Grup 
Popular en aquest sentit, però haurien d’haver fet un major esforç en el pressupost 
inicial.  

Fa avinent que no s’entén la urgència de presentar la proposta d’adquisició dels 
vehicles; no té cap sentit fer-ho amb presses. Tampoc no té sentit, al seu parer, la 
proposta referida a la RMI de l’IMAS.  
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El Sr. BONET tanca el debat.  

Només matisa una qüestió, perquè no vol entrar en polèmiques.  

Pel que fa a la RMI s’havien pressupostat 6,5 M€ i a dia d’avui ja s’ha compromès la 
quantitat de 5,1 M€, per la qual cosa la necessitat és ben evident.  

Diu a la Sra. Roig que potser es varen errar, i si és així no té cap problema per admetre-
ho, però també considera que en aquest cas està prou justificat i, amb les intervencions 
anteriors queda prou clar que era necessari prendre aquestes decisions.  

També li recorda que el finançament de la RMI prové de la CAIB, però sempre és 
insuficient i el Consell de Mallorca ha de fer els suplements de pressupost necessaris.   

Reconeix que potser ha mancat previsió, pel fet que era el primer any que l’equip actual 
de l’IMAS feia el pressupost. Fa notar que es pot disculpar, tot i que afirma que tenen el 
propòsit d’esmenar-ho amb vista als propers pressuposts.   

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per Mallorca, 
Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), cap vot en contra i dotze abstencions (PP 
i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 

Es troba absent el Sr. Jurado Seguí. 

 

TERCER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA D’APROVACIÓ 
DE L’EXPEDIENT NÚM. 2 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DEL CONSORCI EUROLOCAL-MALLORCA DE L'EXERCICI 
DE 2016 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE01/2016). 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Economia i Hisenda que diu: 

Atesa la sol·licitud de la presidència del Consorci EUROLOCAL-Mallorca, de 30 de 
maig de 2016, de modificacions de crèdits per crèdit extraordinari, per import de 
35.791,77 €. 

Atès que la liquidació del Consorci EUROLOCAL-Mallorca es va aprovar, mitjançant 
resolució del conseller executiu d’Economia i Hisenda, dia 25 d’abril de 2016. 

Atesa la destinació del superàvit de la Corporació, aprovada en el plenari del Consell de 
Mallorca, en sessió celebrada dia 26 de maig de 2016, així com les magnituds que 
formen part de la liquidació consolidada de l’exercici 2015 de la Corporació i que són 
les següents: 

Institució RTDG Superàvit Diferència R.deute regla gral Utilització TRLHL

menor RTDG-Superàv

CONSELL DE MALLORCA 48.927.195,02 24.175.382,58 24.751.812,44 24.175.382,58 24.751.812,44

IMAS 8.381.552,91 10.133.654,96 -1.752.102,05 8.381.552,91 0,00

APLU 2.433.342,77 147.331,69 2.286.011,08 147.331,69 2.286.011,08

IEHM 1.330.133,59 40.042,26 1.290.091,33 40.042,26 1.290.091,33

CST 679.472,74 464.899,86 214.572,88 464.899,86 214.572,88

TIC 458.395,17 400.482,15 57.913,02 400.482,15 57.913,02

EUROLOCAL 63.826,25 35.791,77 28.034,48 35.791,77 28.034,48

TOTAL 62.273.918,45 33.645.483,22

2015 MAGNITUDS DE LA LIQUIDACIÓ
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Atès l’acord esmentat, de destinació del superàvit de la liquidació del pressupost general 
per a l’exercici 2015, i en aplicació del que disposen l’art. 32 i la DA 6ª de la LOEPSF, 
els ens que formen part del sector públic insular, venen obligats a aportar l’import 
menor entre el seu romanent de tresoreria per a despeses generals i el seu superàvit 
pressupostari de la liquidació 2015 de la seva institució, a la reducció de l’endeutament 
o al finançament de les inversions financerament sostenibles. 

Ateses totes les consideracions anteriors, la quantitat que correspon aportar al Consorci 
EUROLOCAL-Mallorca, és de 35.791,77 euros. 

Vista la provisió del conseller executiu d’Economia i Hisenda que subscriu, de 7 de 
juny de 2016, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost del 
Consorci EUROLOCAL-Mallorca corresponent a l’exercici de 2016, a l’objecte de 
poder atendre aquesta aportació, l’aplicació a la qual s’ha d’imputar no s’havia inclosa 
en el pressupost de 2016. 

Vist que la Intervenció General ha emès el dictamen preceptiu, on consten les 
operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les despeses 
esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 5 de març, 
concordant amb els articles 35 a 38  i 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i amb la 
base 10 de les d’execució del pressupost per a 2016, el conseller executiu d’Economia i 
Hisenda proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent  

A C O R D: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 2 de modificació de crèdits en el pressupost del 
Consorci EUROLOCAL-Mallorca de 2016, d’acord amb el següent detall: 

·  CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE01/2016)

·  Augment de crèdits p/Crèdits Extraordinaris

Aplicació Descripció Import
01.94390.76100 APORTACIÓ AL CONSELL DE MALLORCA PER APLICACIÓ SUPERÀVIT 35.791,77

TOTAL AUGMENTS P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 35.791,77

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI

· Romanent de tresoreria p/despeses generals

Aplicació Descripció Import

01.87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) 35.791,77

TOTAL FONS RTDG 35.791,77

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 35.791,77

EXPEDIENT NÚM. 2 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 2016

DEL CONSORCI EUROLOCAL-MALLORCA

 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una 
vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 

Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per Mallorca, 
Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), cap vot en contra i dotze abstencions (PP 
i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 

Es troba absent el Sr. Jurado Seguí. 

 

QUART PUNT DESPATX EXTRAORDINARI  . PROPOSTA D’APROVACIÓ 
DE L’EXPEDIENT NÚM. 15 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE 
L'EXERCICI DE 2016 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE03/2016). 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Economia i Hisenda que diu: 

Atesa la sol·licitud del president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, 7 de juny de 
2016, de modificacions de crèdits per crèdit extraordinari, per import de 8.381.552,91 €. 

Atès que la liquidació de l’IMAS es va aprovar, mitjançant resolució del conseller 
executiu d’Economia i Hisenda, dia 25 d’abril de 2016. 

Atesa la destinació del superàvit de la Corporació, aprovada en el plenari del Consell de 
Mallorca, en sessió celebrada dia 26 de maig de 2016, així com les magnituds que 
formen part de la liquidació consolidada de l’exercici 2015 de la Corporació i que són 
les següents: 

Institució RTDG Superàvit Diferència R.deute regla gral Utilització TRLHL

menor RTDG-Superàv

CONSELL DE MALLORCA 48.927.195,02 24.175.382,58 24.751.812,44 24.175.382,58 24.751.812,44

IMAS 8.381.552,91 10.133.654,96 -1.752.102,05 8.381.552,91 0,00

APLU 2.433.342,77 147.331,69 2.286.011,08 147.331,69 2.286.011,08

IEHM 1.330.133,59 40.042,26 1.290.091,33 40.042,26 1.290.091,33

CST 679.472,74 464.899,86 214.572,88 464.899,86 214.572,88

TIC 458.395,17 400.482,15 57.913,02 400.482,15 57.913,02

EUROLOCAL 63.826,25 35.791,77 28.034,48 35.791,77 28.034,48

TOTAL 62.273.918,45 33.645.483,22

2015 MAGNITUDS DE LA LIQUIDACIÓ

 

Atès l’acord esmentat, de destinació del superàvit de la liquidació del pressupost general 
per a l’exercici 2015, i en aplicació del que disposen l’art. 32 i la DA 6ª de la LOEPSF, 
els ens que formen part del sector públic insular, venen obligats a aportar l’import 
menor entre el seu romanent de tresoreria per a despeses generals i el seu superàvit 
pressupostari de la liquidació 2015 de la seva institució, a la reducció de l’endeutament 
o al finançament Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, 
MÉS per Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), cap vot en contra i 
dotze abstencions (PP i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

de les inversions financerament sostenibles. 

Ateses totes les consideracions anteriors, la quantitat que correspon aportar a l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials, és de 8.381.552,91 €. 

Vista la provisió del conseller executiu d’Economia i Hisenda que subscriu, de 7 de 
juny de 2016, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost de 
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l’IMAS corresponent a l’exercici de 2016, a l’objecte de poder atendre aquesta 
aportació, l’aplicació a la qual s’ha d’imputar no s’havia inclosa en el pressupost de 
2016. 

Vist que la Intervenció General ha emès el dictamen preceptiu, on consten les 
operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les despeses 
esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 5 de març, 
concordant amb els articles 35 a 38  i 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i amb la 
base 10 de les d’execució del pressupost per a 2016, el conseller executiu d’Economia i 
Hisenda proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent  

A C O R D: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 15 de modificació de crèdits en el pressupost de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 2016, d’acord amb el següent detall: 

 

* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE03/2016)

Aplicació Descripció Import

00.94390.76100 APORTACIÓ AL CONSELL DE MALLORCA P/APLICACIÓ SUPERÀVIT 8.381.552,91

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 8.381.552,91

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI

·  Romanent de tresoreria p/despeses generals

Aplicació Descripció Import
99.87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) 8.381.552,91

TOTAL FONS RTDG 8.381.552,91

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 8.381.552,91

EXPEDIENT NÚM. 15 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 2016

INSTITUT  MALLORQUÍ  D'AFERS  SOCIALS

 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una 
vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 

Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

Es troba absent el Sr. Jurado Seguí. 

 

CINQUÈ PUNT DESPATX EXTRAORDINARI . PROPOSTA D’APROVACIÓ 
DE L’EXPEDIENT NÚM. 2 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LA SERRA DE TRAMUNTANA DE 
L'EXERCICI DE 2016 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE01/2016). 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Economia i Hisenda que diu: 

Atesa la sol·licitud de la presidència del Consorci de la Serra de Tramuntana, de 6 de 
juny de 2016, de modificacions de crèdits per crèdit extraordinari, per import de 
464.899,86 €. 

Atès que la liquidació del Consorci de la Serra de Tramuntana es va aprovar, mitjançant 
resolució del conseller executiu d’Economia i Hisenda, dia 25 d’abril de 2016. 

Atesa la destinació del superàvit de la Corporació, aprovada en el plenari del Consell de 
Mallorca, en sessió celebrada dia 26 de maig de 2016, així com les magnituds que 
formen part de la liquidació consolidada de l’exercici 2015 de la Corporació i que són 
les següents: 

Institució RTDG Superàvit Diferència R.deute regla gral Utilització TRLHL

menor RTDG-Superàv

CONSELL DE MALLORCA 48.927.195,02 24.175.382,58 24.751.812,44 24.175.382,58 24.751.812,44

IMAS 8.381.552,91 10.133.654,96 -1.752.102,05 8.381.552,91 0,00

APLU 2.433.342,77 147.331,69 2.286.011,08 147.331,69 2.286.011,08

IEHM 1.330.133,59 40.042,26 1.290.091,33 40.042,26 1.290.091,33

CST 679.472,74 464.899,86 214.572,88 464.899,86 214.572,88

TIC 458.395,17 400.482,15 57.913,02 400.482,15 57.913,02

EUROLOCAL 63.826,25 35.791,77 28.034,48 35.791,77 28.034,48

TOTAL 62.273.918,45 33.645.483,22

2015 MAGNITUDS DE LA LIQUIDACIÓ

 

Atès l’acord esmentat, de destinació del superàvit de la liquidació del pressupost general 
per a l’exercici 2015, i en aplicació del que disposen l’art. 32 i la DA 6ª de la LOEPSF, 
els ens que formen part del sector públic insular, venen obligats a aportar l’import 
menor entre el seu romanent de tresoreria per a despeses generals i el seu superàvit 
pressupostari de la liquidació 2015 de la seva institució, a la reducció de l’endeutament 
o al finançament de les inversions financerament sostenibles. 

Ateses totes les consideracions anteriors, la quantitat que correspon aportar al Consorci 
de la Serra de Tramuntana, és de 464.899,86 euros. 

Vista la provisió del conseller executiu d’Economia i Hisenda que subscriu, de 6 de 
juny de 2016, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost del 
Consorci de la Serra de Tramuntana corresponent a l’exercici de 2016, a l’objecte de 
poder atendre aquesta aportació, l’aplicació a la qual s’ha d’imputar no s’havia inclosa 
en el pressupost de 2016. 

Vist que la Intervenció General ha emès el dictamen preceptiu, on consten les 
operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les despeses 
esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 5 de març, 
concordant amb els articles 35 a 38  i 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i amb la 
base 10 de les d’execució del pressupost per a 2016, el conseller executiu d’Economia i 
Hisenda proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent  

A C O R D: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 2 de modificació de crèdits en el pressupost del 
Consorci de la Serra de Tramuntana de 2016, d’acord amb el següent detall: 
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* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE01/2016)

Aplicació Descripció Import

00.94390.76100 APORTACIÓ AL CONSELL DE MALLORCA P/APLICACIÓ SUPERÀVIT 464.899,86

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 464.899,86

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI

·  Romanent de tresoreria p/despeses generals

Aplicació Descripció Import

99.87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) 464.899,86

TOTAL FONS RTDG 464.899,86

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 464.899,86

EXPEDIENT NÚM. 2 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DEL

CONSORCI DE LA SERRA DE TRAMUNTANA CORRESPONENT A 2016

 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una 
vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 

Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per Mallorca, 
Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), cap vot en contra i dotze abstencions (PP 
i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

 

Es troba absent el Sr. Jurado Seguí. 

 
SISÈ PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE 
L’EXPEDIENT NÚM. 2 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DEL CONSORCI TIC-MALLORCA DE L'EXERCICI DE 2016 
PER CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE01/2016). 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Economia i Hisenda que diu: 

Atesa la sol·licitud de la presidència del Consorci TIC-Mallorca, de 6 de juny de 2016, 
de modificacions de crèdits per crèdit extraordinari, per import de 400.482,15 €. 

Atès que la liquidació del Consorci TIC-Mallorca es va aprovar, mitjançant resolució 
del conseller executiu d’Economia i Hisenda, dia 25 d’abril de 2016. 

Atesa la destinació del superàvit de la Corporació, aprovada en el plenari del Consell de 
Mallorca, en sessió celebrada dia 26 de maig de 2016, així com les magnituds que 
formen part de la liquidació consolidada de l’exercici 2015 de la Corporació i que són 
les següents: 
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Institució RTDG Superàvit Diferència R.deute regla gral Utilització TRLHL

menor RTDG-Superàv

CONSELL DE MALLORCA 48.927.195,02 24.175.382,58 24.751.812,44 24.175.382,58 24.751.812,44

IMAS 8.381.552,91 10.133.654,96 -1.752.102,05 8.381.552,91 0,00

APLU 2.433.342,77 147.331,69 2.286.011,08 147.331,69 2.286.011,08

IEHM 1.330.133,59 40.042,26 1.290.091,33 40.042,26 1.290.091,33

CST 679.472,74 464.899,86 214.572,88 464.899,86 214.572,88

TIC 458.395,17 400.482,15 57.913,02 400.482,15 57.913,02

EUROLOCAL 63.826,25 35.791,77 28.034,48 35.791,77 28.034,48

TOTAL 62.273.918,45 33.645.483,22

2015 MAGNITUDS DE LA LIQUIDACIÓ

 

Atès l’acord esmentat, de destinació del superàvit de la liquidació del pressupost general 
per a l’exercici 2015, i en aplicació del que disposen l’art. 32 i la DA 6ª de la LOEPSF, 
els ens que formen part del sector públic insular, venen obligats a aportar l’import 
menor entre el seu romanent de tresoreria per a despeses generals i el seu superàvit 
pressupostari de la liquidació 2015 de la seva institució, a la reducció de l’endeutament 
o al finançament de les inversions financerament sostenibles. 

Ateses totes les consideracions anteriors, la quantitat que correspon aportar al Consorci 
TIC-Mallorca, és de 400.482,15 euros. 

Vista la provisió del conseller executiu d’Economia i Hisenda que subscriu, de 7 de 
juny de 2016, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost del 
Consorci TIC-Mallorca corresponent a l’exercici de 2016, a l’objecte de poder atendre 
aquesta aportació, l’aplicació a la qual s’ha d’imputar no s’havia inclosa en el 
pressupost de 2016. 

Vist que la Intervenció General ha emès el dictamen preceptiu, on consten les 
operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les despeses 
esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 5 de març, 
concordant amb els articles 35 a 38  i 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i amb la 
base 10 de les d’execució del pressupost per a 2016, el conseller executiu d’Economia i 
Hisenda proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent  

A C O R D: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 2 de modificació de crèdits en el pressupost del 
Consorci TIC-Mallorca de 2016, d’acord amb el següent detall: 
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·  CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE01/2016)

·  Augment de crèdits p/Crèdits Extraordinaris

Aplicació Descripció Import
01.94390.76100 APORTACIÓ AL CONSELL DE MALLORCA PER APLICACIÓ SUPERÀVIT 400.482,15

TOTAL AUGMENTS P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 400.482,15

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI

· Romanent de tresoreria p/despeses generals

Aplicació Descripció Import

01.87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) 400.482,15

TOTAL FONS RTDG 400.482,15

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 400.482,15

EXPEDIENT NÚM. 2 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 2016

DEL CONSORCI TIC-MALLORCA

 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una 
vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 

Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per vint-i-cinc vots a favor (PP, PSOE, MÉS 
per Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i cinc abstencions (El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) 

La Sra. ROIG (PP) exposa que aquest punt correspon a l’expedient núm. 1 de 
modificació de crèdit del Consorci Eurolocal i, tot i haver votat a favor de la urgència, 
no entenen, de cap manera, perquè hagi vengut a Ple d’aquesta manera urgent. 

Es tracta d’una aportació de 25.000 € al Consorci Eurolocal Mallorca per gastar-ne 
17.000 en estudis i treballs tècnics, 3.000 en dietes de personal no directiu i 3.000 en 
locomoció de personal no directiu. En mobiliari gasten 3.000 euros més i en equips 
informàtics 2.000 euros més. 

El Consorci Eurolocal Mallorca fa mig any que té fet el seu pressupost i, encara que no 
recorda el seu import total –creu que era d’uns 80.000 euros–, fa avinent que amb 
aquesta incorporació se li està incrementant el pressupost gairebé un 20%. 

Remarca que, de cop i volta, a un pressupost de 80.000 € afegeixen 25.000 € més per fer 
estudis i tot ho camuflen en el conjunt d’altres modificacions de crèdit i, per això, 
voldria que se’n donàs una explicació. 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) explica que el Consorci 
Eurolocal Mallorca ha incrementat moltíssim el seu volum de feina pel nombre de 
projectes oberts, que està començant per poder-los sol·licitar i cal fer una contractació 
externa. D’altra banda hi ha despeses de desplaçament de personal. 

No discuteix que no és un tema de gran urgència però sí que és necessari i que cal fer-ho 
al més aviat possible. 

La Sra. ROIG entén que pugui haver-se incrementat el volum de feina d’Eurolocal però 
observa que la modificació de crèdit contempla 17.000 € per contractar a no saben qui.  
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El Sr. Font diu que és una assessoria externa però desconeixen quin estudi ha de fer i, 
per això, ja anuncia que hi votaran en contra per manca d’informació i perquè no estan 
d’acord amb la informació que tenen, és a dir, que no estan d’acord amb contractar més 
estudis i treballs tècnics externs ni augmentar les dietes del personal de la casa. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), deu vots en contra (PP) i cinc abstencions (El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

 

Es troba absent el Sr. Jurado Seguí. 

 
SETÈ PUNT DESPATX EXTRAORDINARI . PROPOSTA D’APROVACIÓ DE 
L’EXPEDIENT NÚM. 3 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DE L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA DE 
L'EXERCICI DE 2016 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE01/2016). 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Economia i Hisenda que diu: 

Atesa la sol·licitud de la presidència de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, de 6 de 
juny de 2016, de modificacions de crèdits per crèdit extraordinari, per import de 
40.042,26 €. 

Atès que la liquidació de l’IEHM es va aprovar, mitjançant resolució del conseller 
executiu d’Economia i Hisenda, dia 25 d’abril de 2016. 

Atesa la destinació del superàvit de la Corporació, aprovada en el plenari del Consell de 
Mallorca, en sessió celebrada dia 26 de maig de 2016, així com les magnituds que 
formen part de la liquidació consolidada de l’exercici 2015 de la Corporació i que són 
les següents: 

Institució RTDG Superàvit Diferència R.deute regla gral Utilització TRLHL

menor RTDG-Superàv

CONSELL DE MALLORCA 48.927.195,02 24.175.382,58 24.751.812,44 24.175.382,58 24.751.812,44

IMAS 8.381.552,91 10.133.654,96 -1.752.102,05 8.381.552,91 0,00

APLU 2.433.342,77 147.331,69 2.286.011,08 147.331,69 2.286.011,08

IEHM 1.330.133,59 40.042,26 1.290.091,33 40.042,26 1.290.091,33

CST 679.472,74 464.899,86 214.572,88 464.899,86 214.572,88

TIC 458.395,17 400.482,15 57.913,02 400.482,15 57.913,02

EUROLOCAL 63.826,25 35.791,77 28.034,48 35.791,77 28.034,48

TOTAL 62.273.918,45 33.645.483,22

2015 MAGNITUDS DE LA LIQUIDACIÓ

 

Atès l’acord esmentat, de destinació del superàvit de la liquidació del pressupost general 
per a l’exercici 2015, i en aplicació del que disposen l’art. 32 i la DA 6ª de la LOEPSF, 
els ens que formen part del sector públic insular, venen obligats a aportar l’import 
menor entre el seu romanent de tresoreria per a despeses generals i el seu superàvit 
pressupostari de la liquidació 2015 de la seva institució, a la reducció de l’endeutament 
o al finançament de les inversions financerament sostenibles. 

Ateses totes les consideracions anteriors, la quantitat que correspon aportar a l’Institut 
de l’Esport Hípic de Mallorca, és de 40.042,26 euros. 
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Vista la provisió del conseller executiu d’Economia i Hisenda que subscriu, de 6 de 
juny de 2016, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost de 
l’IEHM corresponent a l’exercici de 2016, a l’objecte de poder atendre aquesta 
aportació, l’aplicació a la qual s’ha d’imputar no s’havia inclosa en el pressupost de 
2016. 

Vist que la Intervenció General ha emès el dictamen preceptiu, on consten les 
operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les despeses 
esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 5 de març, 
concordant amb els articles 35 a 38  i 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i amb la 
base 10 de les d’execució del pressupost per a 2016, el conseller executiu d’Economia i 
Hisenda proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent  

A C O R D: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 3 de modificació de crèdits en el pressupost de 
l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca de 2016, d’acord amb el següent detall: 

 

* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE01/2016)

Aplicació Descripció Import

01.94390.76100 APORTACIÓ AL CONSELL DE MALLORCA P/APLICACIÓ SUPERÀVIT 40.042,26

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 40.042,26

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI

·  Romanent de tresoreria p/despeses generals

Aplicació Descripció Import
99.87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) 40.042,26

TOTAL FONS RTDG 40.042,26

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 40.042,26

EXPEDIENT NÚM. 3 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 2016

INSTITUT ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una 
vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 

Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per Mallorca, 
Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), cap vot en contra i dotze abstencions (PP 
i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

 

Es troba absent el Sr. Jurado Seguí. 
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VUITÈ PUNT DESPATX EXTRAORDINARI . PROPOSTA D’APROVACIÓ DE 
L’EXPEDIENT NÚM. 1 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DEL CONSORCI EUROLOCAL-MALLORCA DE L'EXERCICI 
DE 2016 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE01/2016) I SUPLEMENT DE 
CRÈDITS (SUP01/2016). 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Economia i Hisenda que diu: 

Atesa la sol·licitud de la presidència del Consorci Eurolocal-Mallorca, consellera de 
Medi Ambient, de 23 de maig de 2016, de modificacions de crèdits per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdits per import de 23.034,48 € i 5.000,00 €, 
respectivament. 

Atès que la liquidació del Consorci es va aprovar, mitjançant resolució del conseller 
executiu d’Economia i Hisenda, dia 25 d’abril de 2016. 

Vista la provisió del conseller executiu d’Economia i Hisenda que subscriu, de 7 de 
juny de 2016, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost del 
Consorci Eurolocal-Mallorca corresponent a l’exercici de 2016, a l’objecte de poder 
atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’han d’imputar no s’han incloses 
en el pressupost de 2016 o no tenen crèdit suficient atenent les necessitats que 
s’especifiquen a la memòria corresponent i de les quals n’hi ha constància en els 
antecedents de l’expedient. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on 
consten les operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les 
despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 5 de 
març, concordant amb els articles 35 a 38  i 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i 
amb la base 10 de les d’execució del pressupost per a 2016, el conseller d’Economia i 
Hisenda proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent  

A C O R D: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 1 de modificació de crèdits en el pressupost del 
Consorci Eurolocal-Mallorca de 2016, d’acord amb el següent detall: 
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* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE01/2016)

Aplicació Descripció Import

00.46200.22706 Estudis i treballs tècnics 17.034,48

00.46200.23020 Dietes personal no directiu 3.000,00

00.46200.23120 Locomoció personal no directiu 3.000,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 23.034,48

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI

·  Romanent de tresoreria general

Aplicació Descripció Import
00.87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 23.034,48

TOTAL FONS RTDG 23.034,48

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 23.034,48

* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUP01/2016)

Aplicació Descripció Import
00.46200.62500 Mobiliari d'oficina 3.000,00

00.46200.62600 Equips informàtics 2.000,00

TOTAL SUPLEMENT 5.000,00

EXPEDIENT NÚM. 1 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 2016
CONSOCI EUROLOCAL - MALLORCA

 

FONTS DE FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT

·  Romanent de tresoreria general

Aplicació Descripció Import

00.87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 5.000,00

TOTAL FONS RTDG 5.000,00

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/SUPLEMENT DE CRÈDIT 5.000,00

 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una 
vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 

Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per Mallorca, 
Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), cap vot en contra i dotze abstencions (PP 
i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

 

Es troba absent el Sr. Jurado Seguí. 
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NOVÈ PUNT DESPATX EXTRAORDINARI.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE 
L’EXPEDIENT NÚM. 18 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST PROPI DE LA CORPORACIÓ DE L'EXERCICI DE 2016 PER 
CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE06/2016) I SUPLEMENT DE CRÈDITS 
(SUP03/2016) I CANVI DE DESTINACIÓ DE PROJECTES DE 
FINANÇAMENT AFECTAT (CD03/2016). 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Economia i Hisenda que diu: 
 

Ateses les sol·licituds de modificació de crèdits i canvi de destinació dels departaments 
de Benestar i Drets Socials, de 27 de maig de 2016, de Desenvolupament Local, de 30 
de maig de 2016, i, de Modernització i Funció Pública, de 3 de juny de 2016.  

 

Vista la provisió del conseller executiu d’Economia i Hisenda que subscriu, de 7 de 
juny de 2016, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost 
propi del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici de 2016, a l’objecte de poder 
atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no s’havien 
incloses en el pressupost de 2016 o no tenien crèdit suficient atenent les necessitats que 
s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals n’hi ha constància en els 
antecedents de l’expedient. 

 

Vista la provisió del conseller executiu d’Economia i Hisenda que subscriu, de 7 de 
juny de 2016, d’incoació d’un expedient de canvi de destinació de projectes d’inversió 
que finalment no es duran a terme segons consta en les memòries de cada departament a 
l’objecte de dotar de finançament un pla especial de subvencions a ajuntaments per 
inversió en vehicles elèctrics.  

 

Atesa la Resolució del conseller executiu d’Economia i Hisenda, de 26 de febrer de 
2016, amb què s’aprovà l’expedient núm. 5 de modificació de crèdits en el pressupost 
propi de la corporació de 2016, per incorporació de romanents (ROM01/2016) 
s’incorpora el romanent de finançament afectat dels projectes d’exercicis anteriors 
objecte del canvi de destinació proposat.  

 
Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on 
consten les operacions de modificacions de crèdits i canvi de destinació que es proposen 
per atendre les despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 
i 180 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 
2/2004, de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38  i 40 a 42 del RD 500/1990, 
de 20 d’abril i amb la base 10 de les d’execució del pressupost per a 2016, el conseller 
d’Economia i Hisenda proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent  
 
A C O R D 
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PRIMER.-  Aprovar l’expedient de canvi de destinació núm. 3 dels següent projecte 
d'inversió finançats amb romanents de tresoreria afectat (RF.4) per import de 
94.1054,62 €: 
 

Aplicació Descripció Import Projecte
65.94300.76290 Incorporació p/aportació Ajuntaments Pla d'Obres i Serveis 94.154,62 2012/2/94300/102

TOTAL DESVIACIONS CEDIDES 94.154,62

 
 
 
I destinar-ho a finançar el següent projecte d’inversió de l’exercici 2016, prèvia 
aprovació del corresponent expedient de modificació de crèdits per crèdit extraordinari: 
 

Aplicació Descripció Import Projecte

65.94310.76204 PLA ESPECIAL SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS P/INV. EN VEHICLES ELÈCTRICS 94.154,62 2016/2/94310/2

TOTAL DESVIACIONS REBUDES 94.154,62

 

SEGON.- Aprovar l’expedient núm. 18 de modificació de crèdits en el pressupost propi 
de 2016, d’acord amb el següent detall: 
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* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE06/2016)

Aplicació Descripció Import Projecte

65.94310.76204 PLA ESPECIAL SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS P/INV. EN VEHICLES ELÈCTRICS 1.590.000,00 2016/2/94310/2

65.94390.76200 PLA IFS PER A AJUNTAMENTS 20.000.000,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 21.590.000,00

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI

· Romanent de tresoreria general

Aplicació Descripció Import

99.87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 20.000.000,00

TOTAL FONS RTDG 20.000.000,00

· Baixes per anul·lació

Aplicació Descripció Import Projecte

10.13600.62200 OBRA NOVA PARC DE BOMBERS DE MIGJORN 360.223,16 2016/2/13600/1

65.94300.76280 Incorporació p/aportació Ajuntaments Pla d'Obres i Serveis 250.000,00 2015/2/94300/1

65.94300.76290 Incorporació p/aportació Ajuntaments Pla d'Obres i Serveis 168.497,35 2009/2/51800/100

65.94300.76290 Incorporació p/aportació Ajuntaments Pla d'Obres i Serveis 90.515,95 2009/2/51800/429

65.94300.76290 Incorporació p/aportació Ajuntaments Pla d'Obres i Serveis 20.000,00 2010/2/94300/10

65.94300.76290 Incorporació p/aportació Ajuntaments Pla d'Obres i Serveis 255.878,64 2010/2/94300/50

65.94300.76290 Incorporació p/aportació Ajuntaments Pla d'Obres i Serveis 179.541,78 2012/2/94300/102

65.94300.76290 Incorporació p/aportació Ajuntaments Pla d'Obres i Serveis 265.343,12 2012/2/94300/4

TOTAL FONS P/BAIXES PER ANUL·LACIÓ 1.590.000,00

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 21.590.000,00

* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUP03/2016)

Aplicació Descripció Import
40.23140.41000 APORTACIÓ INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS 1.810.000,00

TOTAL SUPLEMENT 1.810.000,00

FONTS DE FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT

· Romanent de tresoreria general

Aplicació Descripció Import
99.87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.810.000,00

TOTAL FONS RTDG 1.810.000,00

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/SUPLEMENT DE CRÈDIT 1.810.000,00

EXPEDIENT NÚM. 18 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2016

 
 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

 

TERCER.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una 
vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 
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Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per Mallorca, 
Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), cap vot en contra i dotze abstencions (PP 
i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 

Es troba absent el Sr. Jurado Seguí. 

 

DESÈ PUNT DESPATX EXTRAIORDINARI .  NOMENAMENT DEL 
CONSELLER EXECUTIU COSME BONET BONET COM A VOCAL DE LA 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
LA CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS, EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA, I L’AGÈNCIA DE TURISME DE LES ILLES BALEARS, PER A 
LA REDACCIÓ DEL PLA D'INTERVENCIÓ EN ÀMBITS TURÍSTICS DE 
L'ILLA DE MALLORCA 
 
 Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
 

PROPOSTA DE DECRET 
 

Fets 
 

En data 4 de febrer de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca aprova el 
conveni detallat a l’encapçalament. 
 
En data 19 de febrer de 2015, es formalitza i signa el conveni als efectes de procedir a la 
redacció del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de l’illa de Mallorca. 
 
La clàusula sisena del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Turisme i 
Esports, el Consell Insular de Mallorca, i l’Agència de Turisme de les Illes Balears, per 
a la redacció del Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics de l'Illa de Mallorca, estableix, 
entre d’altres qüestions, el següent: 
 
«Es crea una Comissió de Seguiment, de conformitat amb l’article 6.3 de la Llei 
30/1992 i l’article 78 de la Llei 3/2003, que estarà integrada per dos representants amb 
vot de cadascuna de les parts signants. En serà president un dels representants del 
Consell Insular de Mallorca, i secretari un dels representants de la Conselleria de 
Turisme i Esports. 

 

Aquesta comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es poguessin 
plantejar durant el desenvolupament d’aquest conveni; i serà informada de manera 
continuada, tant per part del responsable del contracte, com per part de la Comissió 
tècnica, de les tasques de desenvolupament del contracte de serveis en les seves 
diferents fases. 

 

[...]». 
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D’altra banda la clàusula quarta d) del conveni estableix: 
 
«Les obligacions del Consell Insular de Mallorca seran les següents: [..] 

 

d) Formar part de la Mesa de contractació amb un membre com a mínim, així com 
també de la Comissió de seguiment determinada en la clàusula 6, i de la Comissió 
tècnica determinada en la clàusula 7, així com, si escau, en qualsevol òrgan de col·legiat 
relacionat amb el PIAT». 

 
En data 30 de juliol de 2015, el Ple del Consell de Mallorca va acordar el nomenament 
de la consellera executiva de Territori i Infraestructures i del director insular de Territori 
i Paisatge com a membres de la Comissió de Seguiment del conveni esmentat. 
 
Igualment en data 10 de setembre de 2015 (ratificat pel Ple del Consell de dia 8 
d’octubre de 2015) el president del Consell de Mallorca va adoptar un nou acord de 
nomenament dels òrgans col·legiats creats pel conveni abans esmentat. 
 
En sessió de dia 16 de març de 2016, la Comissió de Seguiment del conveni, va aprovar 
les Normes de funcionament de la Comissió que, en la Norma 4 estableix: «Previ acord 
de la Comissió de Seguiment, es podran nomenar fins a dos vocals més per cadascuna 
de les administracions membres del Conveni. Aquests vocals seran membres de la 
Comissió de Seguiment però únicament amb veu». 
 
Així, a l’empara d’aquesta Norma 4, amb la finalitat d’incorporar a l’assenyalada 
Comissió de seguiment el conseller executiu d’Economia i Hisenda, cal adoptar el 
corresponent acord de nomenament. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist el contingut de la Norma 4 de les Normes de funcionament de la Comissió de 
seguiment del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Turisme i Esports, el 
Consell Insular de Mallorca, i l’Agència de Turisme de les Illes Balears, per a la 
redacció del Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics de l'Illa de Mallorca. 
 
Vist l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, en concordança 
amb els articles 23 i 24 del reglament orgànic del Consell de Mallorca i l’article 22 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local. 
 
Vist l’article 48 del reglament orgànic del Consell de Mallorca que estableix que: 
 
«El nomenament dels representants de la corporació en tota classe d’òrgans col·legiats o 
d’entitats en els quals hagi d’estar representada serà competència del Ple, excepte quan 
la legislació corresponent assigni aquesta competència a un altre òrgan de la 
corporació». 

 
Atesa la urgència de nomenar aquest nou vocal per a la Comissió de seguiment amb la 
finalitat que es pugui incorporar com a membre de ple dret a la pròxima sessió a 
convocar dins aquest mes de juny de 2016, a l’empara de l’article 20 del reglament 
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orgànic del Consell de Mallorca i de l’article 9.2.s) de la Llei de consells insulars, 
procedeix adoptar aquesta resolució i donar-ne compte al Ple a la primera sessió que 
dugui a terme perquè en faci la ratificació. 

Per tot això, resolc: 
 
Primer.- Designar el Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda 
del Consell Insular de Mallorca, com a vocal representant del Consell a la Comissió de 
seguiment del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Turisme i Esports, el 
Consell Insular de Mallorca, i l’Agència de Turisme de les Illes Balears, per a la 
redacció del Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics de l'Illa de Mallorca. 

Segon.- Notificar aquest nomenament a la persona interessada, per al seu coneixement i 
als efectes oportuns, així com donar trasllat a la secretaria de la Comissió de Seguiment 
del Conveni perquè en prengui constància. 

Tercer.- Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc per la ratificació. 

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el 
recurs d’alçada davant el Ple 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 del dit recurs d’alçada. 

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de la resolució expressa, s’entén desestimant per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de 
l’endemà de la desestimació presumpta. 

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

 

Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per vint-i-cinc vots a favor (PP, PSOE, MÉS 
per Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i cinc abstencions (El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 

Es troba absent el Sr. Jurado Seguí. 

 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 14009 a  A  Nº  14464.  

 

El secretari general              El president 
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DECRETS DE PRESIDÈNCIA    

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

AGÈNCIA DISCIPLINA 
URBANÍSTICA 

21-3-16 AUTORITZAR COMPATIBILITAT ACTIVITATS PÚBLIQUES B.T.T   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

5-4-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
NÚM. 3 DE PALMA, PROCEDIMENT ORDINARI 35/2016 

NÚM.D.41/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

5-4-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.7 DE PALMA, 
DILIGÈNCIES PRÈVIES 3/2016 

NÚM.D.40/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

14-3-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.1 DE PALMA, 
DILIGÈNCIES PRÈVIES 216/2012 

NÚM.D.33/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

31-3-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.2 INCA , 
DILIGÈNCIES PRÈVIES 134/2016 

NÚM.D.39/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

31-3-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, P.O 39/2016 

NÚM.D.38/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

21-3-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, P.O 18/2016 

NÚM.D.34/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

23-3-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.9 DE PALMA, 
DILIGÈNCIES PRÈVIES 317/2016 

NÚM.D.37/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

23-3-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE 
PALMA, PO 14/2016 

NÚM.D.36/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22-3-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE 
PALMA, ACTUACIONS PA 78/16 

NÚM.D.35/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

15-4-16 INTERPOSICIÓ RECURS APEL.LACIÓ CONTRA LA 163/2016, 
ACTUACIONS PO 167/2012 

NÚM.D. 44/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12-4-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3 DE PALMA, 
DILIGÈNCIES PRÈVIES 150/2016 

NÚM.D. 43/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12-4-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.6 DE PALMA, 
DILIGÈNCIES PRÈVIES 161/2016 

NÚM.D. 42/16   

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12-2-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE DIA 13 
AGOST 2015 

ASS. CULTURAL 
QUANTA ART 

  

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12-2-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE DIA 13 
AGOST 2015 

ASS. CULTURAL 
CULTUR UP 

  

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

3-3-16 AUTORITZAR DESPLAÇAMENT A UNA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE 
RELACIONS INTERNACIONALS A LA FEMP A MADRID 
EL DIA 4 DE MARÇ DE 2016 

FRANCESC 
MIRALLES 
MASCARO 

  

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

7-3-16 AUTORITZAR AUTORITZAR DESPLAÇAMENT ACTA INAUGURAL DE 
EXPOSICIÓ TONI CATANY A BARCELONA EL DIA 14 
DE MARÇ DE 2016 

FRANCESC 
MIRALLES 
MASCARO 

  



 399 

MEDI AMBIENT 6-3-16 AUTORITZAR DESPLAÇAMENT DE LA CONSELLERA A ALEMANYA 
PER ASSISTIR A LA REUNIÓ DE TREBALL PER 
CONÉIXER EL SISTEMA DE DIPÒSIT ENVASOS 
CELEBRADA ELS DIES 27 I 28 DE GENER DE 2016 

SANDRA ESPEJA 
ALMAJANO 

  

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-4-16 NOMENAMENT SECRETARI GRUP POLÍTIC RICARDO MACHO 
JUAN 

  

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-4-16 CESSAMENT SECRETARI 2N. GRUP POLÍTIC RICARDO MACHO 
JUAN 

  

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

1-4-16 ABONAMENT AJUDA ESCOLARITAT REGINA MOLL 
KAMMERICH 

  

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-3-16 INCLOURE NÓMINA MES ABRIL 2016 DIETES PER ASSISTÈNCIA 
AL PLE 

VEURE RELACIÓ 7995,88 

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 REDUIR IMPORT COMPLEMENT ESPECIFIC PER 
COMPATIBILITAT ACTIVITATS PRIVADES 

C.P.M   

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-4-16 ABONAMENT  AJUDA ESCOLARITAT RAFEL MARIA 
CREUS OLIVER 

  

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-4-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE LA 
CONSELLERA EXECUTIVA DE MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA DE 2 MARÇ DE 2016 

N.R.S   

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I PRES. 

21-3-16 CONVALIDAR RESOLUCIÓ DE DIA 19 DE GENER DE 2016, DESPESA 
DERIVADA PROVISIÓ DE FONS 

ALEJANDRO 
GONZÁLEZ 
SALINAS 

300 

PRESIDÈNCIA 8-4-16 DESIGNAR REPRESENTANT EN LA COMISSIÓ INTERINSULAR DE 
COORDINACIÓ DE ORDENACIÓ TURÍSTICA 

COSME BONET 
BONET 

  

PRESIDÈNCIA 7-4-16 REVOCAR LA SECRETARIA DE LA COMISSIÓ DE 
TRANSPARÈNCIA I DELEGAR AMB EL SECRETARI 
ADJUNT 

CATALINA BONET 
BONET 

  

PRESIDÈNCIA 14-4-16 DESIGNACIÓ REPRESENTANTS EN EL GRUP DE FEINA DE 
RECURSOS HÍDRICS CREAT PE LA CONFERÈNCIA 
DE PRESIDENTS 

MERCEDES 
GARRIDO 
RODRÍGUEZ 

  

SECRETARIA 
GENERAL 

14-3-16 APROVAR INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE INSULAR ENTITATS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL CIM 

CREU ROJA A LES 
ILLES BALEARS 

  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

18-3-16 DESESTIMAR  RECLAMACIÓ DE DATA 15 MARÇ DE 2016, NÚM. 
REGISTRE ENTRADA 1678 MILLORA ACCESSOS 
AUTOPISTA DE LLEVANT MA-19, EXP.2/2013 

UTE VIAS Y 
CONSTRUCCIONES 
SA Y 
EXCAVACIONES 
HORTA S.A 

  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

9-3-16 DECRET INCOACIÓ EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ CONTRACTUAL OBRES 
PROJECTE CONSTRUCTIU MILLORA NOUS 
ACCESSOS DES DE AUTOPISTA DE LLEVANT MA-19 
A MERCAPALMA 

UTE VIAS I 
CONSTRUCCIONES 
SA I 
EXCAVACIONES 
HORTA SA 
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RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DELS SERVEIS ADMINISTRATIUS  
 
REF. Q/2015/2961 

VIAJES MARTEL, SL 132,64 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC 
 
RE. Q2015/2965 

VARIS 851,28 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DELS SERVEIS ADMINISTRATIUS 
 
REF. Q/2015/2957 

VARIS 1445,6 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS 
 
REF. Q/2015/2968 

VARIS 7651,02 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
 
REF. Q/2015/2979 

VARIS 91911,57 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DERIVADES DE L'ORGANITZACIÓ DE LA 
DESFILADA DEL CARRO TRIOMFAL DE LA BEATA 
2015 

TRES, SERVEIS 
CULTURALS, SL 

21726,55 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DERIVADES DE LA COMPRA DE 90 
CAPSES DE PAPER DIN A-4 80GR 

CANON ESPAÑA, SA 1143,45 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
NOV-2015 

A.R.S.E. 12,49 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ CONCEDIDAD PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA 

CENTRE D'ESTUDI 
DE JUDO 
RENSHINKAN 

1335 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES NOV-2015 PRÒRROGA CONTRACTE DEL 
SERVEI INFORMÀTIC PER AL MANTENIMENT  I 
MILLORA DE LA WEB 
WWW.ESPORTBASEMALLORCA.NET 

INSTRUMENTOS 
CIENTÍFICOS, SA 

2486,99 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 
DE MATERIAL TÈXTIL ESPORTIU I DE MATERIAL 
ESPORTIU FUNGIBLE 

PLAÇA 18, SL 17863,23 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 
DE MATERIAL TÈXTIL ESPORTIU I DE MATERIAL 
ESPORTIU FUNGIBLE 

FEIM ESPORT, SL 27915,96 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES NOV I DES 2015 DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE TROFEUS PER A LES 
ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS ESPORTIUS A 
MALLORCA EN 2015 

EUROCEBRIAN, SL 14688,07 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DEL MES DE DESEMBRE-2015 
DERIVADES DE L'ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA 
"JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 2014/2015 i 2015/2016" 
DEL CIM 

ESPORTS 85, SL 4566,39 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES NOV-2015 DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA "JOCS 
ESPORTIUS ESCOLARS 2014/2015 i 2015/2016" DEL 
CIM 

ESPORTS 85, SL 35617,29 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES OCT-2015 DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA "JOCS 
ESPORTIUS ESCOLARS 2014/15 i 2015/16" DEL CIM 

ESPORTS 85, SL 42265,75 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DEL CONTRACTE PEL SERVEI 
D'ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS NECESSARIS PER 
AL DESENVOLUPAMENT DE L'ANÀLISI DEL SISTEMA 
DE CLUBS VINCULATS AMB L'ESPORT ESCOLAR A 
MALLORCA 

FUNDACIÓ 
UNIVERSITAT 
EMPRESA 

15488 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES NOV-2015 SERVEIS PREVENTIUS 
SANITARIS PER A LES ACTIVITATS I 
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS REALITZATS A 
MALLORCA EN 2015 

AMBUIBÉRICA, SL 5010 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES OCTUBRE-2015 (SERVEIS PREVENTIUS 
SANITARIS PER A LES ACTIVITATS I ELS 
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS REALITZATS A 
MALLORCA EN 2015) 

AMBUIBÉRICA, SL 10625 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES SET-2015 (SERVEIS PREVENTIUS 
SANITARIS PER A LES ACTIVITATS I ELS 
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS REALITZATS A 
MALLORCA EN 2015) 

AMBUIBÉRICA, SL 9708,32 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES AGOST-2015 (SERVEIS PREVENTIUS 
SANITARIS PER A LES ACTIVITATS I ELS 
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS REALITZATS A 
MALLORCA EN 2015) 

AMBUIBÉRICA, SL 7800 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DEL MES DE JULIOL-2015 (SERVEIS 
PREVENTIUS SANITARIS PER A LES ACTIVITATS I 
ELS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS REALITZATS A 
MALLORCA EN 2015) 

AMBUIBÉRICA, SL 10795 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
OCT/NOV/DES 2015 

C.LL.C. 124,4 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
 
REF. Q/2015/3011 

VARIS 1535,6 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DEL SERVEI  DE PATRIMONI 
 
REF. Q/2015/3010 

VARIS 10748,51 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A L'ACTIVITAT DE 
TENNIS TAULA DE PROGRAMA DE L'ESPORT PER A 
L'EDAT ESCOLAR A MALLORCA (DEL 31/10/14 AL 
30/10/15) 

FEDERACIÓ DE 
TENNIS TAULA DE 
LES ILLES BALEARS 

4721,62 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES 1er CENTENARI MORT DE L'ARXIDUC 
 
REF. Q/2015/3003 

S.O.S. 1612 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES PER DUR A TERME L'EXPOSICIÓ I 
L'ESTAND "L'ARXIDUC LLUÍS SALVADOR I 
MALLORCA" 

TRES, SERVEIS 
CULTURALS, SL 

20142,87 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES PER DUR A TERME L'ORGANITZACIÓ DE 
"EL JARDÍ MÀGIC. ELS DISSABTES LLEGIM I ENS 
DIVERTIM A LA MISERICÒRDIA" 

GASTALVER 
UNIFORMIDAD Y 
MARKETING, SL 

561,2 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES PER DUR A TERME L'ACTIVITAT "QUAN 
EL JARDÍ S'ENFILA PER LA PARET" DINS DEL MARC 
DEL PROJECTE "EL JARDÍ MÀGIC. ELS DISSABTES 
LLEGIM I ENS DIVERTIM A LA MISERICÒRDIA" 

ARQUITECTIVES 400 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES PER DUR A TERME L'ESPECTACLE 
"PETITA LULA", DINS DEL MARC DEL PROJECTE "EL 
JARDÍ MÀGIC. ELS DISSABTES LLEGIM I ENS 
DIVERTIM A LA MISERICÒRDIA" 

COMPANYIA DANSA 
MARIANTÒNIA 
OLIVER, SL 

1210 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES CORRESPONENTS A L'ORGANITZACIÓ 
D'ESPECTACLES TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES 
DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

S'HOSTAL DES 
MOIXOS, SLU 

3200 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DERIVADES DE L'ORGANITZACIÓ DE 
CONTACONTES A LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA 
DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

S'HOSTAL DES 
MOIXOS, SLU 

1794 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DERIVADES DE L'ORGANITZACIÓ DE 
TALLERS A LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

ASOCIACIÓN 
COLORÍN 
COLORADAS 

1630 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DERIVADES DE L'ORGANITZACIÓ DE 
TALLERS A LAS BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

E.A.F. 363 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DERIVADES DE L'ORGANITZACIÓ DE 
TALLERS A LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

C.M.M. 1350 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DERIVADES DE L'ORGANITZACIÓ 
D'ESPECTACLES TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES 
DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

MALLORCLOWN 1675 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES CORRESPONENTS A L'EXPOSICIÓ 
"RITCH MILLER" 

VISABREN 
SERVICIOS 
GENERALES, SL 

1471 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES CORRESPONENTS A L'EXPOSICIÓ 
"RITCH MILLER" 

PLAÇA 18, SL 333,42 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DERIVADES DE L'ORGANITZACIÓ 
D'ESPECTACLES TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES 
DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

MÚSICS DE GIRONA, 
SOCIETAT 
COOPERATIVA 
CATALANA LIMITADA 

1285 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DERIVADES DE L'ORGANITZACIÓ 
D'ESPECTACLES TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES 
DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

ASSOCIACIÓ 
TEATRÈMOL 
PRODUCCIONS 

2090 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DERIVADES DE L'ORGANITZACIÓ 
D'ESPECTACLES TEATRALS  A LES BIBLIOTEQUES 
DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
VORAMAR 

3520 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DERIVADES DE L'ORGANITZACIÓ 
D'ESPECTACLES TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES 
DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

LABONITA, SOCIETAT 
COOPERATIVA 
CATALANA LIMITADA 

1270,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DERIVADES DE L'ORGANITZACIÓ DE 
CONTACONTES A LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA 
DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

S.Z. 2286,9 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DERIVADES DE L'ORGANITZACIÓ 
D'ESPECTACLES TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES 
DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

J.M.P.F. 2074,76 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DERIVADES DE L'ORGANITZACIÓ DE 
TALLERS A LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

ASOCIACIÓN BALER 
PARA EL FOMENTO 
DE LAS ARTES 
DECORATIVAS 
(ABADE) 

3890 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DERIVADES DE L'ORGANITZACIÓ DE 
CONTACONTES A LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA 
DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

A.M.C.M. 832 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DERIVADES DE L'ORGANITZACIÓ DE 
CONTACONTES A LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA 
DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

S'ALTRA SENALLA, 
ASSOCIACIÓ DE 
TENDES SOLIDÀRIES 
DE LES ILLES  

1150 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DERIVADES DE L'ORGANITZACIÓ DE 
CONTACONTES A LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA 
DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

TÉ A TRES, 
SOCIETAT CIVIL 

2750 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DERIVADES DE L'ORGANITZACIÓ DE 
CONTACONTES A LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA 
DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

G.S.T. 1249,99 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DERIVADES DE L'ORGANITZACIÓ DE 
TALLERS A LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

ARQUITECTIVES 1980 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES REUNIÓ COORDINACIÓ I JORNADA 
TÈCNICA DEL PROJECTE EUROPEU "ELS MOLINS: 
UNA ALTRA MIRADA" A MILLAU  (REGIÓ MIDI-
PIRINEUS) 

VIAJES MARTEL, SL 680,04 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT DE 500 MAPES RUTA DELS 
MOLINS (PROJECTE EUROREGIÓ "ELS MOLINS: UNA 
ALTRA MIRADA") 

AMADIP.ESMENT 
FUNDACION 

344,85 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DERIVADES DEL PROJECTE EUROPEU 
EUROREGIÓ  "ELS MOLINS: UNA ALTRA MIRADA" 
(SENYALÈTICA DE 6 MOLINS) 

ROTULS MANACOR, 
SL 

1954,15 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT D'ENREGISTRAMENTS SONORS 
I AUDIOVISUALS DESTINATS A LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

UTE LIBER 
DISTRIBUCIONES 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DEL 
MUNDO SHALIB, SL 
(INFOBIBLIOTECAS) 

9393,22 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT D'ENREGISTRAMENTS SONORS 
I AUDIOVISUALS DESTINATS A LA BIBLIOTECA DE 
CULTURA ARTESANA 

UTE LIBER 
DISTRIBUCIONES 
EDUCATIVAS, SL - 
CUENTOS DEL 
MUNDO SHALIB, SL 
(INFOBIBLIOTECAS) 

506,64 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES A LA BIBLIOTECA 
DE CULTURA ARTESANA 

UTE LIBER 
DISTRIBUCIONES 
EDUCATIVAS, SL -
CUENTOS DEL 
MUNDO SHALIB, SL 
(INFOBIBLIOTECAS) 

1402,39 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES A LA BIBLIOTECA 
DE CULTURA ARTESANA 

UTE LIBER 
DISTRIBUCIONES 
EDUCATIVAS, SL - 
CUENTOS DEL 
MUNDO SHALIB, SL 
(INFOBIBLIOTECAS) 

732,36 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES A LA BIBLIOTECA 
DE CULTURA ARTESANA 

UTE LIBER 
DISTRIBUCIONES 
EDUCATIVAS, SL.-
CUENTOS DEL 
MUNDO SHALIB, SL 
(INFOBIBLIOTEQUES) 

969,64 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT DE PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE 
MALLORCA 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER, SL 

4967,69 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE "SGT. PEPPER'S 
LONELY HEARTS CLUB BAND-TRIBUT BANDES 90's 
MALLORCA" (AJUDES MINIMIS 2015) 

RUNAWAY 
RECORDS, SL 

2979 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE "DR. ZHASKA" 
(AJUDA MINIMIS 2015) 

RUNAWAY 
RECORDS, SL 

1529 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE "SOBRE ELS VICIS 
DE LES DONES I EL SEU TARANNÀ VARIABLE. 
CATÀLEG DE DONES ESPECIALMENT SÀVIES" 
(AJUDES MINIMIS 2015) 

LLEONARD 
MUNTANER EDITOR, 
SL 

4858,71 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ PER REALITZAR DOS CONCERTS 
(CONVOCATÒRIA CIRCUIT DE MÚSICA TRADICIONAL 
ANY 2010) 

ASS. VEÏNATS DE 
SON SARDINA I SA 
GARRIGA 

700 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE DOS 
CONCERTS (CONVOCATÒRIA DEL CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL ANY 2010) 

ASSOCIACIÓ ANTICS 
BLAVETS 

200 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE CULTURAL 
"FESTIVAL ALCÚDIAJAZZ 2013-2014" 
(CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS 2014) 

AJUNTAMENT 
D'ALCÚDIA 

3050 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA I INICI 
PROCEDIMENT PÈRDUA DRET COBRAMENT 
PARCIAL 

A.E. LLEVANT DE 
MANACOR FUTSAL 

870,79 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA 

CLUB BÀDMINTON 
CIDE 

972,92 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ PER DONAR SUPORT AL PROJECTE 
D'ENDERROCAMENT DELS EDIFICIS ANNEXOS A 
L'EDIFICI DEL TEATRE PRINCIPAL D'INCA 

FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL D'INCA 

60000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 1r 
CONTROL PISTA TEMPORADA 2015-16 I 
RECONEIXEMENTS MÈRITS ESPORTIUS 
TEMPORADA 2015 

FEDERACIÓ BALEAR 
D'ATLETISME 

8647,87 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
"FIESTA DE FIN DE AÑO 2015" 

ASOCIACIÓN DE 
ARTES MARCIALES 
LA RIBERA 

181,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA 

ESPANYA HOQUEI 
CLUB 

1459,38 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA 
 
COMPTE JUSTIFICATIU J/2015/184 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

130,2 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DEL MESOS DE GENER  A OCTUBRE 
2015 (SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA) 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

27829,81 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 10 KM 
PALMA DE MALLORCA 2015 

CLUB 
MULTIPALMASPORTS 

496,12 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT MILLA CIUTAT 
DE PALMA 2015 

CLUB ATLETISME 
AMISTAT 

466,47 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA I INICI 
PROCEDIMENT PÈRDUA DRET COBRAMENT 
PARCIAL SUBVENCIÓ 

EU MOLL TENIS 
CLUB 

470,86 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA 

BASQUET MANACOR 2432,3 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS 
 
REF. Q/2015/3014 

VARIS 775,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ I EDICIÓ DE 
LLIBRES, FONOGRAMES I AUDIOVISUALS 
(AUDIOVISUALS DE SANT ANTONI) CONV. SUBV. 
2014 

AJUNTAMENT DE SA 
POBLA 

2000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE LA FUNCIÓ "PARASCEVE DE 
BLAI BONET" AL MUNICIPI D'ANDRATX (CAEM 2015) 

A.R.R. 1694 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE LA FUNCIÓ "PARASCEVE" AL 
MUNICIPI DE SELVA (CAEM 2015) 

A.R.R. 1694 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "ELS CONTES 
DE MA MARE L'OCA" AL MUNICIPI DE MANACOR 

BRONNHILDE 
EKERMANS VISAGIE 
(ELS MÚSICS 
VIATGERS) 

786,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "BAMBI" AL 
MUNICIPI DE SENCELLES (CAEM 2015) 

MALLORCA SO, SA 1028,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "UN 
MATRIMONI DE BOSTON" AL MUNICIPI DE ST 
LLORENÇ (CALA MILLOR) CAEM 2015 

J.P.B. 3599,75 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "PETER PAN, 
LA GRAN AVENTURA" ALS MUNICIPIS DE FELANITX I 
ANDRATX 

MALLORCA SO, SA 9317 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "ELS MÚSICS 
DE BREMEN" ALS MUNICIPIS DE MANCOR, MURO I 
COSTITX I L'ESPECTACLE "ELS CONTES DE MA 
MARE L'OCA" A BINISSALEM 

B.E.V. (ELS MÚSICS 
VIATGERS) 

3146 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "HANNAH DELS 
TRES PAÏSOS" ALS MUNICIPIS DE BINISSALEM, 
ESPORLES, SA POBLA I BUNYOLA 

IGUANA TEATRE, SL 7260 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE  "TRES NITS 
SENSE DORMIR" AL MUNICIPI DE PETRA 

GRUP TRUI 
MALLORCA, SL 

2178 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "UNA HORA I 
CINC MINUTS AMB EN PAU" AL MUNICIPI D'ALGAIDA 

P.T.R. 1185 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "TRES NITS 
SENSE DORMIR" AL MUNICIPI DE SENCELLES 

GRUP TRUI 
MALLORCA, SL 

2178 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "RINXOLETS 
D'OR" AL MUNICIPI DE PORRERES 

TIL TEATRE ELÀCTIC 
NOU, SL 

786,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "DELS LLARGS 
CAMINS" ALS MUNICIPIS DE SANTANYÍ I LLOSETA 

S'HOSTAL DES 
MOIXOS, SLU 

4719 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "EL GUST ÉS 
NOSTRE" AL MUNICIPI DE CAPDEPERA 

LA FORNAL 
D'ESPECTACLES, 
SLU 

1659,95 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME  
LA REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "HANNAH 
DELS TRES PAÏSOS" AL MUNICIPI DE VILAFRANCA 
DE BONANY 

IGUANA TEATRE, SI 1815 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "PETER PAN, 
LA GRAN AVENTURA" AL MUNICIPI DE CAPDEPERA 

MALLORCA SO, SA 4658,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTCAIÓ DE L'ESPECTACLE "ENCORE UNE 
HEURE SI COURTE" AL MUNICIPI DE MANACOR 

P.B.B. 5445 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER A LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "HANNAH DELS 
TRES PAÏSOS" ALS MUNICIPIS DE SES SALINES I 
ALCÚDIA 

IGUANA TEATRE, SL 3630 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "MARIAN 
CACAU" AL MUNICIPI DE MANACOR 

S'HOSTAL DES 
MOIXOS, SLU 

314,16 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "ES CIRQUET" 
AL MUNICIPI DE LLUCMAJOR 

S.J.R. (CIRC BOVER) 1815 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "LAS MUCHAS" 
AL MUNICIPI DE BINISSALEM 

CIA MARIANTÒNIA 
OLIVER, SL 

2541 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "UNA HORA I 
CINC MINUTS AMB EN PAU" AL MUNICIPI DE 
MANACOR 

P.T.R. 1185 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "EL LLIBRE DE 
LES BÈSTIES"  AL MUNICIPI DE MANACOR I DE 
"MARIAN CACAU" ALS MUNICIPIS DE POLLENÇA I 
ALGAIDA 

S'HOSTAL DES 
MOIXOS, SLU 

943,8 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES JUNY 2015 CONTRACTE SERVEIS 
PREVENTIUS SANITARIS PER A LES ACTIVITATS I 
ELS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS REALITZATS A 
MALLORCA EN 2015 

AMBUIBÉRICA, SL 3905 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT CARRERA 
S'INDIOT TROFEU TOMEU VERD 

CLUB CICLISTA SA 
INDIOTERIA 

87,62 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS A MALLORCA I INICI 
PROCEDIEMENT PÈRDUA DRET COBRAMENT 
PARCIAL 

ASSOCIACIÓ D'ARTS 
MARCIALS LA 
RIBERA 

1380,83 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES PER A LA CONSERVACIÓ DEL 
PATRIMONI ECLESIÀSTIC (CONVENI CIM-BISBAT DE 
MALLORCA, ANY 2012) 

BISBAT DE 
MALLORCA 

86957,71 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE CULTURAL "GESTIÓ 
DEL CASAL SON TUGORES ENTRE SET-13 I JULIOL-
14" 

AJUNTAMENT 
D'ALARÓ 

7000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE CULTURAL 
"CONCERTS VESPRES DE LA MARE DE DÉU" 

AJUNTAMENT DE 
PORRERES 

2000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE CULTURAL "XXX 
FIRA DEL FANG 2014" 

AJUNTAMENT DE 
MARRATXÍ 

7000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

22-12-15 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU J/2015/295 DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

5322,28 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "VINCLES" ALS 
MUNICIPIS D'ALARÓ I VILAFRANCA 

S.J.R. (CIRC BOVER) 7260 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE  CAEM 2015 PER DUR A TERME 
LA REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "ES 
CIRQUET", AL MUNICIPI DE BINISSALEM 

S.J.R. (CIRC BOVER) 1815 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-12-15 ALTRES RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA AJUDES MINIS 2015 
PER A PROJECTES D'ARTS ESCÈNIQUES DE 
CARÀCTER PROFESSIONAL 

VARIS 225000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA 

CLUB DE BALL 
ESPORTIU PALMA 

649,08 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA I INICI 
PÈRDUA DRET COBRAMENT PARCIAL  

CLUB ES VINYET 405,24 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'CTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA I INICI 
DECLARACIÓ PÈRDUA DRET COBRAMENT PARCIAL 

MALLORCA BOCS 
RUGBY CLUB 

922,67 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "TRES NITS 
SENSE DORMIR" AL MUNICIPI DE MANACOR 

GRUP TRUI 
MALLORCA, SL 

2178 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME 
LES REPRESENTACIONS DE LES FUNCIONS 
"FRASHKA" AL MUNICIPI DE LLUBÍ I "ARCA DE NOÉ" 
ALS MUNICIPIS DE SINEU I BÚGER 

J.G.C. 4840 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE "EL FOLLET VERMELLET" ALS 
MUNICIPIS DE LLUCMAJOR, SINEU, MANCOR I 
BÚGER 

ESTUDI ZERO 
TEATRE, SCL 

1452 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "LES 
AVENTURES DE GEPETO I PINOTXO" AL MUNICIPI 
DE SINEU 

LA FORNAL 
D'ESPECTACLES, 
SLU 

1231,12 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "UN 
MATRIMONI DE BOSTON" ALS MUNICIPIS D'INCA I 
CONSELL 

J.P.B. 7199,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "REDACCIÓ DE 
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS: LA RESOLUCIÓ 
ADMINISTRATIVA", DE 20 HORES DE DURADA (DEL 
26/10/15 AL 15/11/15) 

M.R.M.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "REDACCIÓ DE 
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS: LA RESOLUCIÓ 
ADMINISTRATIVA", DE 20 HORES DE DURADA (DEL 
26/10/15 AL 15/11/15) 

M.N.B.V.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "REDACCIÓ DE 
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS: LA RESOLUCIÓ 
ADMINISTRATIVA", DE 20 HORES DE DURADA (DEL 
26/10/15 AL 15/11/15) 

C.M.Q.V.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "VIATGE 
ENLLOC", AL MUNICIPI DE CAPDEPERA 

G.M.K. 2781,79 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 CORRESPONENT A LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "DELS LLARGS 
CAMINS", AL MUNICIPI D'ALCÚDIA 

S'HOSTAL DES 
MOIXOS, SLU 

2359,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "ES CIRQUET" 
AL MUNICIPI DE MONTUÏRI 

S.J.R. (CIRC BOVER) 1815 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE LA FUNCIÓ "EL PETIT DRAC" 
AL MUNICIPI DE SANTANYÍ 

UNNANIMA 
SERVICES, SL 

1391,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE "FESTIVAL DE 
MÚSICA 'SONS D'ESTIU'", PUIGPUNYENT I GALILEA 
2014 

AJUNTAMENT DE 
PUIGPUNYENT 

595 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE CULTURAL 
"BEATIFOC 2014" 

AJUNTAMENT DE 
VILAFRANCA DE 
BONANY 

3779,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE CULTURAL "20è 
FESTIVAL JAZZ SA POBLA (CONCERTS I SEMINARI) 
(CONVOCATÒRIA 2014) 

AJUNTAMENT DE SA 
POBLA 

7000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ PER  A L'ACTIVITAT CULTURAL "PREMIS 
LITERARIS PARE COLOM 2014" 

AJUNTAMENT D'INCA 7000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ PER TAL DE DONAR SUPORT A LA 
CATALOGACIÓ DEL FONS DE LA BIBLIOTECA 
DIOCESANA 

BISBAT DE 
MALLORCA 

25000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE  "AMB UNA MICA DE 
SOUL" DE DOCTOR GANG (AJUDA MINIMIS 2015  
EDICIÓ DE LLIBRES I FONOGRAMES D'ESPECIAL 
INTERÈS CULTURAL) 

RUNAWAY 
RECORDS, SL 

1279 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE "LA PREMSA A 
MALLORCA EN EL SEGLE XX" D'ARNAU COMPANY 
MATES (AJUDA MINIMIS 2015 EDICIÓ LLIBRES I 
FONOGRAMES D'ESPECIAL INTERÈS CULTURAL) 

DOCUMENTA 
BALEAR, SL 

4000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE "EL PAISATGE DE 
L'ARXIDUC" DE NICOLAU CAÑELLAS SERRANO 
(AJUDA MINIMIS 2015 EDICIÓ LLIBRES I 
FONOGRAMES D'ESPECIAL INTERÈS CULTURAL) 

DOCUMENTA 
BALEAR, SL 

7108,2 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DELS ESPECTACLES "ELS MÚSICS 
DE BREMEN" ALS MUNICIPIS DE MARRATXÍ I 
ALGAIDA I "ELS CONTES DE MA MARE L'OCA" AL 
MUNICIPI DE MANCOR 

B.E.V. (ELS MÚSICS 
VIATGERS) 

2359,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "RINXOLETS 
D'OR" ALS MUNICIPIS DE LLOSETA I SANTANYÍ 

TIL TEATRE ELÀSTIC, 
SL 

1573 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-12-15 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE LÁ FUNCIÓ "EL FOLLET 
VERMELLET" ALS MUNICIPIS DE SANTA EUGÈNIA I 
CAMPOS 

ESTUDI ZERO 
TEATRE SCL 

726 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

17-2-16 ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
MUNICIPAL 

Autorització participació personal, vehicles i equips fora 
horari jornada laboral en l'assesorament tècnic 
d'Emergències i simulacres d'Evacuació en l'IES Damià 
Huguet de Campos 

IES DAMIA HUGUET 
DE CAMPOS 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

8-3-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXER 30 HORES DE FORMACIÓ COM A 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL CURS LEY GRAL 
TELECOMUNICACIONES 

M.G.A.   

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

8-3-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXER12 HORES DE FORMACIÓ I 
COMPENSACIÓ COM A TEMPS DE TREBALL 
EFECTIU LEY ORGANICA DE PROTECCION DE 
DATOS DE CARACTER PERSONAL 

M.G.A.   

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

29-2-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITIZACIÓ ASSISTENCIA I DESPLAÇAMENT AL 
SEMINARI-TALLER INTERNACIONAL:"ELS REPTES I 
LA GOVERNANÇA LOCAL A LA MEDITERRÀNIA. 
L'ARC LLATÍ CAP AL 2020. 

JOAN MANERA 
JAUME 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

3-3-16 ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
MUNICIPAL 

Autorització participació personal, vehicles i equips fora 
horari jornada laboral en l'assesorament tècnic 
d'Emergències i simulacres d'Evacuació a l'Hospital de 
Manacor 

HOSPITAL DE 
MANACOR 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

11-3-16 ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
MUNICIPAL 

Proposar els vocals del Tribunal qualificador per proveir 
una Borsa d'arquitectes tècnics mitjançant concurs 
oposició 

AJUNTAMENT DE 
POLLENÇA 
 
J.A.G.S 
 
CHM 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

11-3-16 ALTRES Prorrogar 1 mes a l'empresa "SOLID INGECON SLU" el 
lliurament del projecte "Xarxa de pluvials a la Colònia de 
Sant Jordi, davant l'Hotel Cabrera" encarregat mitjançant 
contracte menor 

SOLID INGECON SLU   

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

15-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXER OBLIGACIONS A FAVOR DE BANCO 
MARE NOSTRUM, S.A. QUOTES GENER I FEBRER 
2016 PEL LLOGUER AMBO OPCIÓ DE COMPRA DE 8 
VEHICLES PEL SERVEI DE BOMBERS 

BANCO MARE 
NOSTRUM, S.A. 

4586,74 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

14-3-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS FACTURES AMB REFERENCIA 
45/13600/20160218 DIRECCIO INSULAR 
EMERGÈNCIES 

TERCERS VARIS 3041,52 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

14-3-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS FACTURES AMB REFERENCIA 
45/13600/20160219 DIRECCIO INSULAR 
EMERGÈNCIES 

TERCERS VARIS 2522 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

14-3-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS FACTURES AMB REFERENCIA 
45/13600/20160220 DIRECCIO INSULAR 
EMERGÈNCIES 

TERCERS VARIS 2399,85 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

14-3-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS FACTURES AMB REFERENCIA 
45/13600/20160221 DIRECCIO INSULAR 
EMERGÈNCIES 

TERCERS VARIS 1104,92 
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DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

15-3-16 ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
MUNICIPAL 

Proposar els vocals del Tribunal qualificador per proveir 
una Borsa de T.A.G. mitjançant concurs oposició 

AJUNTAMENT DE 
LLOSETA 
 
JMBG 
 
PMR 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

16-3-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS FACTURES AMB REFERENCIA 
45/13600/20160308 DIRECCIO INSULAR 
EMERGÈNCIES 

TERCERS VARIS 2500,73 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

16-3-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS FACTURES AMB REFERENCIA 
45/13600/20160309 DIRECCIO INSULAR 
EMERGÈNCIES 

TERCERS VARIS 1795,78 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

16-3-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS FACTURA 16/000103 RELATIVA A LA 
COMPRA DE 10 MICROALTAVEUS PELS CASC 
D'INTERVENCIÓ DE BOMBERS 

MECXICO 
COMUNICACIONES, 
S.L. 

2994,75 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

17-3-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

Incloure en nòmina despeses de Desplaçaments  
(Kilometratge) Personal Servei de Caça 

F.J. V. F 49,14 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

17-3-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

Incloure en nòmina despeses de 
Desplaçaments(Kilometratge) Personal Servei de Caça 

A.B.A. 92,36 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

17-3-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

Incloure en nòmina despeses de Desplaçaments (Servei 
de Caça) Personal Servei de Caça 

A. R.O. 54,47 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

17-3-16 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXPEDIENT PER A LA REGULACIÓ DE LES 
INDEMNITZACIONS AL PERSONAL FORMADOR DE 
LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ PROMOGUDES PEL 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

17-3-16 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXPEDIENT PER A LA MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT DE COOPERACIÓ MUNICIPAL 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

18-3-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

Incloure en nòmina despeses de Desplaçaments 
Personal de projectes per a la millora de la ocupabilitat. 
Projecte: Pla d'acció per a l'Energia Sostenible 

L.E.S.A 71,04 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

22-3-16 ALTRES Crear programa per a "L'elaboració, implementació i 
revisió dels procediments d'organització operativa del 
Servei de Bombers de Mallorca"  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

22-3-16 ALTRES Establir les instruccions per a la programació de torns i 
repartiment de vacances als parcss del Servei de 
Bombers del Consell de Mallorca 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

30-3-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
RELACIÓ FACTURES Q/2016/584 

TERCERS VARIS 5626,29 
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DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

30-3-16 ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
MUNICIPAL 

PROPOSAR VOCAL I EL SEU SUPLENT AL TRIBUNAL 
QUALIFICADOR PER A UNA PLAÇA DE TAG DE 
L'ÀREA D'URBANISME I CREACIÓ BORSA 
FUNCINARIS/ÀRIES INTERINS/ES AL AJUNTAMENT 
DE MURO 

AJUNTAMENT DE 
MURO 
 
J.M.B.G 
 
P.M.R. 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

29-3-16 ABONAMENT CURSOS AUTORITZAR ABONAMENT CURS "MORTERS DE 
CALÇ I TERRA" E INCLOURE EN NÒMINA 

C.F.T. 90 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

30-3-16 ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
MUNICIPAL 

TAG  I CREACIÓ BORSA FUNCINARIS/ÀRIES 
INTERINS/ES AL AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR 

AJUNTAMENT DE 
BANYALBUFAR 
 
J.M.B.G 
 
P.M.R 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

29-3-16 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

AUTORITZAR ABONAMENT DESPESES 
DESPLAÇAMENT FIRA EXPOCINEGETICA 
2016(MADRID) I NCLOURE EN NÒMINA 

B.S.C. 237,17 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

31-3-16 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORITZAR DESPESES KILOMETRATGE 
PROJECTE DE MILLORA DE LA OCUPABILITAT :PLA 
D'ACCIÓ PER A LA ENERGIA SOSTENIBLE 

L.E.S.A. 157,68 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

31-3-16 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORITZAR DESPESES KILOMETRATGE 
PROJECTE DE MILLORA DE LA OCUPABILITAT :PLA 
D'ACCIÓ PER A LA ENERGIA SOSTENIBLE (17 DE 
MARÇ A 29 MARÇ 2016) 

J.G.J 47,52 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

6-4-16 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORITZAR DESPESES KILOMETRATGE 
PROJECTE DE MILLORA DE LA OCUPABILITAT 
:ESTUDI DE NECESSITATS DELS MUNICIPIS 
MENORS 20.000 HAB. EN RELACIÓ A DOTACIÓ DE 
TÈCNICS (MARÇ 2016) 

V.M.A. 172,49 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

7-4-16 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORITZAR DESPESES KILOMETRATGE 
PROJECTE DE MILLORA DE LA OCUPABILITAT 
:ESTUDI I DIAGNÒSTIC ACCESSIBILITAT (MARÇ 
2016) 

I.N.A. 13,44 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

7-4-16 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORITZAR DESPESES KILOMETRATGE 
PROJECTE DE MILLORA DE LA OCUPABILITAT 
:ESTUDI I DIAGNÒSTIC ACCESSIBILITAT (MARÇ) 

A.P.C 55,68 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

7-4-16 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORITZAR DESPESES KILOMETRATGE 
PROJECTE DE MILLORA DE LA OCUPABILITAT 
:ESTUDI I DIAGNÒSTIC ACCESSIBILITAT (MARÇ) 

M.A.LL.A. 30,72 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

31-3-16 ALTRES EXECUTAR SENTENCIA 681 DE 2 DESEMBRE DE 
2015 I ABONAR FACTURA 0/9409 A 
PAVIMENTACIONES Y OBRAS CARBONELL, S.A. PER 
LA MILLORA DEL FERM  DEL CAMÍ ESTABLIDORS DE 
S'ESGLAIETA" 

PAVIMENTACIONES 
Y OBRAS 
CARBONELL, S.A. 

59864,34 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

31-3-16 ALTRES EXECUTAR SENTENCIA 681 DE 2 DESEMBRE DE 
2015 I ABONAR FACTURA 0/9309 A 
PAVIMENTACIONES Y OBRAS CARBONELL, S.A. PER 
LA PAVIMENTACIÓ CAMÍ S'ULZINAR A LA 
URBANITZACIÓ ES VERGER 

PAVIMENTACIONES 
Y OBRAS 
CARBONELL, S.A. 

59633,28 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

7-4-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
RELACIÓ FACTURES Q/2016/693 DIRECCIO INSULAR 
EMERGÈNCIES 

TERCERS VARIS 2762,43 
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DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

7-4-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
RELACIÓ FACTURES 45/13600/2016023 DIRECCIO 
INSULAR D'EMERGÈNCIES 

AGÈNCIA 
TRIBUTARIA DE LES 
ILLES BALEARS 

3782,8 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

29-3-16 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

AUTORITZAR ABONAMENT DESPESES 
DESPLAÇAMENT FIRA EXPOCINEGETICA 
2016(MADRID) I INCLOURE EN NÒMINA 

A.G.A 262,74 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

7-3-16 ALTRES APROVAR LA LLISTA DEFINITIVA ASPIRANTS 
ADMESOS I EXCLOSOS CONVOCATORIA PROCÉS 
SELECTIU HABILITACIO ESPECIALIA EN RESCAT DE 
MUNTANYA 

PERSONAL DEL 
SERVEI DE 
BOMBERS 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

8-4-16 ALTRES PRORROGAR 3 MESOS EL LLIURAMENT DEL 
PROJECTE DE DESDOBLAMENT DE LA 
XARXA/CANONADES D'AIGÜES PLUVIALS DE LES 
AIGÜES RESIDUALS DEL MUNICIPI DE 
VALLDEMOSSA" 

SOLID INGECON SLU   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-3-16 ALTRES RESOLUCIÓ BONIFICACIÓ TREBALL EN FESTIU DEL 
PERSONAL OPERATIU DELS REFUGIS I AGENTS DE 
MEDI AMBIENT DE L'ANY 2015. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-3-16 RECTIFICAR RESOLUCIÓ RESOLUCIÓ RECTIFICACIÓ APROVAR I AUTORITZAR 
UNA DESPESA PER TRADUCCCIÓ TEXTES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 11107,8 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, DISPOSAR I ADJUDICAR DESPESA 
CORRESPONENT SUBMINISTRAMENT DE GAS 
PROPÀ A GRANEL PEL REFUGI DE CAN BOI. 

INTERVENCIÓ GRAL. 2207,04 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, DISPOSAR I ADJUDICAR DESPESA 
CORRESPONENT SUBMINISTRAMENT DE GAS 
PROPÀ A GRANEL PEL REFUGI DE MULETA 

INTERVENCIÓ GRAL. 2299 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, DISPOSAR I ADJUDICAR DESPESA 
CORRESPONENT SUBMINISTRAMENT DE GAS 
PROPÀ A GRANEL PEL REFUGI DE SON AMER. 

INTERVENCIÓ GRAL. 10115,6 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, DISPOSAR I ADJUDICAR DESPESA 
CORRESPONENT SUBMINISTRAMENT DE GAS 
PROPÀ A GRANEL PEL REFUGI DE TOSSALS VERDS. 

INTERVENCIÓ GRAL. 5517,6 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-3-16 PERMIS 
MATERNITAT/PATERNITAT 

CONCESSIÓ PERMÍS NAIXEMENT FILL/A AL SR. SAC. VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2016/507. 

INTERVENCIÓ GRAL. 2420 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2016/465.. 

INTERVENCIÓ GRAL. 117,13 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2016/462. 

INTERVENCIÓ GRAL. 2325,53 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2016/461. 

INTERVENCIÓ GRAL. 248,45 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER DUR A TERME 
SESSIÓ DE FOTOGRÀFICA EN EL REFUGI DE 
MULETA. 

LEU WELTER   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16-3-16 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRA EXECUCIÓ 
PROJECTE INCORPORACIÓ CALDERA BIOMASA PEL 
REFUGI DE SON AMER, TM ESCORCA. 

VARIS 71269 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16-3-16 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA FAMÍLIES 
AMB MENORS 

AJUDA PER ESCOLARITAT A FAVOR DEL SR. SAC. VARIS   
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2016/466 DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS. 

INTERVENCIÓ GRAL. 261,83 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2016/516 DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 77,54 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2016/515 DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT.. 

INTERVENCIO GRAL. 181,01 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2016/517 DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 87,05 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2016/520 DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT 

INTERVENCIÓ GRAL. 792 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2016/521 DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 951,34 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2016/519 DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 126,52 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2016/522 DEL SERVEI DE FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 532,01 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2016/523 DEL SERVEI DE CAMINA PER MALLORCA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 41,96 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-3-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

DISPOSICIÓ EN RELACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
DE VESTUARI PEL PERSONAL DEL SERVEI DE MEDI 
AMBIENT. 

VARIS 29023,85 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

21-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2016/625 SUBMINISTRAMENT DE BENS O SERVEIS 
DE FINQUES PÚBLIQUES.. 

INTERVENCIÓ GRAL. 2735,96 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

21-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2016/628 SUBMINISTRAMENT DE BENS O SERVEIS 
DE FINQUES PÚBLIQUES.. 

INTERVENCIÓ GRAL. 133,98 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

21-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2016/634 SUBMINISTRAMENT DE BENS O SERVEIS 
DE FINQUES PÚBLIQUES.. 

INTERVENCIÓ GRAL. 100,23 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22-3-16 AUTORITZACIÓ ESPECIAL 
DE CIRCULACIÓ 

AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA 
CURSA DE MUNTANYA "TOMIR 42" CORRESPONENT 
A L'ANY 2016. 

SECCIÓ DE 
MUNTANYA DEL 
CLUB POLLENÇA 

  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22-3-16 RECTIFICAR RESOLUCIÓ RESOLUCIÓ RECTIFICACIÓ RELATIVA A 
APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE 
L'OBLIGACIÓ A FAVOR DE WATERTAXI, S.L. 

INTERVENCIÓ GRAL. 5324 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2016/20. 

INTERVENCIÓ GRAL. 211 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2016/475 SUBMINISTRAMENT DE BENS O SERVEIS 
DE FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 361,58 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2016/550 SUBMINISTRAMENT DE BENS O SERVEIS 
DE FINQUES PÚBLIQUES.. 

INTERVENCIÓ GRAL. 113,92 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2016/579 SUBMINISTRAMENT DE BENS O SERVEIS 
AL CENTRE: REFUGI TOSSALS VERDS.. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1008,15 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2016/477 SUBMINISTRAMENT DE BENS O SERVEIS 
AL CENTRE: REFUGI MULETA.. 

INTERVENCIÓ GRAL. 587,67 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/563 CORRESPONENT SERVEI MALLORCA I 
LA MAR. 

INTERVENCIÓ GRAL. 205,7 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/566 CORRESPONENT AL SERVEI DE MEDI 
AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 99,72 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/569 CORRESPONENT AL SERVEI DE MEDI 
AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 132,19 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/570 CORRESPONENT AL SERVEI DE MEDI 
AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 758 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/572 CORRESPONENT AL SERVEI DE MEDI 
AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 248,1 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/573 CORRESPONENT AL SERVEI DE MEDI 
AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1135,7 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/564 CORRESPONENT AL SERVEI DE SA 
DRAGONERA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1133,04 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/565 CORRESPONENT AL SERVEI DE SA 
DRAGONERA 

INTERVENCIÓ GRAL. 171,82 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

31-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
CARPINTERIA JUAN ALBA, S.L. 

VARIS 8708,15 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

31-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/597 CORRESPONENT AL SUBMINISTRAMENT 
BENS O SERVEIS AL CENTRE: FINQUES PUBLIQUES 

INTERVENCIÓ GRAL. 696,66 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

31-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/581 CORRESPONENT AL SUBMINISTRAMENT 
DE BENS O SERVEIS AL CENTRE: MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 313,45 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

1-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/578 CORRESPONENT AL SUBMINISTRAMENT 
DE BÉNS O SERVEIS AL CENTRE: REFUGI MULETA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1058,42 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

1-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/595 CORRESPONENT AL SUBMINISTRAMENT 
DE BÉNS O SERVEIS AL CENTRE: REFUGI MULETA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 663,08 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

1-4-16 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ  BESTRETA CAIXA FIXA 
CORRESPONENT RELACIÓ COMPTABLE J/2016/25. 

INTERVENCIÓ GRAL. 81,49 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

4-4-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

APORTACIÓ ECONÒMICA DEL CONSELL  A FAVOR 
DE LA FUNDACIÓ CASTELL D'ALARÓ COM A PATRÓ 
DE LA FUNDACIÓ PEL SEU MANTENIMENT I 
FUNCIONAMENT GRAL. PER A L'ANY 2016. 

VARIS 3005 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

4-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR UNA DESPESA 
AMB RELACIÓ AL LLOGUER D'UN VEHICLE PEL 
PROJECTE DE GARANTIA JUVENIL ES MURTERAR 
DE SON AMER. 

VARIS 3552,26 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

5-4-16 AUTORITZACIÓ ESPECIAL 
DE CIRCULACIÓ 

AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE 
L'ACTIVITAT "4 DAY WALKING MARCH MALLORCA LA 
PRIMAVERA" PAS PEL GR 221 RUTA DE PEDRA EN 
SEC. 

GALBEN TOURS, 
S.A.U. 

  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

5-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE FCC-
LUMSA UTE, CORRESPONENT PRÒRROGA 
CONTRACTE RECOLLIDA SELECTIVA DE 31/05/14 
FINS 30/05/16, LOT 2. 

INTERVENCIÓ GRAL. 91028,79 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

5-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE FCC-
LUMSA UTE, CORRESPONENT PRÒRROGA 
CONTRACTE RECOLLIDA SELECTIVA DE 31/05/14 
FINS 30/05/16, LOT 1. 

INTERVENCIÓ GRAL. 172782,38 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

5-4-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ 
DE SERVEIS DEL TREBALLADOR SR. PAF. 

VARIS   
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

8-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/610 SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
AL CENTRE: FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 26,67 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

8-4-16 ABONAMENT CURSOS AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'UNA 
ACTIVITAT FORMATIVA I ABONAMENT DE LES 
DESPESES DE MATRÍCULA DELS TREBALLADORS 
SR. JLSM I CNB I DE LES  SRES. AFP I SCS. 

VARIS 360 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

8-4-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ 
DE SERVEIS DEL TREBALLADOR SR. SVJ. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

8-4-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ 
DE SERVEIS DEL TREBALLADOR SR. JFA. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-4-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS PER 
RAÓ DEL SERVEI A FAVOR DEL TREBALLADOR SR. 
PAF. 

VARIS 40,05 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 100 % JUC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 100 % JMPV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 100 % BVJ   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 100 % MAFV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 100 % MAFC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% MCG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% JMS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% FRF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% BDC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% RNF   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% MMSD   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 CESSAMENT EN LLOC DE 
TREBALL 

Cessament en lloc de treball PRG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 CESSAMENT EN LLOC DE 
TREBALL 

Cessament en lloc de treball AJGS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 ALTRES Baixa per fi del període de contracte DRV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 RECTIFICAR RESOLUCIÓ Rectificar parcial resolució error DNI ISM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-3-16 CONTRACTE MENOR Aprovar expedient contractació menor Subministrament 
material oficina fungible per Informàtica, autoritzar i 
disposar despesa 

Distribuciones 
Universal Mallorca, SL i 
Intervenció General 

2000 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-3-16 CONTRACTE MENOR Resolució disposició despesa de contractació menor de 
servis de "manteniment i actualització diferents llicències 
d'eines CAD" 

Semiconductores y 
Sistemas, SA i 
Intervenció General 

3275,59 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 CONTRACTE MENOR Aprovar expedient contractació menor servei Recollida 
Selectiva residus elèctrics i gàbia reciclatge servei 
informàtica. Autoritzar i disposar despesa. 

Tratamiento 
Electrónico Baleares, 
SL 

1056 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-2-16 CONTRACTE MENOR Aprovar expedient contractació menor subministrament 
components equipament informàtic servei informàtica. 
Autoritzar i disposar despesa. 

UP7 Balear, SL i 
Intervenció General 

6655 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-2-16 ALTRES Aprovar contractació centralitzada compra 6 impressores 
multifuncional 

Canon SA i Ministeri 
d'Hisenda 

2377,07 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-2-16 ALTRES Aprovar compra centralitzada compra 4 impressores HP 
Laserjet 

Hewlett-Packard 
Española, SL i Ministeri 
Hisenda 

1108,36 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-2-16 ALTRES Aprovar adquisició centralitzada compra 150 paquets 
paper 

INAPA España 
Distribución de Papel, 
SA i Ministeri Hisenda 

390,23 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-2-16 ALTRES Aprovar adquisició centralitzada compra 30 màquines de 
sistema d'alimentació ininterrompuda 

Schneider Electric IT 
Spain, SL i Ministeri 
Hisenda 

3979,81 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-2-16 ALTRES Aprovar adquisició centralitzada compra 3 escanners per 
Tresoreria 

Hewlett-Packard 
Española, SL i Ministeri 
Hisenda 

2653,53 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

Incloure a la nòmina hores extraordinàries varis Servei 
Bombers novembre 2015 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

Incloure a la nòmina hores extraordinàries varis Servei 
Bombers desembre 2015 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 ALTRES Autoritzar abonament despeses ajudes per pròtesis varis Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 CONCESSIÓ BESTRETA Concedir bestreta i autoritzar i disposar despesa JSN   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-3-16 ALTRES Encarregar realització activitat formativa "Curs atenció 
bàsica en anglès" 

Net Languages, S.L.   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-3-16 ALTRES Lliurar a seccions sindicals CIM RLLT Seccions sindicals CIM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

Autoritzar, disposar, reconèixer obligació i proposar 
pagament relació factures 54/22110/20160220 

Col·legi Oficial 
Farmacèutics de les 
Illes Baleras 

4015,73 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

Autoritzar, disposar, reconèixer i proposar pagament 
despesa relació factures 54/22110/20160219 

Col·legi Oficial de 
Farmacèutics de les 
Illes Balears 

3218,92 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligacions de relació 54/22110/20160215 i 
proposar pagament 

ASISA, Asistencia 
Sanitaria Interprovincial 
de Seguros, SA 

29178,88 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligacions número factura 841524544 i 
proposar pagament 

Canon España, SA 212,23 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-3-16 ALTRES Fixar ampliació jornada guardes refugis de Medi Ambient Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-3-16 CESSAMENT EN LLOC DE 
TREBALL 

Cessament en lloc de treball per comissió serveis altres 
administracions 

MCBF   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-3-16 COMISSIÓ DE SERVEIS Comissió de serveis MCBF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-3-16 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

Contractació en règim laboral oficial 2ª cuinera de Medi 
Ambient 

BMR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-3-16 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

Contractació en règim laboral guarda refugi Medi Ambient NAM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-3-16 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

Autoritzar contractació en règim laboral guarda de refugi 
de Medi Ambient 

ABM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-2-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

Autoritzar desplaçament assistència "Congreso Nacional 
de Innovación y Servicios Públicos" 

GMS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-2-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

Autoritzar desplaçament assistència "Congreso Nacional 
de Innovación y Servicios Públicos" 

BPG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

Autoritzar desplaçament en comissió de serveis 4ª 
Jornada Presencial "Máster en contratación pública local" 

JAB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-3-16 ALTRES Rebutjar factura núm. B000098-1 de Klüh Linaer Klüh Linaer España SL   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-3-16 ALTRES Rebutjar factura núm. B000098-1 de Klüh Linaer Klüh Linaer España SL   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-3-16 INICIAR EXPEDIENT Iniciar expedient contractació subministrament dos 
vehicles per Desenvolupament Local 

Intervenció General   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

Aprovar, autoritzar, adjudicar i disposar despesa servei 
còpies i fotocòpies 

RICOH ESPAÑA, SLU 4000 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

Aprovar, autoritzar, adjudicar i disposar despesa servei 
de correus 

S.E. Correos y 
Telégrafos, SA 

12000 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

Aprovar, autoritzar, adjudicar i disposar despesa 
subministrament material informàtic no inventariable 

Tonerclass, SL 1500 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

Aprovar, autoritzar, adjudicar i disposar despesa 
subministrament material oficina 

De Salabert e Hijos, SA 3625 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

Aprovar, autoritzar, adjudicar i disposar despesa 
subministrament material oficina 

Distribuciones 
Universal Mallorca, SL 

3625 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-3-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

Concedir reducció 50% jornada de treball GGB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 CONCESSIÓ BESTRETA Concedir bestreta, autoritzar despesa i proposar 
pagament 

CVLl   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 CONCESSIÓ BESTRETA Concedir bestreta, autoritzar despesa i proposar 
pagament 

JJM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 CONCESSIÓ BESTRETA Concedir bestreta, autoritzar despesa i proposar 
pagament 

MGP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 ALTRES Concedir beca per estudis i autoritzar abonament GBF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 ALTRES Concedir beca per estudis i autoritzar abonament RFBA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 ALTRES Concedir beca per estudis i autoritzar abonament FCM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 ALTRES Concedir beca per estudis i autoritzar abonament AMCC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 ALTRES Concedir beca per estudis i autoritzar abonament JCV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 ALTRES Concedir beca per estudis i autoritzar abonament JGM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 ALTRES Concedir beca per estudis i autoritzar abonament MAGS   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 ALTRES Concedir beca per estudis i autoritzar abonament MMD   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 ALTRES Concedir beca per estudis i autoritzar abonament (filla) MMD   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 ALTRES Concedir beca per estudis i autoritzar abonament JNM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% BVJ   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100 % MGC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

Retencions judicials i administratives aplicades al 
personal del CIM març 2016 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 APROVACIÓ NÒMINA Aprovació nòmina març 2016 ?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-3-16 ALTRES Abonar lliurament a compte de nòmina, autoritzar, 
disposar i reconèixer obligació i proposar ordenació 
pagament 

MJEG 584,59 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 COMISSIÓ DE SERVEIS Resoldre procediment comissió de serveis voluntària 
Administrador pel Servei Esports i adjudicar-la 

SSF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 ALTRES Lliurar documentació a secció sindical (CGT) YAN   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 ALTRES Canvi situació administrativa FGV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 CESSAMENT EN LLOC DE 
TREBALL 

Cessament en lloc de treball per nomenament en lloc 
assimilat a alt càrrec 

FGV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-3-16 ENCOMANDA FUNCIONS Encomanda de funcions MJEG   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-3-16 ALTRES Cessament i presa possessió efectuats per mateixa 
autoritat 

MJEG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-3-16 ALTRES Cessament i presa possessió efectuats per mateixa 
autoritat 

SMSF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-3-16 COMISSIÓ DE SERVEIS Comissió de serveis administradora Servei Esports SMSF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-3-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni AGE   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-3-16 CESSAMENT EN LLOC DE 
TREBALL 

Cessament en lloc de treball per reincorporació titular ODA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-3-16 CONCESSIÓ BESTRETA Concedir bestreta, autoritzar i disposar despesa, 
reconèixer obligació i proposar pagament 

JFFR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-3-16 ALTRES Reconèixer dret ajuda escolaritat ABM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-3-16 ALTRES Reconèixer dret ajuda escolaritat BMR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-3-16 ALTRES Reconèixer dret ajuda escolaritat NAM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-3-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

Concedir reducció jornada laboral NAM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-3-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

Concedir reducció jornada laboral BMR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 ALTRES Inclusió en nòmina d'indemnitzacions per raó de servei FFF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 ALTRES Inclusió en nòmina d'indemnitzacions per raó de servei CRS   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 PERMÍS PATERNITAT Concedir permís paternitat JVJ   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 PERMÍS PATERNITAT Concedir permís paternitat JMBA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 ALTRES Concedir flexibilitat horària IMMB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 ALTRES Concedir permís lactància NAM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

Concedir reducció jornada MMFG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

Nomenament funcionària interina CAP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-3-16 RECTIFICAR RESOLUCIÓ Rectificar error material resolució 09/03/16 excloure 
funcionari llistat complements productivitat 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% MARC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% FPE   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% MIGT   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% JFG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% AOL   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% JAF   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% MGHS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% JA dlC S   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% JCTP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% MRO   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% IMAR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-3-16 ALTRES Realitzar activitat formativa "Curs procediment gestió 
econòmica en el CIM", designar professor i fixar 
indemnització 

PJBC, DI Funció 
Pública i Servei 
Recursos Humans 

1296 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30-3-16 ALTRES Donar conformitat magnituds expressades dins 
conciliació pagament quotes cotització Seguretat Social 
nòmines 12/2014-11/2015. Autoritzar, disposar i 
reconèixer obligacions. Proposar pagament. 

? 475516,3 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació a Canon i proposar pagament Canon España, S.A 166,58 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

Disposar despesa pròrroga contracte servei neteja 
edificis CIM 

Klüh Linaer España, 
S.L. 

190659,6 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

Disposar despesa pròrroga contracte manteniment i 
conservació jardineria interior i exterior edificis CIM 

Roig Obres, Serveis i 
Medi Ambient, S.A. 

77438,19 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 ALTRES Rebutjar factura núm. 07FS 1026852 de Mifu MIFU, S.A.   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 ALTRES Aprovar, autoritzar, adjudicar i disposar despesa 
contractació subministrament aigua canalitzada 

EMAYA, S.A. 4500 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació i proposar pagament factura núm. 
841602332 

Canon España, S.A. 166,58 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació i proposar pagament factures núm. 
841524545 i 841524541 

Canon España, S.A. 333,16 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació i proposar pagament factura núm. 
Emit-2 

Pedro Jaime García 
Riera 

6334,35 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació i proposar pagament factura núm. 
A2015/A/56 

Ingemaxter S.A. 9768,34 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació i proposar pagament factura núm. 
300708832 

Canon España, S.A. 337,47 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-3-16 COMISSIÓ DE SERVEIS Adjudicar comissió serveis cap secció igualtat per 
Participació Ciutadana 

MCD   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. 468 per manteniment 
hardware parc microinformàtic CIM i proposar pagament 

UP7 Balear, S.L. 580 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. Emit-278 per 
manteniment i actualitzacions diferents llicències 
aplicacions informàtiques i proposar pagament 

ESRI España 
Soluciones 
Geoespaciales, S.L. 

19904 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. FAV-2016 2016/FAV-
16100/133 per manteniment sistema gestió econòmica i 
proposar pagament 

Aytos Solucions 
Informàtiques, S.L.U. 

5444,44 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-3-16 COMISSIÓ DE SERVEIS Procés per cobrir temporalment mitjançant comissió 
serveis voluntària cap de secció de secció jurídica 
administrativa de Patrimoni Històric 

Taulers d'edictes 
Infància i IMAS i 
Intranet CIM 

  

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

2-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subvencions per 
despeses de lloguer local social (LINEA 1) i manteniment 
de l'entitat (LINEA 2) 

ASSOC VEÏNS I GG 
JOSEP OBRER-SON 
COC 

2946,98 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

2-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subvencions per 
despeses de lloguer local social (LINEA 1) i manteniment 
de l'entitat (LINEA 2) 

ASSOC DE MAJORS 
SON CANALS 

8200 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

2-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subvencions per 
despeses de lloguer local social (LINEA 1) i manteniment 
de l'entitat (LINEA 2) 

ASSOC AMICS 3A 
EDAD BONA GENT 

8200 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subvencions per 
despeses de lloguer local social (LINEA 1) i manteniment 
de l'entitat (LINEA 2) 

ASSOC 3A DE 
MANACOR I 
COMARCA 

3926,16 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I proposar pagament fact. corresponent a novembre 2015  ENDESA ENERGIA 
SAU 

1758,96 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Taxació de costes del recurs de cassació 2790/11, autos 
208/08. 

OLEOFAR, SA 6800,68 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subvencions per 
despeses de lloguer local social (LINEA 1) i manteniment 
de l'entitat (LINEA 2) 

ASSOC VEÏNS GG LA 
SOLEDAD 

7986,85 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subvencions per 
despeses de lloguer local social (LINEA 1) i manteniment 
de l'entitat (LINEA 2) 

GRUP D'ESPLAI DE 
PERS MAJORS D' 
ESTABLIMENTS 

6092,5 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subvencions per 
despeses de lloguer local social (LINEA 1) i manteniment 
de l'entitat (LINEA 2) 

ASOC. R.Hdad. 
VETERANOS DE LAS 
FFAA Y COLEGIOS 
DE LA GUARDIA CIVIL 

7000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subvencions per 
despeses de lloguer local social (LINEA 1) i manteniment 
de l'entitat (LINEA 2) 

ASSOC. GG DEL 
CAMP RODO 

8058,91 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subvencions per 
despeses de lloguer local social (LINEA 1) i manteniment 
de l'entitat (LINEA 2) 

ASOC. 3A EDAD 
"COLONYA" DE 
POLLENÇA 

3211,6 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subvencions per 
despeses de lloguer local social (LINEA 1) i manteniment 
de l'entitat (LINEA 2) 

ASOC PERS MAY D 
SON FORTEZA 

5805,59 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subvencions per 
despeses de activitats socioculturals. 

ASOC. MURENSE DE 
LA 3A EDAD  

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subvencions per 
despeses de activitats socioculturals. 

ASOC PERS MAJORS 
DEL PORT DE 
POLLENÇA 

517 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subvencions per 
despeses de activitats socioculturals. 

ASSOC GG DE CAN 
PICAFORT 

1196,25 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subvencions per 
despeses de lloguer local social (LINEA 1) i manteniment 
de l'entitat (LINEA 2) 

ASOC PERS 3EDAD 
DEL COLL D'EN 
REBASSA NTRA SRA 
DEL CARMEN 

8153,23 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subvencions per 
despeses de lloguer local social (LINEA 1) i manteniment 
de l'entitat (LINEA 2) 

ASSOC GG DEL COLL 
DEN REBASSA 

5070,97 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Despeses de secretaria técnica. Fact núm. 2731875 de 
4/2/2016 

CANON ESPAÑA, SA 1016,4 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Despeses del serv. de desenvolupament d'activitats del 
programa de promoció sociocultural i associacionisme 
corresponents a desembre de 2015. 

ESPORTS85, SL 1581,01 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-3-16 INICIAR EXPEDIENT C. servei de Procurador/a dels Tribunals del CdM per 
procediment obert. 

Secretaria técnica PC i 
Presidència 

0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Subministrament i adquisició d'un gravador digital pel 
sistema de vigilància de Raixa 

SEGURITAS 
SEGURIDAD 
ESPAÑA, SA 

1165,7 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Lloguer de local situat a Manacor per activitats 
socioculturals (gener 2016)  

sra. CNS 2159,83 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subvencions per 
despeses de lloguer local social (LINEA 1) i manteniment 
de l'entitat (LINEA 2) 

GERMANDAT DE 
MEMBRES JUBILATS 
I MESTRES 
JUBILADES DE LES 
IB. 

4134,01 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Q/2016/495. Despeses de secretaría tècnica. DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

797,12 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Q/2016/446 Despeses de Relacions Instituionals sr. JBC 715,5 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Q/2016/491 Despeses de secretaría general DIVERSOS SEGONS 
RELACIO ADJUNTA 

200,26 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Q/2016/492. Despeses de secretaría técnica DIVERSOS SEGONS 
RELACIO ADJUNTA 

1179 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Q/2016/493. Despeses de Raixa EDEN SPRING 
ESPAÑA, SAU 

60,85 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Q/2016/496 Despeses de secretaria gral. DIVERSOS SEGONS 
RELACIO ADJUNTA 

1008,39 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Q/2016/497 Despeses de Raixa INSTITUCIO 
NAZARET 

2144,97 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18-3-16 RECTIFICAR RESOLUCIÓ On diu: "els propers dies 2 i 3 de març de 2016"  
Ha de dir: "els propers dies 1, 2 i 3 de març de 2016" 

Secretaria técnica de 
PC i Presidéncia" 

0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Subministrament de  3000 almanacs (parenostics) per 
lliurar a les pers. majors al dinar de Nadal 2015. 

INFORAIGUER 
SOCIETAT 
COOPERATIVA 

11996,4 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Subministrament de energia elèctrica del local de 
promoció sociocultural a Inca. (19/10/15 a 18/11/15)  

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

350,86 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-3-16 INICIAR EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL DRET 

Iniciar l'expt. de reintegrament de la bestreta 
corresponent al 50% de subvencion per programes 
d'activitats de caire sociocultural per GG 2015 

ASSOC PERS 
MAJORS COFRADIA 
DE PESCADORES DE 
SAN PEDRO DE 
PALMA 

250 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subvencions per 
despeses de activitats socioculturals. 

ASOC PENS 3A EDAD 
Y CONSORTES DE 
SANT LLORENÇ 

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subvencions per 
despeses de activitats socioculturals. 

ASSOC PERS 
MAJORS UYALFAS 

330 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subvencions per 
despeses de activitats socioculturals. 

ASSOC MAJORS 
CNTRE CIVIC 
COLÒNIA DE SANT 
JORDI 

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subvencions per 
despeses de activitats socioculturals. 

ASSOC DE GENT 
MAJOR DE SON 
SERRA DE MARINA 

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subvencions per 
despeses de lloguer local social (LINEA 1) i manteniment 
de l'entitat (LINEA 2) 

ASOC JUBILADOS DE 
LA URBANIZACIÓN 
BELLAVISTA  

6209,32 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subvencions per 
despeses de lloguer local social (LINEA 1) i manteniment 
de l'entitat (LINEA 2) 

ASOCIACIÓ A.B.E.X. 5492,8 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

29-3-16 ALTRES Contractació de la intervenció per la restauració del 
retaule a la finca Raixa 

sra. MMV 10297,1 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Despeses de lloguer fotocopiadora de secretaria general 
corresponent a gener de 2016. 

CANON ESPAÑA, SA 196,48 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Servei de manteniment d'ascensors relativa a Raixa 
corresponent a octubre-novembre i desembre de 2015 

SCHINDLER SA 413,37 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Suscripció a la base de dades on line i consultes en 
xarxa. 

Editorial Aranzadi SA 18240,75 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Suscripció a la base de dades on line. LEFEBVRE-EL 
DERECHO 

7575,23 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-4-16 INICIAR EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL DRET 

Iniciar l'expt. de reintegrament de la bestreta 
corresponent al 50% de subvencion per programes 
d'activitats de caire sociocultural per GG 2015 

ASSOC 3A EDAD 
"HERO" 

3032,72 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-4-16 INICIAR EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL DRET 

Iniciar l'expt. per declarar la pèrdua del dret al cobrament 
de la subvenció  concedida en concepte de manteniment 
de l'entitat (linea 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOC DE PERS 
MAJORS DE 
S'ALQUERIA BLANCA 
I PORTOPETRO 

307 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-4-16 INICIAR EXPEDIENT Reintegrament de la bestreta corresponent al 50% de la 
subv. per programes d'activitats de caire sociocultural per 
pers majors al 2015. 

ASSOC PERS MAY 
ES CAPDELLÀ 

1848 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-3-16 ALTRES Disposició de la despesa del c. de serv. de Procurador /a 
del CdM per p.obert. 

sra.MLVF 22112,68 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Q/2016/490. Despeses de secretaría tècnica. DIVERSOS SEGONS 
RELACIO ADJUNTA 

153,85 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subv. per despeses  
d'activitats socioculturals. 

ASOC. 3A EDAD 
"COLONYA" DE 
POLLENÇA 

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subv. per despeses  
d'activitats socioculturals. 

ASOC. DE 
PERSONAS MAY DE 
MONTUÏRI 

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subv. per despeses  
d'activitats socioculturals. 

ASOC. 3A EDAD DE 
Mª D LA SALUD 

1615 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subv. per despeses  
d'activitats socioculturals. 

ASSOC. GG 
D'ALGAIDA 

2000 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació en concepte de subv. per despeses  
d'activitats socioculturals. 

ASSOC. 3A EDAD 
"HERO" 

1570 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

5-4-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de febrer i març (140km) sr. JPMS 33,62 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

5-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Quilometratge de febrer i març (200km) sra. MPR 48,02 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

7-3-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORIT. DESPLAÇAMENT A LA ITV DE BERLÍN EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS DEL PERIODISTA ADSCRIT A 
COMUNICACIÓ 

MIQUEL 
ROMAGUERA 
SASTRE 

  

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LES FACTURES 
INCLOSES EN LA RELACIÓ Q/2016/542 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

2798,54 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LES FACTURES 
INCLOSES EN LA RELACIÓ Q/2016/540 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

166,6 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LES FACTURES 
INCLOSES EN LA RELACIÓ Q/2016/547 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

2348,37 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DERIVAT 
DESPESES DEL CONTRACTE MENOR REFERENT AL  
SERVEI DE RECEPCIÓ, VIA INTERNET, DE LES 
NOTÍCIES REFERENTS A BALEARS DE L'AGÈNCIA 
EUROPA PRESS,  MESOS DE NOV. I DES. 2015 
D'ACORD A L'ART 26.2B DEL RD 500/1990 

EUROPA PRESS 
DELEGACIONES, SA 

1822,5 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DERIVAT 
DESPESES DEL CONTRACTE MENOR REFERENT AL  
SERVEI DE RECEPCIÓ, VIA INTERNET, DE LES 
NOTÍCIES REFERENTS A BALEARS DE L'AGÈNCIA 
EFE  MESOS DE NOV. I DES. 2015 D'ACORD A L'ART 
26.2B DEL RD 500/1990 

AFENCIA EFE, SA 1977,38 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23-3-16 RESOLUCIÓ CONTRACTE DISPOSICIÓ DE LA DESPESA DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE PUBLICITAT I PROMOCIÓ DEL CONSELL 
DE MALLORCA 2016  

DI 7, SL 464115,46 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

31-3-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

AUTORITZAR ABONAMENT DESPESES COMISSIÓ 
SERVEIS DESPLAÇAMENT A GRÈCIA (MARÇ 2016)DE 
L'ADJUNTA A COMUNICACIÓ 

SRA. GEMMA PURI 
PLANA 

453,35 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

31-3-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

AUTORITZAR ABONAMENT DESPESES COMISSIÓ 
SERVEIS DESPLAÇAMENT A GRÈCIA (MARÇ 2016)DE 
L'ADJUNT A COMUNICACIÓ 

SR. GABRIEL MAYOL 
ARBONA 

477,35 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

7-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DEL 1/11/15 AL 31/12/15 DEL CONTRACTE 
DE SERVEIS DE PUBLICITAT I PROMOCIÓ DEL 
CONSELL, D'ACORD A L'ART. 26.2B DEL RD 
5600/1990  A CÀRREC PARTIDA 00.92500.22602 
PUBLICITAT I  PROPAGANDA GABINET DE PREMSA 

DI 7, SL  4385,05 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

7-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DEL 28/10/15 AL 31/12/15 DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS DE PUBLICITAT I 
PROMOCIÓ DEL CONSELL, D'ACORD A L'ART. 26.2B 
DEL RD 5600/1990 A CÀRREC PARTIDA 
00.33620.22602 PUBLICITAT  I PROPAGANDA 
PATRIMONI HISTÒRIC 

DI 7, SL 16805,53 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

8-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/106 CABOS 
SUELTOS,SLU 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

16-3-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.000937/2016 Y.Z   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-3-16 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.000949/2016-EXPCED AC.B.L   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

18-3-16 ALTRES LLISTAT DE APTES I NO APTES COMO RESULTAT DE 
LA PROVA "ACREDITACIO PROFESIONAL DEL 
PERSONAL DE ADMISION Y CONTROL DE AMBIENT 
INTERN EN ACTIVITATS PUBLICAS I RECREATIVES" 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

16-3-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT NO 
PERMANENT" TRIAHLON PORTO COLOM 
INTERNACIONAL". 

KUMULUS ACTIVE 
WORLD 2012, SL 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-3-16 ALTRES PERMÍS PER UNA ACTIVITAT NO PERMANENT 
"TROFEU MIQUEL MAS-CHALLENGE DE PRIMAVERA"  

FEDERACIÓ BALEAR 
DE CICLISME DE LES 
ILLES BALEARS. 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

16-3-16 ALTRES PERMÍS PER UNA ACTIVITAT NO PERMANENT 
"MARXA CICLOTURISTA  VIVA CYCLING SPORTIVE" 

KUMULUS ACTIVE 
WORDL 2012 SL 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

18-3-16 ALTRES PERMÍS PER UNA ACTIVITAT NO PERMANENT 
"CARRERA PER MUNTANYA K42/K21/KMV (CALVIA)  

FEDERACIO BALEAR 
DE MUNTANYSME I 
ESCALADA  

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-3-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL. 30H G.B.M   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

14-3-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001121/2016 A 001139/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-3-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CED.001141/2016 A NÚM.CÉD.001168/2016 VARIS   
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

16-3-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001169/2016 A 001196/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

18-3-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.000880/2016-EXPCED PJ.G.S   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

18-3-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004810/2015 FCA.V.G   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

18-3-16 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.005027/2015-EXPCED P.G   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

18-3-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001226/2016 A 001250/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-3-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001197/2016 A 001225/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

7-3-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

DEL DIRECTOR INSULAR D'INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT PER ASSISTIR A LA FIRA 
INTERNACIONAL DEL TURISME ITB DE BERLIN 

M.V   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

21-3-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001251/2016 A 001301/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

22-3-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001302/2016 A 001350/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-3-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001351/2016 A 001384/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/110 J.P.F   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

18-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/078 B.R.R   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

29-3-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.00352/2016 GM.S.C   
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

29-3-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA ACTIIVITAT NO 
PERMANENT "PROVA AUTOMOBILISTICA "V 
RALLYSPRINT MITJA ILLA" 

ESCUDERIA MITJA 
ILLA A MOTOR 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DE L'OBLIGACIO A FAVOR DE GRUPO FORMA 5, 
SLU.PEL SUBMINISTRAMENT DE DUES CADIRES DE 
DIRECCIÓ I QUATRE CADIRES OPERATIVES, PEL 
DEP. DE TERRITORI I INFRAESTRUCT. 

GRUPO FORMA 5 
SLU/INTERVENCIÓ 
GRAL  

1551,22 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 ALTRES PERMÍS PER UNA ACTIVITAT NO PERMANENT 
"MALLORCA BEACH RACE". EXP.22/2016 PE 

CLUB ESPORTIU 
MALLORCA NORD 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

29-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/025. EAST WEST 
BALEARES, SL 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

30-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/004 VIVIENDAS PIMAU, 
SL  

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-3-16 ALTRES PERMÍS PER UNA ACTIVITAT NO PERMANENT 
"PROVA CILISTA "CAMPIONAT DE MALLORCA". 

FEDERACIÓ DE 
CICLISME DE LES 
ILLES BALEARS 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015-122 G.A.C   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM EXP.000074/2015-XIG ENDESA 
DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA SLU 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000104/2014-XIG M.R.T   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000060/2015-XIG BLASER,SL   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000082/2015-XIG S.M   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000010/2016-XIG J.V.S   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000003/2015-XIG ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA SLU 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000031/2015-XIG E.M.B   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000089/2015-XIG N.A   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000086/2015-XIG ENDESA 
DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA SLU 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000095/2014-XIG M.M.G   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000085/2015-XIG B.I.K.J   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

30-3-16 INICIAR EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL S.D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR 
SECTORIAL D'EQUIPAMENTS COMERCIALS DE 
MALLORCA 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000038/2015-HLSR JESPAS,SA   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000113/2015-HLSR M.A.S   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000129/2015-HLSR M.Z   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000055/2015-HLSR TAFONA 
INVERSIONES, SL  

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000127/2015-HLSR JM.G.F   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000190/2015-HLSR J.E.B   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000177/2015-HLSR A.P.R   
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000192/2015-HLSR MC.R.G   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000160/2015-HLSR JUBEC BALEARICS 
SL 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000085/2015-HLSR B.M.B   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000151/2015-HLSR J.M.R.G   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000126/2015-HLSR JUBEC BALEARICS 
SL 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000180/2015-HLSR M.S.F   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000163/2015-HLSR P.D.J   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

29-3-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001385/2016 A 001412/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001430/2016 A 001447/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-3-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001413/2016 A 001429/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament  fra. 346 i 347 SJR - Circ Bover 3630 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament  fra. 256 SJR - Circ Bover 1815 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament a favor de Sebastià Jordà Ramis (circ 
Bover) derivada de la fra. 345 

Circ Bover 1815 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament a La Fornal d'Espectacles, SLU de la 
fra. 2015104 

La Fornal 
d'Espectacles 

1231,12 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament a Estudi Zero Teatre, SCL fres. 
000012 i 000013 

Estudi Zero Teatre, 
SCL 

1452 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament a favor d'Estudi Zero Teatre, SCL  
fra. 000014 

Estudi Zero Teatre, 
SCL 

726 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre de pagament fers 41/2015, 42/2015 i 43/2015 JGC 4840 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 2015U0-14 Unnanunma Services, 
S.L. 

1391,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 2015A-17 Mallorca So, SA 4658,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fra 2015010 GMK 2781,79 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fra 11/15 PTR 1185 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fra 15/15 PTR 1185 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 33/15 Iguana Teatre, SL 1815 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

ordre d'abonament fra 36/15 i 37/15 Iguana Teatre, SL 3630 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 39/15 Iguana Teatre, SL 7260 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 001/4T15 PBB 5445 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonmanet fra. 201568 Til Teatre Elàstic Nou, 
SL 

786,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fra 201573 i 201574 Tol Teatre Elàtic Nou, 
SL 

1573 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 DEVOLUCIÓ 
SUBVENCIONS 

Aprovació de la liquidació de reintegrament de la 
subvenció destinada a donar suport a programes 
d'activitats de caire sociocultural dirigits a les persones 
majors, any 2014 

Associació de Vidas de 
Manacor 

21,06 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 DEVOLUCIÓ 
SUBVENCIONS 

Aprovació de la liquidació de reintegrament de la 
subvenció destinada a donar suport a programes 
d'activitats de caire sociocultural dirigits a les persones 
majors, any 2014 

Associació Grupo de 
Mayores de Telefónica 
de les Illes Balears 

1299,05 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 DEVOLUCIÓ 
SUBVENCIONS 

Aprovació de la liquidació de reintegrament de la 
subvenció destinada a donar suport a programes 
d'activitats de caire sociocultural dirigits a les persones 
majors, any 2014 

Associació de la 
Tercera Edat d'Alcúcia 

1263,28 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 DEVOLUCIÓ 
SUBVENCIONS 

Aprovació de la liquidació de reintegrament de la 
subvenció destinada a donar suport a programes 
d'activitats de caire sociocultural dirigits a les persones 
majors, any 2014 

Associació Gent Gran 
d'Estallencs 

1122,95 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Procedir a la devolució de la fiança carta de pagament 
núm. operació 320090041208 exp. RCD 198/2015 

Promocions 22 de 
gener, SL 

501,75 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Procedir a la devolució de la fiança carta de pagament 
núm. operació 2015/26/0002375 exp. RCD 200/2015 

Promociones Son 
Conte, SL 

1371,49 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 215A-18 Mallorca So, SA 1028,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fres. 215A-20 Mallorca So, Sa 4658,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 23/2015 Cia. Mariantònia Oliver, 
SL 

2541 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 36/15, 37/15 i 38/15 Els musics viatgers 2359,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fres. 32/15, 33/15 i 34/15 Els músics viatgers 785,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'bonament fra. 23/15 Els músics viatgers 786,51 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 2015085 La Fornal 
d'Espectacles, SLU 

1659,95 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 215/053 S'Hostal des Moixos, 
SLU 

314,16 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 215/075 S'Hostal des Moixos, 
SLU 

314,6 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fres 215/074 S'Hostal des Moixos, 
SLU 

2359,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 215/04 S'Hostasl des Moixos, 
SLU 

2359,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fra. A215/A/2151052 Grup Trui Mallorca, SL 2178 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 215/A/2151083 Grup Trui Mallorca, SL 2178 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fra. A/215/A/2151130 Grup Trui Mallorca, SL 2178 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 13-CAEM05 JPB 3599,75 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 17-CAEM08 i 18-CAEM09 JPB 7199,5 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 09/2015 ARR 1694 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 07/2015 ARR 1694 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

çendós certificació núm. 72 de l'obra "Projecte de 
conservació de la xarxa de carreteres del Consell de 
Mallorca Zona 8" Exp. 20/09 

Banco de Sabadell 211635,03 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ALTRES Autoritzar, disposar i reconèixer obligació pagament taxa 
de supervisió 

Autoridad 
Independiente de 
Responsabilidad fiscal 

3200,15 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordenament de pagament Projecte camí alternatiu a la 
carretera MA-10 a Estallencs 

Cimar Ingenieria, SL 11132 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Exp. fisc. LOT2 FLP PR-MO-216.7/13 Ordenament del 
pagament contracte de recollida selectiva i de la 
liquidació del cost del servei de control i seguiment del 
contracte del mes d'octubre de 2015 

Fomento de 
Construcciones i 
Contratas S.A. i 
Limpiezas Urbanas de 
Mallorca,SA UTE 

48804,12 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Exp. fisc. LOT2 FLP PR-MO-216.7/13 Ordenament del 
pagament contracte de recollida selectiva i de la 
liquidació del cost del servei de control i seguiment del 
contracte de juny a setembre 2015 

Fomento de 
Construcciones y 
Contratas SA i 
Limpiezas Urbanas de 
Mallorca, SA UTE 

234427,4 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Exp. fisc. LOT1 FLP PR-MO-216.7/13 Ordenament del 
pagament contracte de recollida selectiva i de la 
liquidació del cost del servei de control i seguiment del 
contracte del mes d'octubre de 2015 

Fomento de 
Construcciones y 
Contratas Sa i 
Limpiezas Urbanas de 
Mallorca, SA UTE 

75194,93 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-1-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Exp. fisc. LOT1 FLP PR-MO-216.7/13 Ordenament del 
pagament contracte de recollida selectiva i de la 
liquidació del cost del servei de control i seguiment del 
contracte del mes de juny a setembre de 2015 

Fomento de 
Construcciones y 
Contratas SA i 
Limpiezas Urbanas de 
Mallorca, SA UTE 

386591,78 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-1-16 INICIAR EXPEDIENT Inici expedient relatiu a la contractació del 
subministrament de material de merchandising relatiu al 
portal web oficial d'informació turística "infomallorca.net" 
procediment negociat amb publicitat 

?   

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec Consell de 
Mallorca amb entitat financeres 

BBVA 1043523 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec Consell de 
Mallorca amb entitat financeres 

BBVA 1500000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec Consell de 
Mallorca amb entitat financeres 

BANKIA 14739 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec Consell de 
Mallorca amb entitat financeres 

BANKIA 1066666,68 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec Consell de 
Mallorca amb entitat financeres 

BANCO SABADELL 4294,49 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec Consell de 
Mallorca amb entitat financeres 

BANCO SABADELL 439240,36 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec Consell de 
Mallorca amb entitat financeres 

DEXIA SABADELL, SA 1000000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec Consell de 
Mallorca amb entitat financeres 

DEXIA SABADELL, SA 1500000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec Consell de 
Mallorca amb entitat financeres 

DEXIA SABADELL, SA 800000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec Consell de 
Mallorca amb entitat financeres 

CAIXABANK 200000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec Consell de 
Mallorca amb entitat financeres 

CAIXABANK 1914589,92 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec Consell de 
Mallorca amb entitat financeres 

CAIXABANK 671731,48 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec Consell de 
Mallorca amb entitat financeres 

CAIXABANK 351 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec Consell de 
Mallorca amb entitat financeres 

CAIXABANK 800000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec Consell de 
Mallorca amb entitat financeres 

BANCA MARCH, S.A. 84,72 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec Consell de 
Mallorca amb entitat financeres 

BANCA MARCH, S.A. 200000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec Consell de 
Mallorca amb entitat financeres 

BANCA MARCH 400000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec Consell de 
Mallorca amb entitat financeres 

BANCA MARCH, S.A. 100000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec Consell de 
Mallorca amb entitat financeres 

BANCA MARCH, S.A. 50000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec Consell de 
Mallorca amb entitat financeres 

DEUTSCHE 
PFANDEBRIEFBANK 
AG 

5915427,6 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec Consell de 
Mallorca amb entitat financeres 

DEUTSCHE 
PFANDBRIEFBANK 
AG 

66716,04 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-3-16 ALTRES CESSAMENT CÀRRECS CONSELL DE CAÇA VARIS   
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-3-16 ALTRES NOMENAMENT I RENOVACIÓ CÀRRECS DEL 
CONSELL DE CAÇA 

VARIS   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-3-16 ALTRES CANVI DE TITULAR VEDAT PM-10.775 G.C.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-3-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT PM-11.055 OBRES I 
CONSTRUCCIONS 
TOMEU ROSSELLO 
S.L. 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-3-16 ALTRES SEGREGACIÓ DEL VEDAT PM-11.126 S.C.CAÇADORS DE 
VILAFRANCA 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-3-16 ALTRES CREACIÓ D'UN VEDAT DE CAÇA QUE ES 
DENOMINARÀ SON BERGA VELL 

N.Z. DE O.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-3-16 ALTRES CREACIÓ DEL REFUGI DE FAUNA SA BASSETA DEL 
T.M. D'ALGAIDA 

L.M.S   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-3-16 ALTRES CREACIÓ A CAÇA MAJOR AL VEDAT DE CAÇA PM-
10.177 

SA BAGURA   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

21-3-16 ALTRES APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER EL DESENV. D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN MATÈRIA CINEGÈTICA O DE 
PESCA FLUVIAL PER A L'ANY 2016 

VARIS 150000 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

23-3-16 ALTRES SOBRE LA PESCA AMB GRUMEIG PESCADORS 
RECREATIUS 
FEDERATS 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-3-16 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA CZ15/0073 J.M. M.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-3-16 ALTRES RECONIX. RESPONSABILITAT I PAG. ANTICIPAT EXP. 
CZ15/0105 

J.G.B. 529,02 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-3-16 ALTRES RECONX. RESPONSABILITAT EXP. SANCIONADOR 
CZ15/0137 

G.J.R.  902 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-3-16 ALTRES RECONEX. RESPONSABILITAT EXP. SANCIONADOR 
DE CAÇA CZ16/0015 

J.T.C. 949,22 
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

10-3-16 ALTRES RECONEX. RESPONSABILITAT EXP. SANCIONADOR 
DE CAÇA CZ15/0087 

F.S.U 63,01 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-3-16 ALTRES RESOLUCIO EXP. SANCIONADOR DE CAÇA 
PS15/0011 

G.P.G 202 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

24-3-16 ALTRES NO INCOACIÓ EXP. SANCIONADOR CZ16/0012 F.R.D   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-3-16 ALTRES INICI D'EXPEDIENT SANCIONADOR CZ16/0026 P.S.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0027 

A.S.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0022 

J.C.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0018 

M.M.P.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0017 

A.R.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0025 

J.G.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0047 

J.L. E.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0033 

B.F.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0039 

M.P.P.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0038 

M.C.B.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0031 

L.M.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0030 

R.C.F.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-4-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0021 

M.C.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0036 

M.B.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0042 

M.P.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0043 

J.M. C M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0045 

A.M.P.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0044 

M.S.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0048 

?   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0049 

A.M.H.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

14-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
PS15/0012 

M.M.I.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

14-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
PS16/0002 

C.A. C. H.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-3-16 ALTRES RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM 
GENERAL EXP. 12076 

S'HORT DE SANT 
MARTI 
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-3-16 ALTRES RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM 
GENERAL EXP. 11870 

SES FONTS 
FRESQUES 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-3-16 ALTRES RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM 
GENERAL EXP. 10443 

SAUMA   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-3-16 ALTRES RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM 
GENERAL EXP. 12116 

CAN MORAGUES   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-3-16 ALTRES RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM 
GENERAL EXP. 11990 

SA GARRIGA   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

21-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE  COLOMS I 
TUDONS DINS CASC URBÀ DE MURO 

J.A.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE  CONILLS A LES 
PARCEL·LES 102 I 103 POL. 28 T.M. MANACOR 

J.S.V.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

14-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE CONILLS PER 
DANYS A L'AGRICULTURA A LES PARCEL·LES 518, 
519 I 644 EN EL VEDAT PM-11.092 T.M. DE MONTUÏRI 

S.C. DE MONTUÏRI   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE CONILLS PER 
DANYS A L'AGRICULTURA FINCA SON MOIX, EN EL 
VEDAT PM-11.230 T.M. DE MANACOR 

F.B.B.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE COLOMS I 
GALLINES SALVATGES A LES INTAL·LACIONS 
RAMADERES DE SA LLEPASSA T.M. DE LLUCMAJOR 

A.F.O.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE GALLINES 
ASSILVESTRADES DINS EL VEDAT PM-11.169 DEL 
T.M. DE PORRERES 

B.B.N.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE COLOMS A LA 
FINCA CAN PIRIS DEL T.M. DE CAMPOS 

CAN PIRIS   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE COLOMS I 
TÓRTORA TURCA A LA FINCA CAN XORQUET T.M.DE 
CAMPOS 

S.A.V.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE COLOMS I 
TÓRTORA TURCA A LA FINCA SON SELLA T.M.DE 
CAMPOS 

S.A.V.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE COLOMS I 
TÓRTORA TURCA A LA FINCA CAN FRANCINE 
T.M.DE CAMPOS 

J.R.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE COLOMS I 
TÓRTORA TURCA A LA FINCA S'HORT DE SON 
COVES T.M.DE CAMPOS 

F.M.B.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE COLOMS I 
TÓRTORA TURCA A LA FINCA CAN CENTES T.M.DE 
FELANITX 

J..R.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE CABRES 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA AL VEDAT 
PM-11223 EXP. 65/16 

A.M. N. S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE CABRES 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA AL VEDAT 
PM-12069 EXP. 64/16 

I.S.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE CABRES 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA AL VEDAT 
PM-11164 EXP. 63/16 

D.B.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

14-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE CABRES 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA A 
ESPORLES EXP. 59/16 

G.P.V.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

10-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE CABRES 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA AL VEDAT 
PM-10350 EXP. 58/16 

A.A.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE CABRES 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA AL VEDAT 
PM-10309 EXP. 55/16 

J.J. H. F.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

4-4-16 ALTRES ATORGAMENT  DE LA CERTIFICACIÓ DE QUALITAT 
DE CAÇA MAJOR VEDAT PM-10411 

TERNELLES   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

30-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER AL CONTROL DE CONILLA AL 
VEDAT PM-11.226 T.M. DE MANACOR 

A.F.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

30-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER AL CONTROL DE CONILLA AL 
VEDAT PM-11.092 T.M. D'ALGAIDA 

A. A. M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

4-4-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE 
L'ENTRENAMENT I LA PROVA PUNTUABLE PEL 
CAMPIONAT DE BALEARS DE RECORREGUT AL 
VEDAT PM-10.523 

CLUB B, DE R. DE 
CAÇA 
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

30-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE L 
CAMPIONAT DE BALEARS DE CAÇA DE GUATLERES 
AMB CA DE MOSTRA AL VEDAT PM-11.175 

S. DE CAÇADORS DE 
MURO 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

30-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE L 
CAMPIONAT DE BALEARS DE CAÇA DE GUATLERES 
AMB CA DE MOSTRA AL VEDAT PM-11.175 PARCEL. 
35 POL 9 

S. DE C. DE MURO   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA 
PROVA PUNTUABLE PEL CAMPIONAT DE BALEARS 
DE TIR A GUÀTLERA A LA FINCA TALAPI VEDAT PM-
11.484 

S.C. DE LA VEDA DE 
SA POBLA 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA 
PROVA LOCAL DE CAÇA DE GUÀTLERES AMB CA DE 
MOSTRA A LA FINCA TALAPI, VEDAT PM-11.484 T.M. 
SA POBLA 

S.C. DE LA VEDA SA 
POBLA 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA 
PROVA LOCAL DE CAÇA DE GUÀTLERES AMB CA DE 
MOSTRA A LA FINCA TALAPI, VEDAT PM-11.484 T.M. 
SA POBLA 

S.C. DE LA VEDA SA 
POBLA 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA 
PROVA LOCAL DE TIR AL COLOMI A LA FINCA 
TALAPI, VEDAT PM-11.484 T.M. SA POBLA 

S.C. DE LA VEDA SA 
POBLA 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA 
PROVA LOCAL DE TIR AL COLOMI A LA FINCA 
TALAPI, VEDAT PM-11.484 T.M. SA POBLA 

S.C. DE LA VEDA SA 
POBLA 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-4-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'UNA 
PROVA PUNTUABLE DE RECORREGUTS DE CAÇA AL 
VEDAT PM-10.523 T.M. D'ALGAIDA 

CLUB. B. DE R. DE 
CAÇA 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-4-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'UNA 
PROVA PUNTUABLE DE RECORREGUTS DE CAÇA AL 
VEDAT PM-10.994 T.M. D'ALGAIDA 

CLUB B. DE R. DE 
CAÇA 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-3-16 ALTRES RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM 
GENERAL 

PM-10.754   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-3-16 ALTRES RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DEL RÈGIM 
GENERAL 

PM-12.078   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-3-16 ALTRES RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM 
GENERAL 

PM-10775   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-3-16 ALTRES RENOVACIO DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA VEDAT PM-
10.579 

M.A. V. LL   
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-3-15 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE 
CAÇA DE RÈGIM GENERAL 

M.A. V. LL   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-3-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE 
CAÇA DEL RÈGIM GENERAL 

A. R. M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

5-4-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT PM-10.420 N. M. C   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

5-4-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT PM-10.655 J.Mª. V. A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

5-4-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT PM-11.972 S. P. R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

5-4-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT PM-10.356 M. S. T.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

5-4-16 ALTRES SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ DEL VEDAT PM-12.076 J. J. V.    

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

5-4-16 ALTRES SEGREGACIÓ DEL VEDAT PM-10.151 J. D. S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-4-16 ALTRES SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ DEL VEDAT PM-10.790 A. R. M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

15-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Relació de factures de DISTRIBUIDORA ROTGER S.L. 
amb referència núm. 79/45300/20160214. 

? 46,23 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

11-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160212. 

? 622,14 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

21-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de fletxes indicatives a la Ma-4014 
exp. 260/2016 

Sr. M.P.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

19-2-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb núm. bastidor: 
2J4102631 Sr. B.F. 

Sr. B.F.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

19-2-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb núm. bastidor: 
WVWZZZ19ZHW437657 Sra. M.N. 

Sra. M.N.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

19-2-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb núm. bastidor: 
ZLA831AV000402993 Sr. E.M.C.M. 

Sr. E.M.C.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

14-3-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb núm. bastidor: 
WVWZZZ15ZKK031783 Sr. A.C. 

Sr. A.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

19-2-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb núm. bastidor: 
1R7001799 Sr. D.J. 

Sr. D.J.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

19-2-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb núm. bastidor: 
WV2ZZZ25ZLH075459 Sr. J.L.M. 

Sr. J.L.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de cartells a la Ma-13 exp. 
244/2016 

AJ. INCA   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per reforma d'edificis a la Ma-4040 exp. 
1018/2015 

INVERSIONS 
MEDITERRANEAS DE 
LLEVANT, SL 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per realitzar by-pass a estació impulsora Ma-1 
exp. 181/2016 

ABAQUA   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

17-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per fer accés a finca a la Ma-19 exp. 863/2009b Sra. A.H.O.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

18-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per reparació de mur a la Ma-3331 exp. 229/2016 Sr. M.B.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

21-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per condicionar entrada a la Ma-4042 exp. 
259/2016 

Sr. J.S.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

22-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament amb pals i reixeta i condicionar 
accés a la Ma-4010 exp. 248/2016 

Sra. A.M.P.B.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

22-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament amb pals i reixeta a la Ma-3321 
exp. 993/2015 

Sr. B.A.N.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

3-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per canalització per xarxa de fibra òptica a la Ma-
19 exp. 834/2015b 

PREFECTURA 
PROVINCIAL DE 
TRÀNSIT IB 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

3-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte de camí peatonal a la MA-10 exp. 
217/2016 

DIRECCIO INSULAR 
DE MEDI AMBIENT 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

8-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per pantalla antisònica de terra a la Ma-15 exp. 
142/2016 

Sr. F.P.B.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

9-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per reparació de mur de pedra a la Ma-3110 exp. 
187/2016 

Sr. B.B.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

9-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per fer pantalla de terra a la Ma-13 exp. 172/2016 Sra. F.S.LL.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de cartells FIRA DEL VI a la Ma-
13 exp. 249/2016 

AJ. POLLENÇA   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

18-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de reixeta a la Ma-10 exp. 
100/2016 

Sr. W.E.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

22-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Aprovació ADO despesa finca 61 exp. CM-32 Add. 30 GESTION 
URBANISTICA DE 
BALEARES, SA 

16737,84 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

15-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Aprovació despesa finca 53 exp. CM-61 Add. 43 Sr. J.B.V. 178,05 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

15-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Aprovació despesa finca 31 exp. CM-61 Add. 37 Diversos 1577,97 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

11-3-16 CERTIFICACIÓ OBRA Aprovació certificació final obra exp. 9/2015 VOPSA 0 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

11-3-16 CERTIFICACIÓ OBRA Aprovació certificació final obres exp. 3/2015 MATIAS ARROM 
BIBILONI, SL 

0 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

11-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 6a certificació exp. 02/15 VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, 
SA 

325715,46 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

15-3-16 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

Adjudicació exp. de contractació ref. 16M00755 ANETO 
CONSULTORES, SL 

13915 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

3-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 16a certificació exp. 3/13 UTE MAN, SA - 
TORRESCAMARA - 
ESTEL - SIQUIER 

4123,57 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

18-3-16 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

Adjudicació exp. contrac. ref. 19/2015 VIABAL 
MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, SA 

44304,54 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

21-3-16 CERTIFICACIÓ OBRA Aprovació certificació final obra exp. 9/2013 INGENIERIA DE 
SONDEOS DE 
BALEARES, SL 

4162,85 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

14-3-16 MODIFICACIÓ 
CONTRACTE 

Inici expedient de modificació contracte ref. 43/2010-M1 COEXA  1887365,69 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-3-16 ALTRES Resolució de classificació de proposicions i requeriment 
de documentació del contracte exp. 24/2015 

Diversos   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

14-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconeixement obligació contracte menor exp. 
16M00855 

CIESMA-INEVIA, SAU 7260 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

25-2-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 56a certificació exp. 32/10 UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

893301,58 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

17-3-16 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contracte obres exp. 26/2015 MATIAS ARROM 
BIBILONI, SL 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

17-3-16 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

Adjudicació exp. de contractació ref. 23/2015 AMER E HIJOS, SA   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

9-3-16 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contractació menor de subministrament ref. 
16M00155 

BUSQUETS 
UNIFORMIDAD, SLU 

15036,27 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

8-3-16 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

Adjudicació exp. contractació menor ref. 16M01255 LIMPIEZAS CANDOR, 
SL  

2601,5 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

22-2-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura  37a certificació exp. 38/11 UTE ROIG, SA - 
ELECTRONIC 
TRAFIC, SA 

37280,26 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

29-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de fletxa indicativa a la Ma-4041 
exp. 111/2016 

SASSHA 1999, SL   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per posar columna i reixeta a la Ma-4010 exp. 
27/2016 

Sr. E.L.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

22-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de cartells a la Ma-1 exp. 
288/2016 

AJ. CALVIA   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

29-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de mirall a la Ma-5017 exp. 
237/2016 

Sr. P.C.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

17-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament de la factura 57a certificació exp. 32/10 UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

411649,9 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

18-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 3a certificació exp. 17/15 AGLOMSA 18241,37 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

18-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 2a certificació exp. 07/15 PROHERIZ, SL 82130,61 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

18-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 3a i darrera certificació exp. 7/15 PROHERIZ, SL 122110,23 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

14-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 7a certificació exp. 02/15-M1 VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, 
SA 

234569,1 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

17-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 57a certificació exp. 32/10 UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

674123,15 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Relació de factures de SOLRED S.A. amb referència 
núm. 79/45300/20160221. 

? 7230,3 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160220. 

? 2613,61 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lar pantalla antisònica a la Ma-2031 
exp. 389/2014b 

CLUB DE TIR 
OLIMPIC MALLORCA 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per línia de bt per canalització existent a la Ma-
3201 exp. 268/2016 

Sr. J.P.O.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

18-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconeixement obligació contracte menor 
subministrament exp. 16M00155 LOT 2 

BUSQUETS 
UNIFORMIDAD, SLU 

15036,27 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

29-3-16 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contracte exp. 20/2015 LABORATORIO DE 
CERTIFICACIONES 
VEGA BAJA, SL 

8274 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

11-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament de la tarifa de tractament de residus de 
construcció i demolició exp. 9/2012/F0/02 

UTE DRAGADOS - 
MELCHOR MASCARO 

26868942,46 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

17-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconeixement obligació contracte menor 
subministrament exp. 16M00155 LOT 3 

BUSQUETS 
UNIFORMIDAD, SLU 

15036,27 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

21-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 55a certificació exp. 36/10 VIABAL 
MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, SA 

0 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

3-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 15a certificació exp. 3/13 UTE MAN, SA - ESTEL 
- SIQUIER, SA 

297003,09 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

3-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconeixement obligació 10a factura contracte de servei 
exp. 6/2013/F/01/05 

TYPSA 2257,73 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

15-3-16 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

Adjudicació exp. contractació menor assistència tècnica 
exp. 16M01155 

SEGURA DURAN 
ASSESSORS, SA 

1558,48 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

18-3-16 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

Adjudicació exp. contractació exp. 18/2015 VOPSA  478591,25 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

22-3-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

Abonament indemnització per raó de servei de guàrdia 
per actuacions d'emergències període 28/12/2015 a 
01/02/2016 

DIVERSOS 10241,35 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

22-3-16 ALTRES Abonament dietes de manutenció mes de gener 2016 DIVERSOS 1048,6 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

4-4-16 ALTRES Resolució peça incidental 57/2013 relativa a finca 11 exp. 
CM-70-MFI 

?   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

4-4-16 ALTRES Resolució de la peça incidental separada 10/2014 exp. 
CM-64-MFI finques 1 i 100 

?   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

1-4-16 ALTRES Resolució relativa a la liquidació d'interessos finques 25, 
26 i 27 exp. 175 

DIVERSOS   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

21-3-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

Autorització assistència jornada tècnica sobre tècniques 
aplicades en la caracterització geomecànica de 
massissos rocosos 

J.M.R.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

17-3-16 AUTORITZACIÓ ESPECIAL 
DE CIRCULACIÓ 

Autorització especial de circulació per la Ma-1022 exp. 
269/2016 

GRUAS POL, SA   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-3-16 ALTRES Resolució procediment sancionador en matèria de ctres. 
exp. ES 22/2013-LS 

MALLA, SA   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

9-3-16 INADMISSIÓ SOL·LICITUD 
O RECURS 

Inadmissió a tràmit de la reclamació ref. RP 47/2015 Sra. C.G.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

7-3-16 ALTRES Resolució peça incidental relativa a finques 5 i 8 exp. CM-
75-MFI 

INVERSIONES 
AGRUPADAS PALMA, 
SA 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

26-2-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconeixement obligació a favor de Compañia 
concesionaria túnel de soller exp. 38/2004 

? 272457,5 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

18-3-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Autorització de desplaçament en comissió de serveis al 
Sr. F.R.D.O. 

?   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

18-3-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Autorització desplaçament en comissió de serveis  al Sr. 
G.F.D. 

?   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

21-3-16 ALTRES Requeriment de pagament de despeses derivades de 
publicació d'anunci al BOIB exp. 23/2015 

AMER E HIJOS 266,58 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

21-3-16 ALTRES Requeriment de pagament de les despeses derivades de 
la publicació al BOIB exp. 26/2015 

MATIAS ARROM 
BIBILONI, SL 

273,45 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

21-3-16 ALTRES Requeriment de pagament de les despeses derivades de 
la publicació al BOIB exp. 18/2015 

VOPSA 216,14 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

21-3-16 ALTRES Requeriment de pagament de les despeses derivades de 
la publicació al BOIB exp. 19/2015 

VIABAL 
MANTENIMENT I 
CONSERVACIO, SA 

224,31 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-3-16 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ ERRADES 

Requeriment d'esmena recurs de reposició per 
procediment ref. ES 23/2014 

CONSTRUCCIONES 
LLULL SASTRE, SA 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

28-3-16 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

Obligació d'abonar danys per procediment ref. ES 
2/2012-LS 

Sr. M.E.T. 2700 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

22-3-16 ALTRES Resolució a la peça incidental separada finca 10 exp. 
CM-80 

DIVERSOS   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

17-3-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 30 hores de formació a la Sra. A.P.P. Sra. A.P.P.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

22-3-16 ALTRES Resolució a la peça incidental separada relativa a finca 
47 exp. CM-60 

?   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

1-4-16 CERTIFICACIÓ OBRA Aprovació certificació final obra exp. 4/2015 COEXA 0 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

17-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament 23a factura assistència tècnica exp. 
11/2012/F/1/01 

GESTALIS PROJECT 
MANAGMENT, SL 

148467 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

1-4-16 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contractació menor de servei exp. 16M01355 RATIO & ENGINE, SL   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

31-3-16 ALTRES Requeriment de pagament de les despeses derivades de 
la publicació al BOIB  d'anunci de licitació exp. 20/2015 

LABORATORIO DE 
CERTIFICACIONES 
VEGA BAJA, SL 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

4-4-16 ALTRES Resolució procediment de responsabilitat ref. RP 3/2015 Sr. A.G.F.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

17-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 58a certificació exp. 34/10 ROIG, SA 21932,61 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

17-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 38a certificació exp. 38/11 UTE ROIG, SA - 
ELECTRONIC 
TRAFIC, SA 

17963,39 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

4-4-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

Resolució de desestimació de reclamació ref. RP 9/2014   Sr. P.G.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

4-4-16 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ ERRADES 

Requeriment d'esmena de la sol·licitud exp. ref. RP 
10/2016 

Sr. G.F.D.V.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 46ª certificació exp. 26/11 UTE TUNELES 6417,71 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

21-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 55a certificació exp. 37/10 VIABAL 
MANTENIMENT I 
CONSERVACIO, SA 

0 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

21-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 56a certificació exp. 37/10 VIABAL 
MANTENIMENT I 
CONSERVACIO, SA 

0 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

4-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança definitiva per assistència tècnica exp. 
16/11 

AZIMUT ENGINYERS, 
SL 

1920 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

21-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 56a certificació exp. 36/10 VIABAL 
MANTENIMENT I 
CONSERVACIO, SA 

6050,05 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

14-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016012800 

? 12230,19 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

17-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016021500 

? 14,24 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

17-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016030300 

? 1763,67 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

22-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016021900 

? 662,78 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

5-4-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per prolongació de xarxa de gas a la Ma-4023 
exp. 723/2015 

REDEXIS GAS   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

5-4-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament de finca a la Ma-3010 exp. 
1017/2015 

Sr. J.E.M.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

5-4-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per legalització de porxo, garatge i magatzem a la 
Ma-15 exp. 297/2016 

Sra. A.M.B.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

4-4-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per xarxa de BT a la Ma-19 exp. 953/2015 Sr. T.S.T.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

4-4-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per ampliació d'habitatge a la Ma-13 exp. 
175/2016 

Sr. L.C.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

29-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per fer paret seca amb reixeta a la Ma-6014 exp 
184/2016 

TOMEU BORDISSA, 
SLU 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

1-4-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament i pantalla antisònica a la Ma-12 
exp. 30/2013c 

Sr. P.J.S.T.   

 


