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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 10 D’AGOST DE 2016  
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (27-7-2016). 
 
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 

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

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

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 7 
de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 12 de febrer de 2015, registre general d’entrada núm. 4323, l’Associació de 
Personas Mayores de Selva va sol·licitar una subvenció econòmica per import de  
1.000,00 euros pel projecte MANTENIMENT (LÍNIA 2) segons el detall següent: 

 

Pressupost despeses manteniment:  Telèfon.......................700,00 euros. 

  Material oficina......... 300,00 euros. 

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

4. Dia 28 de setembre de 2016, l’Associació de Personas Mayores de Selva, amb CIF 
G-07478506, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 
860,80 € per el manteniment (electricitat), efectuades en càrrec a la subvenció 
concedida. 

Pressupost despeses manteniment:   

Telèfon.........................................................641,05 euros. 

Material ordinador oficina / reparació......... 219,75 euros. 

El senyor Vicente Fernández Traverso, en representació de l’Associació de Personas 
Mayores de Selva, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 17 de setembre de 2015, 
un canvi en el projecte inicial presentat juntament amb la sol·licitud de subvenció. 

 



 2 

5. Dia 4 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe proposta relatiu a la sol·licitud de modificació del projecte. 

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

Fonaments 

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

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

 

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

 

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

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, 
any 2015, línia 2 (manteniment de l’entitat) a l’Associació de Personas Mayores de 
Selva en el termes descrits en la declaració responsable de despeses i ingressos efectuats 
en relació a l’activitat realitzada subscrita per el senyor Vicente Fernández Traverso, en 
nom i representació de l’Associació de Personas Mayores de Selva, en el sentit de 
modificar els conceptes de les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que 
afecti a l’import de la subvenció concedida. 

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

 

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

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

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

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

 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS 
A LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS 
LLORET DE VISTALEGRE 

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

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 6 de febrer de 2015, l’Associació Persones Majors Lloret de Vistalegre va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 4.000,00 € per al projecte 
ACTIVITATS CULTURALS: 

- gimnàstica 

- informàtica 

- excursions culturals: Lluc/Port de Sóller, Jardí Botànic Sóller, Porto Cristo i voltants, 
Sant Joan Els Calderers, Casc Antic de Palma, Lluc 

- Vesprada musical 

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

4. Dia 28 de setembre de 2015, l’Associació Persones Majors Lloret de Vistalegre, amb 
CIF G-0143514, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import 
total de 4.022,60 € per la realització d’activitats socioculturals, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida.  

La senyora Catalina Gomila Gelabert, en representació de l’Associació Persones Majors 
Lloret de Vistalegre, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 22 de setembre de 2015, 
que s’ha produït un canvi en l’activitat d’excursions previstes en el projecte inicial. 

Així mateix, en la memòria d’actuacions presentada pel beneficiari es detalla la 
realització de les següents activitats: 

 - gimnàstica 
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- informàtica 

- excursions culturals: Lluc / Port de Sóller, Jardí Botànic Sóller, Lluc, Artà, Castell de 
Bellver Palma Aquarium, Pollença Port de Pollença 

- Vesprada musical 

5. Dia 4 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència emet informe 
proposta relatiu a la modificació del projecte. 

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

 

Fonaments 

 

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

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

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

 

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

 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors per a l’any 2015, a l’Associació Persones Majors Lloret de 
Vistalegre en el termes descrits en la memòria d’actuacions justificativa de la subvenció 
subscrita per la senyora Catalina Gomila Gelabert, en representació de l’Associació 
Persones Majors Lloret de Vistalegre, sense que la modificació afecti als imports del 
projecte inicial ni de la subvenció concedida. 

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

 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el termini 
d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 
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Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació de dit recurs d’alçada. 

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

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

 

PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR EL REINTEGRAMENT DE LA 
BESTRETA I PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
DESTINADA A DONAR SUPORT A PROGRAMES D’ACTIVITATS DE 
CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS, ANY 
2015. ASSOCIACIÓ PERSONAS MAYORES ES CAPDELLÀ. 

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

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 9 de febrer de 2015, l’Associació de Personas Mayores Es Capdellà, va sol·licitar 
una subvenció econòmica per import de 1848,00 € per al projecte EXCURSIONES. 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació de Personas Mayores Es Capdellà la subvenció 
sol·licitada per import de 1848,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 2015). 

4. Dia 14 de maig de 2015, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, va 
resoldre reconèixer i liquidar l’obligació a favor de l’Associació de Personas Mayores 
Es Capdellà, amb CIF G-07313661, per import de 924,00 €, en concepte de bestreta del 
50% de l’import de la subvenció concedida per donar suport a programes d’activitats de 
caire sociocultural dirigits a les persones majors, d’acord amb el que s’estableix en la 
base 36.5 de les bases d’execució del pressupost de 2015. 

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

6. Dia 24 de febrer de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar 
acceptar la renúncia de l’Associació de Personas Mayores Es Capdellà, CIF G-
07313661, a la subvenció concedida, en el marc de la convocatòria de subvencions 
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destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les 
persones majors, any 2015. 

7. Dia 4 d’abril de 2016, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment de reintegrament de la 
bestreta i pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

8. Dia 8 d’abril de 2016, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Personas 
Mayores Es Capdellà (avís de recepció de dia 12 d’abril de 2016), i transcorregut el 
termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

9. Dia 4 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de reintegrament de la 
bestreta i pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

10. Dia 5 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de reintegrament de la bestreta i 
pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació Personas 
Mayores Es Capdellà. 

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

Fonaments 

1. Els articles 30.8, 34, 37, 40 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 
cobrament i al reintegrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del 
Consell de Mallorca, d’acord amb el que s’estableix en el Decret d’organització del 
Consell de Mallorca aprovat dia 10 de juliol de 2015, BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 
2015. 

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

1. Acordar el reintegrament de la bestreta corresponent al 50% de la subvenció 
destinada a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les 
persones majors per a l’any 2015, concedida a l’Associació de Personas Mayores Es 
Capdellà, G-07313661, per import de 924,00 euros; així com la declaració de la pèrdua 
del dret al cobrament de la subvenció per import de 1.848,00 € per falta de justificació 
del projecte presentat. 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, general 
de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora corresponent 
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 
procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 
final de l’import total a reintegrar per l’Associació Personas Mayores Es Capdellà. 
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3. Notificar aquest acord a l’Associació Personas Mayores Es Capdellà i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 

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

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

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

 

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

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

 

PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR LA PÈRDUA AL DRET DE 
COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L’ASSOCIACIONISME EN L’ÀMBIT DE LES PERSONES MAJORS, ANY 
2015, (LÍNIA 2 MANTENIMENT). ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS DE 
S’ALQUERIA BLANCA I PORTOPETRO. 

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

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 7 
de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 9 de febrer de 2015, registre general d’entrada núm. 3824, l’Associació de 
Persones Majors de s’Alqueria Blanca i Portopetro va sol·licitar una subvenció 
econòmica per import de 307,00 € per al projecte MANTENIMENT (LÍNIA 2). 

3. Dia 13 de maig de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en 
l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015). 
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4. Dia 18 de setembre de 2015, el senyor José Vallbona Coll, en representació de 
l’Associació de Persones Majors de s’Alqueria Blanca i Portopetro va presentar escrit 
en el qual posa de manifest que «no presentarà cap de tipus de factura justificativa de la 
subvenció concedida». 

5. Dia 4 d’abril de 2016, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment per declarar la pèrdua del dret 
al cobrament de la subvenció concedida. 

6. Dia 8 d’abril de 2016, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Persones 
Majors de s’Alqueria Blanca i Portopetro (avís de recepció de dia 13 d’abril de 2016), i 
transcorregut el termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

7. Dia 4 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció concedida. 

8. Dia 5 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de pèrdua del dret al cobrament de 
la subvenció concedida a l’Associació de Persones Majors de s’Alqueria Blanca i 
Portopetro. 

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

Fonaments 

1. Els articles 34 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

2. L’article 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del Consell de Mallorca, 
d’acord amb el que s’estableix en el Decret d’organització del Consell de Mallorca 
aprovat dia 10 de juliol de 2015, BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 2015. 

 

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

1. Declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida en concepte de 
manteniment de l’entitat (línia 2), per import de 307,00 euros, a l’Associació de 
Persones Majors de s’Alqueria Blanca i Portopetro per falta de justificació del projecte 
presentat. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació de Persones Majors de s’Alqueria Blanca i 
Portopetro i a la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 
alternativament, els recursos següents: 
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a) Directament, el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós 
Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

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

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

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

 
PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU PER DETERMINAR LA 
PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L’ASSOCIACIONISME EN L’ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2015, (LÍNIA 2 MANTENIMENT). ASSOCIACIÓ AMICS DE 
LA TERCERA EDAT DE LLOSETA 
 

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

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 7 
de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 6 de febrer de 2015, registre general d’entrada núm. 3673, l’Associació Amics de 
la Tercera Edat de Lloseta va sol·licitar una subvenció econòmica per import de 800,00 
€ per al projecte MANTENIMENT (LÍNIA 2). 

3. Dia 13 de maig de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en 
l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015). 

4. Dia 30 de setembre de 2015, la senyora Margalida Fiol Ramon, en representació de 
l’Associació Amics de la Tercera Edat de Lloseta, va presentar escrit de renúncia de la 
subvenció sol·licitada en concepte de manteniment ja que no disposen de factures per 
presentar. 
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5. Dia 9 de març de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar «1. 
Acceptar la renúncia de l’Associació d’Amics de la Tercera Edat de Lloseta, amb CIF 
G-07112865, a la subvenció concedida, en el marc de la convocatòria de subvencions 
destinades a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015, 
per a la realització del projecte MANTENIMENT, per un import de vuit-cents euros 
(800,00 euros) ja que no disposen de factures per presentar, i en conseqüència iniciar el 
procediment  de pèrdua del dret del cobrament de la subvenció per import de vuit-cents 
euros (800,00 euros) (...)». 

6. Dia 16 de març de 2016, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Amics de 
la Tercera Edat de Lloseta (avís de recepció de dia 18 de març de 2016), i transcorregut 
el termini de quinze dies, l’associació no ha fet al· legacions. 

7. Dia 11 d’abril de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu del procediment per determinar la pèrdua del 
dret al cobrament de la subvenció concedida en concepte de manteniment de l’entitat. 

8. Dia 12 d’abril de 2012, la tag de Promoció Sociocultural, amb el vistiplau del director 
insular de Participació Ciutadana i Joventut en substitució del secretari tècnic del 
departament de Participació Ciutadana i Presidència, va emetre informe jurídic de 
l’expedient relatiu a la declaració de pèrdua del dret al cobrament de la subvenció 
concedida. 

9. Dia 20 de juliol de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. Els articles 30.8, 34, 37, 40 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 
cobrament i al reintegrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del 
Consell de Mallorca, d’acord amb el que s’estableix en el Decret d’organització del 
Consell de Mallorca aprovat dia 10 de juliol de 2015, BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 
2015. 

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

 

1. Acordar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida, en el marc de la 
convocatòria de subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les 
persones majors, any 2015, per a la realització del projecte MANTENIMENT, a 
l’Associació Amics de la Tercera Edat de Lloseta, CIF G-07112865, per un import de 
vuit-cents euros (800,00 euros), per falta de justificació del projecte que va servir de 
base a la concessió de la subvenció. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Amics de la Tercera Edat de Lloseta i a la 
Intervenció General del Consell de Mallorca. 
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Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 
alternativament, els recursos següents: 

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

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

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

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

 
PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU PER DETERMINAR LA 
PÈRDUA PARCIAL DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
DESTINADA A FOMENTAR L’ASSOCIACIONISME EN L’ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2014, LÍNIA 2, AULES DE LA TERCERA EDAT 
DE MONTI – SION 
 

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

Antecedents 

1.- Dia 19 de març de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors (BOIB núm. 41 de 25 de 
març de 2014). 

2- Dia 11 d’abril de 2014, Aulas de la Tercera Edad de Montesion va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de  700,00 € per al projecte MANTENIMENT (LÍNIA 
2). 

3.- Dia 23 de juliol de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en 
l’àmbit de les persones majors (BOIB núm. 104, de 2 d’agost de 2014). 

4.- Dia 18 de setembre de 2014, Aulas de la Tercera Edad de Montesion, amb CIF 
G07755960, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 
706,59 € per el manteniment (Línia 2), efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  
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5.- Dia 29 de setembre de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca emet 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient de reconeixement de l’obligació en el qual 
posa de manifest les següents deficiències essencials: “2. S’ha d’acreditar que el 
concepte de les factures de DTS, Distribuidora de Televisión Digital, SA (Canal +) i les 
factures de El Corte Inglés, SA són despeses lligades al funcionament de l’Associació 
perquè es puguin considerar despeses subvencionables. 3. S’admet el pagament en 
metàl·lic únicament quan l’import dels justificants no superi els 100 €. Les factures 
presentades de El Corte Inglés superen els 100 €. A més la forma d’acreditar el 
pagament d’aquestes factures no és correcte.” 

6.- Dia 6 d’octubre de 2015, es va requerir, registre de sortida núm. 22042, a les Aules 
de la Tercera Edat de Monti – Sion (avís de recepció de dia 8 d’octubre de 2015) perquè 
esmenés les deficiències en la justificació i se lis va concedir un termini de quinze dies 
per fer al·legacions i presentar els documents i justificacions oportuns. Transcorregut 
aquest termini, les Aules no han fet al·legacions ni han presentat cap tipus de 
documentació per tal d’esmenar les deficiències essencials en la justificació. 

7. Dia 4 de novembre de 2015, el centre gestor va informar favorablement sobre la 
justificació de la despesa per import de 39,20 euros ja que no s’han esmenat les 
deficiències essencials posades de manifest en l’informe de fiscalització prèvia de dia 
29 de setembre de 2015. 

8. Dia 25 d’abril de 2016, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment per determinar la pèrdua 
parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida en concepte de manteniment de 
l’entitat, any 2014. 

9. Dia 3 de maig de 2016, es va notificar la resolució anterior a les Aules de la Tercera 
Edat de Monti-Sion (avís de recepció de dia 5 de maig de 2016), i transcorregut el 
termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

10. Dia 27 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la pèrdua parcial del dret al cobrament de 
la subvenció concedida en concepte de manteniment de l’entitat. 

11. Dia 30 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe jurídic de l’expedient relatiu al procediment per determinar la pèrdua parcial 
del dret al cobrament de la subvenció concedida en concepte de manteniment de 
l’entitat a les Aules de la Tercera Edat de Monti-Sion, CIF G-07755960. 

12. Dia 20 de juliol de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

 

Fonaments 

1. Els articles 34 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del Consell de Mallorca, 
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d’acord amb el que s’estableix en el Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de 
dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 2015) pel qual es determina 
l’organització del Consell Insular de Mallorca, modificat pel Decret de dia 24 de febrer 
de 2016 (BOIB núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 
(BOIB núm. 35, de 17 de març de 2016). 

 

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

1. Declarar la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida en 
concepte de manteniment de l’entitat (línia 2), per import de 660,80 euros, a les Aules 
de la Tercera Edat de Monti – Sion, per falta de justificació del total del projecte 
presentat: la documentació presentada, relativa a les factures del creditor DTS 
Distribuidora de Televisión Digital, SA (Canal +) i del creditor El Corte Inglés SA, no 
es consideren despesa subvencionable ja que no queda acreditat que es tracta de 
despeses lligades al funcionament de l’associació; a més, el pagament de les factures del 
creditor El Corte Inglés SA no s’adequa al que s’estableix en la base catorzena de les 
bases reguladores de la subvenció. 

2. Notificar aquest acord a les Aules de la Tercera Edat de Monti-Sion i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 

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

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

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

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

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

 
PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR EL REINTEGRAMENT I LA 
PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES D’ACTIVITATS DE CAIRE 
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SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. 
ASSOCIACIÓ DE PERSONAS MAYORES DE LA COFRADÍA DE 
PESCADORES DE SAN PEDRO DE PALMA. 
 

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

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 10 de febrer de 2015, l’Associació de Personas Mayores de la Cofradía de 
Pescadores de San Pedro de Palma, va sol·licitar una subvenció econòmica per import 
de 500,00 € per al projecte FIESTAS DE SAN PEDRO 2015. 

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

4. Dia 14 de maig de 2015, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, va 
resoldre reconèixer i liquidar l’obligació a favor de  Associació de Personas Mayores de 
la Cofradía de Pescadores de San Pedro de Palma, amb CIF G57367310, per import de 
250,00 €, en concepte de bestreta del 50% de l’import de la subvenció concedida per 
donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones 
majors, d’acord amb el que s’estableix en la base 36.5 de les bases d’execució del 
pressupost de 2015. 

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

6. Dia 24  de febrer de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca, va acordar 
«1. Acceptar la renúncia de l’Associació de Personas Mayores de la Cofradía de 
Pescadores de San Pedro de Palma, CIF G-57367310, a la subvenció concedida, en el 
marc de la convocatòria de subvencions destinades a donar suport a programes 
d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 2015, per a la 
realització del projecte FIESTAS DE SAN PEDRO 2015, per un import de cinc-cents 
euros (500,00 euros) ja que no es va dur a terme l’activitat sol·licitada.» 

7. Dia 22 de març de 2016, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment de reintegrament de la 
bestreta i pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

8. Dia 4 d’abril de 2016, es va notificar la resolució anterior a l’Associació de Personas 
Mayores de la Cofradía de Pescadores de San Pedro de Palma (avís de recepció de dia 6 
d’abril de 2016), i transcorregut el termini de quinze dies, l’associació no ha fet 
al·legacions. 
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9. Dia 4 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de reintegrament de la 
bestreta i pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

10. Dia 5 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de reintegrament de la bestreta i 
pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació de Personas 
Mayores de la Cofradía de Pescadores de San Pedro de Palma. 

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

 

Fonaments 

1. Els articles 30.8, 34, 37, 40 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 
cobrament i al reintegrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del 
Consell de Mallorca, d’acord amb el que s’estableix en el Decret d’organització del 
Consell de Mallorca aprovat dia 10 de juliol de 2015, BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 
2015. 

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

1. Acordar el reintegrament de la bestreta corresponent al 50% de la subvenció 
destinada a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les 
persones majors per a l’any 2015, concedida a l’Associació de Personas Mayores de la 
Cofradía de Pescadores de San Pedro de Palma, G-57367310, per import de 250,00 
euros; així com la declaració de la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció per 
import de 500,00 € per falta de justificació del projecte presentat. 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, general 
de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora corresponent 
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 
procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 
final de l’import total a reintegrar per l’Associació de Personas Mayores de la Cofradía 
de Pescadores de San Pedro de Palma 

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

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 
alternativament, els recursos següents: 
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a) Directament, el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós 
Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

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

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

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

 

PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR EL REINTEGRAMENT DE LA 
BESTRETA I PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
DESTINADA FOMENTAR L’ASSOCIACIONISME EN L’ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2015. LÍNIA 1 (LLOGUER). ASSOCIACIÓ 
TERCERA EDAT “HERO”. 

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

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 7 
de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 6 de febrer de 2015, l’Associació Tercera Edad “Hero” va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de 3.032,72 € per al projecte LLOGUER (LÍNIA 1). 

3. Dia 13 de maig de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en 
l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015). 

4. Dia 12 de juny de 2015, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública en 
funcions, va resoldre reconèixer i liquidar l’obligació a favor de Associació Tercera 
Edat “Hero”, amb CIF G07308406, per import de 1.516,36 €, en concepte de bestreta 
del 50% de l’import de la subvenció concedida per fomentar l’associacionisme en 
l’àmbit de les persones majors, d’acord amb el que s’estableix en la base 36.5 de les 
bases d’execució del pressupost de 2015. 
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5. Dia 29 de setembre de 2015, el senyor Jaime Mas Tous, en representació de 
l’Associació Tercera Edad “Hero”, va presentar escrit de renúncia de la subvenció 
sol·licitada en concepte de lloguer ja que “no s’ha arribat a contractar el lloguer”. 

6. Dia 24 de febrer de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar 
«Acceptar la renúncia de l’Associació Tercera Edad “Hero”, amb CIF G-07308406, a la 
subvenció concedida, en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015, per a la 
realització del projecte LLOGUER, per un import de tres mil trenta-dos euros amb 
setanta-dos cèntims (3.032,72 euros) ja que no s’ha dut a terme l’activitat 
subvencionada (lloguer del local social).» 

7. Dia 4 d’abril de 2016, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment de reintegrament de la 
bestreta i pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

8. Dia 8 d’abril de 2016, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Tercera Edat 
“Hero” (avís de recepció de dia 13 d’abril de 2016), i transcorregut el termini de quinze 
dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

9. Dia 4 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de reintegrament de la 
bestreta i pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

10. Dia 5 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de reintegrament de la bestreta i 
pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació Tercera Edat 
“Hero”.  

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

Fonaments 

1. Els articles 30.8, 34, 37, 40 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 
cobrament i al reintegrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del 
Consell de Mallorca, d’acord amb el que s’estableix en el Decret d’organització del 
Consell de Mallorca aprovat dia 10 de juliol de 2015, BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 
2015. 

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

1. Acordar el reintegrament de la bestreta corresponent al 50% de la subvenció 
destinada a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015, 
línia 1 (lloguer locals socials), concedida a l’Associació Tercera Edat “Hero”, G-
07308406, per import de 1.516,36 euros; així com la declaració de la pèrdua del dret al 
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cobrament de la subvenció per import de 3.032,72 € per falta de justificació del projecte 
presentat. 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, general 
de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora corresponent 
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 
procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 
final de l’import total a reintegrar per l’Associació Tercera Edat “Hero”. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació Tercera Edat “Hero” i a la Intervenció General 
del Consell de Mallorca. 

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

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

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

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

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

 
PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES 
BALEARS. 
 

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

 
La Universitat de les Illes Balears i el Consell de Mallorca vénen col·laborant de forma 
ininterrompuda des de l’any 1984, amb la signatura d’acords marc i convenis específics. 
 
El Consell de Mallorca vol implicar-se en activitats de caire cultural, i de donar suport a 
la divulgació i l’aplicació d’activitats de recerca tècnica-científica. 
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La Universitat de les Illes Balears, a través de les diverses facultats, departaments, o 
instituts i a través del seu personal docent i investigador, té entre els seus objectius la 
investigació, la docència i la divulgació del coneixements en els seus diversos àmbits, i 
en concret en tot el que se refereix a l’activitat artística, museística i tècnica-científica. 
 
És d’interès d’ambdues parts refermar aquesta col· laboració i establir un nou acord marc 
que doni cobertura a una col·laboració més àmplia d’acord amb les funcions de cada 
institució i la realitat social i cultural. 
 
Aquest acord s'estableix per desenvolupar la cooperació en un conjunt d’eixos en els 
camps de la cultura, la docència, la investigació, la formació i les pràctiques de 
l’alumnat en els termes que s'indiquen a l’esborrany de conveni adjunt. 
 
Atès l’informe de la directora insular de Presidència i Relacions Institucionals, de 28 de 
juliol de 2016, proposant la signatura del present acord marc. 
 
Atès que la signatura d’aquest acord marc no implica cap despesa directa pel Consell de 
Mallorca. 
 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i, d’acord amb l'article 31.2 e) del Reglament 
Orgànic del Consell de Mallorca, el conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu l’adopció del següent 
 
 
ACORD 
 
 
1. Aprovar l’acord marc de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i la 
Universitat de les Illes Balears, que s’adjunta. 
 
ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE 
MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 
 
 
Palma,       
 
REUNITS 
 
D'una part, el Senyor Miquel Ensenyat Riutort, President del Consell Insular de 
Mallorca que actua en representació d’aquesta institució de conformitat amb el que 
disposa l’art. 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars. 
 
 
I de l'altra, el Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les 
Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 
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12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de 
l'esmentada universitat. 
 
EXPOSEN 
 
I. La Universitat de les Illes Balears i el Consell de Mallorca vénen col·laborant de 
forma ininterrompuda des de l’any 1984, amb la signatura d’acords marc i convenis 
específics 
 
II. Que el Consell de Mallorca vol implicar-se en activitats de caire cultural, i de donar 
suport a la divulgació i l’aplicació d’activitats de recerca tècnica-científica. 
 
III. Que la Universitat de les Illes Balears, a través de les diverses facultats, 
departaments, o instituts i a través del seu personal docent i investigador, té entre els 
seus objectius la investigació, la docència i la divulgació del coneixements en els seus 
diversos àmbits, i en concret en tot el que se refereix a l’activitat artística, museística i 
tècnica-científica. 
 
IV. Que és interès d’ambdues parts refermar aquesta col·laboració i establir un nou 
acord marc que doni cobertura a una col·laboració més àmplia d’acord amb les funcions 
de cada institució i la realitat social i cultural. 
 
 
Així, convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació 
entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert els 
següents 
 
 
ACORDS 
 
Primer. Objectius 
Aquest acord s'estableix per desenvolupar la cooperació en un conjunt d’eixos en els 
camps de la cultura, la docència, la investigació, la formació i les pràctiques de 
l’alumnat en els termes que s'indiquen més avall. 
 
Segon. Tipus de cooperació 
La cooperació entre ambdues institucions se centra en cinc grans apartats, Cultura, 
Recerca i innovació, Assessorament, Formació, Pràctiques alumnat, que es podran 
concretar en els punts següents: 
 

1. En el marc del desenvolupament de la Cultura es treballarà en les següents àrees: 
a. Xarxa de biblioteques del Consell Insular de Mallorca donant suport a 

INNOPAC des de la UIB. 
b. Arxius municipals de Mallorca. 
c. Béns d’Interès Cultural de Mallorca. 
d. Patrimoni Arqueològic de Mallorca. 
e. Col·leccions d’art del Consell Insular de Mallorca i llur catalogació per la 

UIB. 
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f. Universitat Oberta per a Majors. 
g. Lliga de Debat de la UIB. 

 
2. A l’àrea de Recerca i innovació en matèria: 

a. Mediambiental, treballar en la implantació de la Càtedra de Residus. 
b. D’Infrastructures, Territori i Urbanisme, col·laboració i assessorament en 

projectes d’investigació i recerca en matèria d’estalvi i eficiència 
energètica, impuls de tecnologies que potenciïn la sostenibilitat social, 
estalvi de recursos naturals (aigua), tecnologies de segrest de CO2, etc. 

c. Activitats Classificades 
 

3. A l’àrea de Formació, establir un post-grau en Gestió Pública, amb mòduls 
administratius i jurídics i altres relacionats amb el conjunt de competències 
pròpies de l’administració local. 
 

4. A l’àrea de pràctiques de l’alumnat, col·laborar en les pràctiques als 
departaments del Consell de Mallorca que ho sol·licitin, tant per Beques TUO 
com per Cooperació educativa. 
 

5. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts. 
 
Tercer. Àrees de cooperació 
La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues 
institucions. 
 
El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades 
anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis 
d'idoneïtat professional per a les tasques preteses. 
 
Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, 
que es definiran específicament als protocols corresponents. 
 
Quart. Programes projecte específics 
Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests 
protocols podran incloure la informació següent: 
 
1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte. 
 
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució. 
 
3. La durada del programa projecte. 
 
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i 
la distribució dels diners en qüestió. 
 
5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en 
casos de programes d'estudis conjunts. 
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Aquests protocols hauran de comptar amb l'aprovació prèvia dels representants de la 
comissió mixta.  
 
Cinquè. Condicions financeres 
a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment 
de la firma d'aquest acord. 
 
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls 
financers i es tramitarà el corresponent expedient de despesa prèvia la fiscalització per la 
Intervenció General, quan aquesta sigui preceptiva. 
 
Sisè. Reconeixement i convalidació  
En cas de programes d'estudis conjunts, s'establirà un sistema acadèmic de 
reconeixement mutu. 
 
Aquest sistema s'haurà de descriure en cada protocol específic i l'hauran d'aprovar 
ambdues institucions. 
 
Setè. Forma de disposar de la propietat intel·lectual 
Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a 
disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes. 
 
Vuitè. Actuacions en tramitació 
Si alguna de les actuacions descrites en l’acord segon es trobés en tramitació abans de la 
signatura del present acord, s’hi considerarà adscrit. 
 
Novè. Vigència i durada 
El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa de quatre anys. 
Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la renovació, la modificació o 
rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc 
es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi 
hagi en fase de realització. 
 
Decè. Comissió Mixta 
Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la fima del present acord, una 
comissió mixta paritària, d’un mínim de dues persones, elegides per cadascuna de les 
parts. Aquesta comissió s’ocuparà d’aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es 
derivin del desenvolupament de l’Acord Marc. La resolució de les controvèrsies que 
puguin suscitar-se per l’aplicació del mateix o dels acords particulars que s’adoptin a 
l’empara d’aquest, correspon a la comissió mixta. 
 
 
I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats i 
en dos exemplars el present acord de col·laboració. 
 
 

Pel Consell de Mallorca, 
 

Per la Universitat de les Illes Balears, 
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Miquel Ensenyat Riutort 

President 

 
 
 
Llorenç Huguet 
Rector  

 
 
 
 

Diligència 
El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció 
de data …….. de  ………….. de 20…….. i el va ratificar 
el Consell de Govern en data ..........de ....................de 20 
…..., de conformitat amb el que estableixen els articles 
24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes 
Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig 
(BOIB núm. 76, de 22 de maig). 

 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I LA 
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA REALITZACIÓ DE 
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CURRICULARS D’ESTUDIANTS 
DE GRAU I POSTGRAU DE TÍTOLS OFICIALS I PROPIS DE LA UIB. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda: 

 

La Universitat de les Illes Balears (UIB), de conformitat amb la normativa de gestió de 
pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions, ha 
proposat a aquest Consell la subscripció d’un conveni de col·laboració per a la 
realització de pràctiques acadèmiques curriculars dels estudis de grau i/o postgrau 
oficials i propis de la UIB. 

El 29 de juliol de 2016, el secretari tècnic d’Economia i Hisenda va emetre una 
memòria justificativa sobre l’interès i la idoneïtat de subscriure aquest conveni de 
col·laboració.  

L’1 d’agost 2016, el conseller executiu d’Economia i Hisenda va resoldre iniciar 
l’expedient. 

El 2 d’agost de 2016, la cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament ha emès 
l’informe-proposta d’aprovació del conveni. 

El 4 d’agost de 2016, la Intervenció General ha informat de la no necessitat de 
fiscalització prèvia en aquest punt de tramitació de l’expedient (núm. ref. 227/16CO). 

De conformitat amb els antecedents exposats, el conseller executiu d’Economia i 
Hisenda que subscriu, en ús de les atribucions conferides a l’article 31.2.e) del 
Reglament orgànic de la Corporació, eleva al Consell Executiu del Consell de Mallorca, 
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òrgan competent per a resoldre, de conformitat amb allò que disposa l’article 1 c) del 
Decret de 10 de juliol de 2015, d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 
109, de 18 de juliol), modificat pel Decret de 24 de febrer de 2016 (BOIB núm. 27, de 
27 de febrer) i pel Decret de 9 de març de 2016 (BOIB núm. 35, de 17 de març) i la base 
23.4 de les d’execució del Pressupost de l’exercici 2016, l’adopció del següent: 

ACORD 

1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i la Universitat de 
les Illes Balears per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars 
d’estudiants de grau i postgrau de títols oficials i propis de la UIB, que s’adjunta com 
Annex. 

2. Notificar aquest Acord a la UIB i traslladar-ho a la Intervenció General i a la 
Secretaria General de la Corporació. 

 

CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I LA UIB PER A LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CURRICULARS 
D’ESTUDIANTS DE GRAU I POSTGRAU DE TÍTOLS OFICIALS I PROPIS DE LA 
UIB  

Palma, ______________ 

REUNITS 

D’una part, la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat de la Universitat de les 
Illes Balears (en endavant, la UIB), professora Margalida Payeras Llodrà, per delegació 
del Rector Magnífic de la UIB, senyor Llorenç Huguet Rotger, mitjançant l’acord del 
Consell de Direcció del dia 9 de desembre de 2014, en virtut del que disposa l’article 
38.2 dels Estatuts, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de 
maig). 

I de l’altra, el senyor Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda del 
Consell de Mallorca, en virtut del Decret de la Presidència de 6 de juliol de 2015 (BOIB 
núm. 100, de 7 de juliol), en representació del Consell de Mallorca (en endavant, 
l’entitat col·laboradora),  

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat suficient per atorgar el present 
conveni, i per això 

EXPOSEN 

I. Que l’Estatut de l’estudiant universitari, aprovat pel Reial decret 1791/2010, de 30 de 
desembre, reconeix, respectivament, als articles 8 i 9, el dret específic dels estudiants de 
grau i de màster a «disposar de la possibilitat de realització de pràctiques, curriculars o 
extracurriculars, que es poden fer en entitats externes i als centres, estructures o serveis 
de la universitat, segons la modalitat prevista i garantint que serveixin a la finalitat 
formativa d’aquests» (lletra f) i a «comptar amb tutela efectiva, acadèmica i 
professional [...] en les pràctiques externes que es prevegin al pla d’estudis» (lletra g). 
D’altra banda, l’article 24 d’aquest Estatut regula les pràctiques acadèmiques externes, 
la tipologia i les característiques generals, així com l’extensió de les pràctiques a tots els 
estudiants matriculats en qualsevol ensenyament impartit per les universitats o els 
centres que hi estan adscrits.  
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II. Que la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en 
empreses, entitats o institucions (annex de l’Acord normatiu 11124/2014, de 19 de 
setembre –FOU núm. 405, de 17 d’octubre) (en endavant, la normativa de pràctiques de 
la UIB), a l’article 1, estableix que les pràctiques acadèmiques externes constitueixen 
una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris i 
supervisada per la UIB l’objectiu de la qual és permetre’ls aplicar i complementar els 
coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i afavorir l’adquisició de 
competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals i facilitin la seva 
ocupabilitat.  

III. Que els Estatuts de la Universitat, a l’article 147.1, estableixen que la UIB 
fomentarà una adequada política de convenis amb institucions i empreses. 

IV. El seu interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració entre ambdues parts 
en relació amb la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars dels estudis 
de grau i/o postgrau oficials i propis de la UIB per part dels estudiants. 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, les parts 

ACORDEN 

Primer. Objecte del conveni 

L’objecte d’aquest conveni és establir el marc per regular la col·laboració entre la UIB i 
l’entitat col·laboradora per possibilitar la realització de pràctiques externes segons les 
condicions particulars de cada modalitat, establertes a l’annex 1 d’aquest conveni.  

MODALITAT I: PRÀCTIQUES CURRICULARS: les que els estudiants 
realitzen com a activitats acadèmiques integrants del seu pla d’estudis.  

Segon. Finalitat de les pràctiques 

La finalitat de les pràctiques externes, de conformitat amb les previsions de la normativa 
de pràctiques de la UIB, és: 

a) Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentatge 
teòric i pràctic. 

b) Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat 
professional en què els estudiants han d’operar, contrastant i aplicant els coneixements 
adquirits. 

c) Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i 
participatives. 

d) Obtenir una experiència pràctica que els faciliti la inserció al mercat de treball i 
millori la seva ocupabilitat futura. 

e) Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria. 

Tercer. Règim de les pràctiques acadèmiques externes curriculars dels alumnes 

1. Les característiques de les pràctiques externes de la UIB són regulades per la 
normativa de pràctiques de la UIB.  

2. L’estudiant que participa a pràctiques externes haurà de complir els requisits 
establerts a l’article 3 de la normativa de pràctiques de la UIB. 
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De conformitat amb el projecte formatiu i les característiques dels estudis 
corresponents, els practicants realitzaran funcions pròpies del perfil professional relatiu 
als estudis que estiguin cursant, d’acord amb el pla de pràctiques que cada estudiant ha 
de desenvolupar, dins el context de l’organització general de la pràctica i amb les 
orientacions dels tutors de pràctiques de la UIB i dels supervisors dels centres de 
pràctiques.  

3. Els estudiants en pràctiques tindran dos tutors: un tutor acadèmic de la UIB i un tutor 
de l’entitat col·laboradora. 

a) El tutor acadèmic serà un professor de la UIB, que tindrà els drets i deures establerts 
als articles 13 i 15 de la normativa de pràctiques de la UIB.  

b) El tutor de l’entitat col·laboradora ha de ser una persona que hi estigui vinculada, 
amb experiència professional i amb els coneixements necessaris per realitzar una tutela 
efectiva, que tindrà els drets i deures establerts als articles 9 i 16 de la normativa de 
pràctiques de la UIB.  

El tutor de l’entitat col·laboradora tindrà dret a l'obtenció d'un certificat acreditatiu de la 
labor realitzada. 

4. La UIB, acabades les pràctiques externes, emetrà, a petició de l’estudiant, un 
document que les acrediti i que ha de contenir, almenys, els aspectes recollits a l’article 
14.4 de la normativa de pràctiques de la UIB. 

5. L’estudiant té dret a realitzar les proves corresponents a l’avaluació dels estudis en 
què està matriculat i l’entitat col·laboradora té l’obligació de concedir-li els permisos 
necessaris per realitzar les proves indicades. 

6. Per a cada estudiant en pràctiques se signarà un annex (annex 2 del present conveni) 
en el qual s’indicarà: la modalitat de les pràctiques i les condicions particulars de cada 
pla de pràctiques. Aquest annex anirà signat pel tutor de l’empresa/entitat, el tutor de la 
UIB i l’estudiant. 

Quart. Drets i deures dels estudiants en pràctiques 

Els estudiants, durant la realització de les pràctiques acadèmiques externes curriculars 
de grau i postgrau, tindran els drets i deures establerts als articles 5 i 14 de la normativa 
de pràctiques de la UIB.  

Cinquè. Exclusió de relació laboral 

1. La realització de les pràctiques acadèmiques externes de grau i postgrau, atès el seu 
caràcter formatiu, no donarà lloc, en cap cas, a obligacions pròpies d'una relació laboral. 
A més, la seva realització no podrà donar lloc a la substitució de la prestació laboral 
pròpia de llocs de treball. 

2. En cas que al final dels estudis l’estudiant s’incorpori a la plantilla de l’entitat 
col·laboradora, el temps de les pràctiques no es computa als efectes d’antiguitat ni 
l’eximeix del període de prova, llevat que en l’oportú conveni col·lectiu aplicable hi 
estigui expressament estipulada alguna cosa diferent. 

Sisè. Comissió de seguiment  

1. Si escau, es crearà una comissió de seguiment que serà formada per dos representants 
de la UIB i dos representants de l’entitat col·laboradora.  
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2. La comissió de seguiment coordinarà les relacions entre la UIB i l’entitat 
col·laboradora indicades en l’execució d’aquest conveni. Així mateix, resoldrà els 
problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte del present 
conveni.  

3. En qualsevol cas, abans de presentar, quan sigui pertinent fer-ho, els litigis produïts 
davant els òrgans jurisdiccionals ordinaris, s’haurà d’intentar la conciliació en el si de la 
comissió esmentada.  

Setè. Protecció de dades 

La UIB té inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, 
amb el codi 2102791435, el fitxer Estudiants de la UIB, la finalitat del qual és la gestió 
acadèmica i administrativa d’aquests. 

La UIB garanteix els drets prevists a la legislació vigent en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal i aplica les mesures de seguretat de nivell mitjà 
corresponents al fitxer. 

Els estudiants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
davant el Secretari General de la Universitat de les Illes Balears.  

L'estudiant, en tot cas, tindrà accés solament a les dades de caràcter personal que siguin 
necessàries per dur a terme la prestació convinguda al conveni. L'estudiant s’obliga a no 
difondre a tercers i a guardar en el més absolut secret tota la informació i les dades de 
caràcter personal a què tingui accés en compliment d’aquest conveni i a subministrar-les 
únicament a personal autoritzat per l’empresa/entitat. 

Vuitè. Vigència 

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i la vigència 
s’estendrà fins a la finalització de l'any acadèmic; serà renovable automàticament per 
anys acadèmics en cas que no es denunciï. La denúncia ha de fer-se amb una antelació 
de dos mesos. 

En tot cas, qualsevol de les parts el pot resoldre sempre que hi hagi avís previ a l'altra 
part, fet amb una antelació mínima de sis mesos a la data prevista per fer-ho. 

La resolució del present conveni no afectarà la realització de les pràctiques externes dels 
estudiants que estiguin en curs. 

Novè. Normativa aplicable 

En tot allò que no es preveu en aquest conveni, serà aplicable el Reial decret 592/2014, 
d’11 de juliol, i el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, així com la normativa de 
pràctiques de la UIB (FOU núm. 405, de 17 d’octubre de 2014), que regulen la gestió de 
pràctiques externes dels estudiants universitaris, i en el cas de pràctiques externes 
d’estudis de postgrau, l’acord de la Junta del Centre d’Estudis de Postgrau de 16 de 
gener de 2013 pel qual s’estableix el Reglament propi per a les pràctiques externes de 
les titulacions oficials de postgrau de la UIB. 

Desè. Resolució de conflictes i jurisdicció competent 

Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació, el desenvolupament 
i els efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present conveni les resoldrà la 
comissió de seguiment prevista a l’acord sisè. Si ambdues parts no arriben a un acord, 
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sotmetran les qüestions litigioses als òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa 
amb seu a Palma, amb renúncia expressa a qualsevol jurisdicció que els pugui 
correspondre. 

Onzè. Denominacions 

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres 
de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest conveni apareguin en 
gènere masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, 
segons el sexe del titular de qui es tracti. 

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats en aquest conveni, 
ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l’encapçalament. 

 

Pel Consell de Mallorca, 
 
 
 
 
Cosme Bonet Bonet 
Conseller executiu d’Economia 
i Hisenda  

 
 
 
 
 
 

Per la Universitat de les 
Illes Balears, 
 
 
 
Margalida Payeras 
Vicerectora d’Alumnes, 
Titulats i Ocupabilitat 

 Diligència 

El present model de conveni (ref. 3015) el va aprovar el 
Consell de Direcció de data 9 de desembre de 2014 i el va 
ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 
2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 
24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes 
Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB 
núm. 76, de 22 de maig). 

 

ANNEX 1. CONDICIONS PARTICULARS 

MODALITAT I: PRÀCTIQUES CURRICULARS  

Condició primera. Descripció 

Són activitats acadèmiques reglades i tutelades que formen part del pla d’estudis. 
Només podran oferir-se per a aquelles titulacions de grau o de postgrau que així ho 
tinguin establert al seu pla d’estudis.  

Condició segona. Requisits dels estudiants 

Els que estableixi el seu pla d’estudis. Han d’estar matriculats de les assignatures de 
pràctiques externes del grau o postgrau que estiguin cursant i complir els prerequisits 
propis d’aquestes assignatures.  

Condició tercera. Unitat administrativa responsable de la gestió de les pràctiques 
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La tramitació i gestió del conveni i les pràctiques la faran les respectives facultats / 
escoles / Centre d’Estudis de Postgrau / Escola de Doctorat de la UIB a les quals 
s’adscriuen les titulacions. 

Condició quarta. Selecció dels estudiants 

La faran els òrgans designats a aquests efectes d’acord amb la normativa de les facultats 
/ escoles / Centre d’Estudis de Postgrau / Escola de Doctorat de la UIB a les quals 
correspongui la titulació sol·licitada per part de l’empresa/entitat.  

Condició cinquena. Avaluació 

L’avaluació de cada estudiant en pràctiques curriculars la farà el tutor de la UIB de 
forma coordinada amb el tutor de l’empresa/entitat, de conformitat amb els 
procediments establerts per la UIB i el que prevegi la guia docent del pla d’estudis de 
l’assignatura de pràctiques externes corresponent.  

La UIB, acabades les pràctiques externes, ha d’emetre un document que les acrediti, el 
qual ha de contenir, almenys, els aspectes recollits a l’article 14.4 de la normativa de 
pràctiques de la UIB.  

Condició sisena. Condicions: durada, període i horari 

Durada: és la que estableixin cada pla d'estudis i el programa de l'assignatura 
corresponent. 

Període: es cursaran en el moment en què estiguin previstes al pla d'estudis de la 
titulació. 

Horari: s'especificarà en cada cas en particular i l’autoritzarà el centre responsable. En 
general, el nombre màxim d'hores diàries de pràctica que un estudiant pot fer en període 
lectiu són 5. En període no lectiu es pot incrementar fins a 7 hores diàries, tenint present 
que, en cas que hi hagi una borsa o un ajut a l'estudi, també s'haurà d'aplicar l'increment 
proporcional. 

Si es donen circumstàncies excepcionals, la durada i l’horari es poden disposar segons 
el que indica l’article 21 bis de la normativa de pràctiques de la UIB.  

Condició setena. Ajuda a l’estudi  

Per a la realització d’aquestes pràctiques no hi ha prevista una compensació econòmica 
obligatòria. No obstant això, els alumnes poden acollir-se a qualsevol modalitat d’ajuda 
compensatòria que sigui compatible amb la seva condició d’alumne en pràctiques. 
L’empresa/entitat pot realitzar aportacions econòmiques en forma de borsa d’ajuda a 
l’estudi.  

Condició vuitena. Assegurances 

Els estudiants estaran coberts, en cas d’accident, malaltia o infortuni familiar, per 
l’assegurança escolar en els terminis i condicions que estableix la legislació vigent. Els 
estudiants més grans de 28 anys estaran coberts per la pòlissa sanitària contractada per 
la UIB. Per a tots els estudiants de la UIB queda garantida la responsabilitat civil de 
danys a tercers que pugui ocasionar l’estudiant en pràctiques amb la pòlissa que la UIB 
té subscrita a aquest efecte. No obstant això, en cas que les pràctiques tinguin lloc als 
EUA, al Canadà, Mèxic o en països que operin sota les lleis d’aquests, i/o impliquin la 
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realització d’activitats d’alt risc, cal que es formalitzi una pòlissa d’assegurança 
específica per a cada cas.  

D’altra banda, només si les pràctiques preveuen una contraprestació econòmica per a 
l’estudiant, l’empresa/entitat ha de sol·licitar l’alta a la Seguretat Social de l’estudiant 
que realitza les pràctiques al qual resulti aplicable el Reial decret 1493/2011, al qual 
s’ha fet menció anteriorment.  

Finalment, s’ha de tenir present la previsió de la disposició addicional vint-i-cinquena 
del Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al 
creixement, la competitivitat i l’eficiència, que estableix la bonificació del cent per cent 
de la cotització a la Seguretat Social per a les pràctiques curriculars externes dels 
estudiants universitaris i de formació professional.  

Condició novena. Reconeixement 

Les pràctiques tenen reconeguda l’assignació de crèdits i l’equivalència en hores 
presencials a l’empresa/entitat que estiguin previstes en el programa de les assignatures 
del pla d’estudis al qual pertanyin. 

 

NÚM. CONVENI: «vnumconveni» 

NÚM. ANNEX: «vnumannex»  

 

ANNEX 2. PLA DE PRÀCTIQUES CURRICULARS DE GRAU/POSTGRAU DE 
TÍTOLS OFICIALS I PROPIS DE LA UIB 

El senyor / La senyora <<vnomtutoruib>>, amb e-mail <<xxxxxxx>>,  telèfon 
<<xxxxx>>, nomenat/ada per exercir les funcions de tutor/a acadèmic/a del present 
programa de pràctiques externes entre la Universitat i l’empresa/entitat 
«vnomempresa». 

El senyor / La  senyora «vnomtutorempresa», amb e-mail «vemailtutofe», nomenat/ada 
per l’empresa/entitat «vnomempresa», domiciliada a «vpoblacioempresa», a 
«vdireccioempresa», telèfon «vtelefonempresa», per exercir les funcions de tutor/a del 
present programa de pràctiques acadèmiques externes <<tipusdepràctiques>> entre la 
Universitat i l’empresa/entitat «vnomempresa». 

L’estudiant «vnombecari», DNI núm. «vdnibecari», matriculat/ada dels estudis de 
«vestudisbecari» d’aquesta universitat, que viu a «vdirecciobecari» de 
«vpoblaciobecari», telèfon núm. «vtelfbecari» «vtelf2becari» «vmobilbecari»- 
«vemailbecari». 

Declaren, en cas que se signi el present annex, referent al conveni de pràctiques externes 
número <<numconveni>>, signat entre la Universitat i l’empresa <<vnomempresa>>, 
que el pla de pràctiques que l’estudiant ha de dur a terme és el següent: 

1. Descripció de les pràctiques que ha de fer l’estudiant: 

«vdescripciotreball» 

2. Lloc on es faran les pràctiques: 

«vlloctreball» 
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3. Període en què es faran les pràctiques: 

«vperiodetreball» 

4. Nombre total d’hores en aquest període: 

«vhores» 

5. Horari: 

«vhorari» 

 Coneixements específics que ha de tenir l’estudiant per fer aquestes pràctiques: 

«vConeixementsEspecifics» 

6. Formació que adquirirà l’estudiant fent aquestes pràctiques: 

«vformacioadquirida» 

7. Forma prevista de seguiment i d’orientació a l’estudiant mentre faci les 
pràctiques: 

«vSeguimentPrevist» 

8. Les característiques de les presents pràctiques són regulades per la normativa 
de pràctiques de la UIB.  

 En el cas de les pràctiques curriculars s’ha de preveure també el que s’indiqui a 
les especificacions del pla d’estudis amb referència a l’assignatura de pràctiques 
externes. 

9. La UIB, l’empresa/entitat i l’alumne es comprometen a complir les 
obligacions respectives descrites i recollides al capítol II del títol II de la 
normativa de pràctiques de la UIB. 

10. La vigència de les pràctiques és d’un curs acadèmic (dins el període indicat). 
La finalització anticipada de les pràctiques, que pot ser per iniciativa de 
qualsevol de les parts, s’ha de justificar segons el que disposa la normativa 
de pràctiques de la UIB, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:   

− Cessament  de les activitats per qualsevol de les parts.  
− Circumstàncies justificades que impedeixin el desenvolupament de les 

activitats programades.  
− Mutu acord de les parts intervinents.  
− Incompliment del conveni per qualsevol de les parts.  
− Renúncia expressa de l’estudiant o de l’empresa.  

11. L'empresa/entitat es compromet a complir amb les normes vigents en tot el 
que faci referència a prevenció de riscs laborals, i facilitar a l'estudiant 
idèntics mitjans de protecció que els requerits a qualsevol altre treballador.  

12. El fet que l’empresa/entitat subscrigui el present acord no suposa 
l’adquisició d’altres compromisos que els que s’hi estipulen. D’acord amb la 
normativa aplicable, la relació de l’estudiant amb l’empresa/entitat no té 
caràcter de relació laboral. 

L’empresa/entitat es compromet, durant els dies que l’estudiant hagi de realitzar 
exàmens oficials dels seus estudis, a donar-li el dia lliure complet, encara que 
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l’horari de les pràctiques no coincideixi amb l’hora de l’examen o prova 
d'avaluació. 

13. Observacions:  

 «vobservacions» 

Palma, «vdatacatala» 

El tutor / La tutora 
nomenat/ada per 
l’empresa/entitat, 

Vist i plau 

El tutor / La tutora 
nomenat/ada per la 
UIB, 

L’estudiant, 

 

 

«vnomtutorempresa» 

 

 

«vnomtutoruib» 

 

 

«vnombecari» 

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, la persona 
afectada accepta que les seves dades personals, com també les que puguin ser facilitades 
en el futur, siguin incorporades a un fitxer del qual és titular «vnomempresa», amb 
domicili a «vdireccioempresa», «vpoblacioempresa». Aquestes dades han estat 
recollides per l’entitat amb la finalitat de poder complir el conveni amb la Universitat. 
La persona afectada pot exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular, els d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició a través d’escrit que pot dirigir a la seu social de 
l’entitat a l’adreça indicada. La persona afectada s’obliga a no difondre a tercers i a 
guardar en el més absolut secret tota la informació i les dades de caràcter personal a què 
tingui accés, així com de les tasques realitzades en compliment d’aquest conveni i a 
subministrar-les únicament a personal autoritzat per «vnomempresa». La persona 
afectada tindrà accés solament a les dades de caràcter personal que siguin necessàries 
per dur a terme la prestació convinguda al conveni. 

 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ACORD 
D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE LA BANDERA MUNICIPAL DE 
L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY. 
 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 

 
Antecedents 

1.- L’Ajuntament de Vilafranca de Bonay ha tramés a aquest Consell, amb data d’entrada 
en el Registre General d’aquest Consell de 4 de gener de 2016, l’expedient tramitat en 
relació a la modificació de la bandera municipal.  
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2.- L’expedient municipal conté els documents exigits per l’article 3 del Decret 7/1988, 
d'11 de febrer, pel qual es regula el procediment per a l'adopció, modificació o rehabilitació 
d'escuts i banderes de les entitats locals de les Illes Balears, igualment, hi consta 
l’aprovació del projecte per acord de la majoria absoluta del Ple de l’Ajuntament. 
 
3.- S’ha sol·licitat l’informe preceptiu de la Real Academia de la Historia, que s’ha emès el 
5 de maig de 2016 en sentit favorable a l’aprovació definitiva del model proposat. 

Fonaments Jurídics 

I. L’article 22.2.b), en relació amb l’art. 47.2.e), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, i l’article 10 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal 
i de règim local de les Illes Balears, preceptuen que l’adopció o la modificació de l’escut, 
ensenya o bandera requereixen l’acord de la majoria absoluta del Ple de la Corporació 
Municipal 

II. D’acord amb l’article 1.7 de la Llei 8/1993, d’1 de desembre, d’atribució de 
competències als Consells Insulars en matèria de règim local, correspon al Consell Insular 
l’aprovació de l’adopció, modificació o rehabilitació d’escuts i banderes de les entitats 
locals. 

III. El procediment es troba establert en el Decret 7/1988, d'11 de febrer, pel qual es regula 
el procediment per a l'adopció, modificació o rehabilitació d'escuts i banderes de les entitats 
locals de les Illes Balears. 

IV. L’òrgan competent per a la seva resolució és el Consell Executiu en virtut del disposat 
en l’article 12 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i l’article 28 del 
Reglament Orgànic del Consell de Mallorca. 

Per tot l’exposat anteriorment, s’eleva al Consell Executiu del Consell de Mallorca la 
següent: 
 
Proposta d’Acord 
 
1r.- Aprovar l’adopció de la modificació de la bandera municipal de Vilafranca de Bonany 
de conformitat amb l’Acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 23 de desembre 
de 2015, d’acord amb la descripció que s’adjunta com a Annex. 
 
2n.- Notificar el present Acord a l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany i procedir a la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de l’Estat.  
 
 
APROVACIÓ, SI ESCAU, PROPOSTA D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓ DE LA DESPESA DEL DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL CORRESPONENT A APORTACIÓ 
CONSORCI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LES 
COMUNICACIONS DE MALLORCA PER A L’EXERCICI 2016. 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 

Antecedents. 
 
Atès l’escrit de data 26 d’abril de 2016 signat per la Sra. Mª del Carmen Palomino 
Sánchez, presidenta del Consorci de Tecnologies de la Informació i de les 
Comunicacions de Mallorca, de data d’entrada al Registre General de 28 d’abril de 
2016, mitjançant el qual sol·licita l’assignació i transferència per part del Consell de 
Mallorca de la quantitat de 450.000,00 € a l’esmentat Consorci prevista al pressupost de 
2016. 
 
 
Atès que en la base 33.2.b de les Bases d’execució del Pressupost 2016 del Consell de 
Mallorca es fa esment al cas d’aportacions dineràries a unitats institucionals públiques 
dependents del Consell de Mallorca, si es destinen tant a finançar globalment la seva 
activitat com a realitzar actuacions concretes que s’han de dur a terme en el marc de les 
funcions que tenen atribuïdes. 
 
Consta a l’expedient: 
 
Informe justificatiu de la secretària tècnica del Departament de Desenvolupament Local 
de data 22 de juliol de 2016. 
 
Informe jurídic del cap dels Serveis Administratius del Departament de 
Desenvolupament Local de data 27 de juliol de 2016. 
 
Certificat de reserva de crèdit, número d’operació 220160006343. 
 
Informe favorable de fiscalització prèvia d’Intervenció número FS-102/16 CAPÍTOL 4, 
de data                                                3 d’agost de 2016. 
 
Atesos aquests antecedents, la sotasignant, secretaria tècnica de Desenvolupament Local 
proposa al conseller executiu del Departament de Desenvolupament Local elevi al 
Consell Executiu del Consell de Mallorca l’adopció del següent 
 

ACORD 

 
1.- Aprovar una aportació econòmica a favor del CONSORCI DE TECNOLOGIES DE 
LA INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS DE MALLORCA, CIF P0700006J, 
amb domicili C/ General Riera, núm. 113, 07010-Palma i amb compte bancari codi 
IBAN ES64 21000011810201562749 per un import de QUATRE-CENTS 
CINQUANTA MIL EUROS € (450.000,00 €) en concepte d’aportació del Departament 
de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca a l’esmentat Consorci per a l’any 
2016 destinada a finançar globalment la seva activitat. 
 
2.- Autoritzar i disposar a favor del CONSORCI DE TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS DE MALLORCA, CIF P0700006J, C/. 
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General Riera, 113, 07010 Palma de Mallorca i amb compte bancari codi IBAN ES64 
21000011810201562749, una despesa per import de QUATRE-CENTS CINQUANTA 
MIL EUROS € (450.000,00 €), la qual s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
65.94310.46707, inclosa en el pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 2016, 
pel concepte abans esmentat, i amb càrrec a la reserva de crèdit número 220160006343. 
 
3.- El Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca, 
com a entitat beneficiària de l’aportació i dependent del Consell de Mallorca, se 
sotmetrà a les actuacions posteriors de comprovació i control de la Intervenció General 
del Consell de Mallorca i Sindicatura de Comptes. 
 
4.- Atès que en la base 25.5.d de les d’execució del Pressupost 2016 del Consell de 
Mallorca es fa esment als documents que justifiquen la realització de la despesa o 
reconeixement de l’obligació en el cas d’aportacions dineràries a unitats institucionals 
públiques dependents del Consell de Mallorca, si es destinen tant a finançar globalment 
la seva activitat com a realitzar actuacions concretes que s’han de dur a terme en el marc 
de les funcions que tenen atribuïdes, s’haurà de presentar còpia dels comptes anuals 
auditats i aprovats, certificat del secretari de l’entitat de l’aprovació dels comptes anuals 
de l’aportació d’aquest any al més aviat possible i, en tot cas, abans del 30 de desembre 
de 2017. Si per circumstàncies que ho justifiquessin o d’altres alienes a l’entitat 
beneficiària no es pogués complir amb el termini esmentat s’hauria de demanar al 
Departament de Desenvolupament Local la pròrroga pertinent explicant els motius en 
què es fonamenta, d’acord amb l’establert a l’art. 70 del RD 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
5.-Sense perjudici del que s'ha establert a la prescripció anterior, el beneficiari pot 
sol·licitar una bestreta de fins el 100% de l’aportació sense la necessitat de constituir 
aval, d’acord amb la base 25.4 del Pressupost 2016 del Consell de Mallorca. 
 
 
MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
RELATIU AL SERVEI D’ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA DELS VEHICLES 
DEL CONSELL DE MALLORCA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. 
 

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

Antecedents 
 
1. Dia 14 d’abril de 2016, la consellera executiva del departament de Modernització i 
Funció Pública, en virtut de l’acord de delegació d’atribucions efectuada pel Consell 
Executiu dia 12 d’agost de 2015 (BOIB núm. 123, de 15 d’agost), va iniciar l’expedient 
de contractació relatiu al servei d’assegurança obligatòria dels vehicles del Consell de 
Mallorca, conforme a l’informe justificatiu de la Secretària Tècnica del Departament de 
Modernització i Funció Pública de la mateixa data. 
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2. Dia 9 de juny de 2016 el Sr. Jordi Amer Bonnín, TAG cap de Servei de Serveis 
Generals i Patrimoni en va emetre l’informe jurídic; dia 30 de juny de 2016, es va 
emetre el de Secretaria General i, dia 29 de juliol de 2016, el de fiscalització prèvia de 
l’expedient (núm. ref. 217/16P). 
 
Fonaments 
 
D’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del Decret d’organització del Consell de 
Mallorca aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de dia 18 de juliol), i 
d’acord amb la base 23 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu autoritzar i 
disposar despeses de quantia superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €), 
quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 
 
En els articles 110, 115 i 116 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant, 
TRLCSP) s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest expedient. 
 
Per tant, la consellera executiva del Departament de Modernització i Funció Pública del 
Consell de Mallorca eleva al Consell Executiu la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació del servei de l’assegurança obligatòria dels 
vehicles del Consell de Mallorca. 
 
2. D’acord amb el que es disposa en l’article 157 TRLCSP, el procediment pel qual es 
regeix l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del qual qualsevol empresari 
interessat pot presentar una proposició, però s’exclou qualsevol negociació dels termes 
del contracte amb els licitadors. 
 
Aquest contracte té caràcter privat amb la qualificació jurídica de contracte de serveis i, 
en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en el Llibre III del 
Títol II del TRLCSP. 
 
3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha d’assistir 
l’òrgan de contractació d’acord amb el que es disposa en l’article 320 del TRLCSP: 
 
Presidència: 
 
Hble. Sra. M. del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública. Suplent: Hble. Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva 
de Territori i Infraestructures. 
 
Vocalies: 
 
Sra. Elena Montejo Fuentes, Interventora General del Consell de Mallorca. Suplent: Sra. 
Brígida Llinàs Ferrer,  Interventora Adjunta del Consell de Mallorca. 
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Sr. Jeroni M. Mas i Rigo, Secretari General del Consell de Mallorca. Suplent: Sr. 
Antoni Benlloch Ramada. Secretari General Adjunt del Consell de Mallorca. 
 
Secretari –Vocal de la Mesa: Sr. Jordi Amer Bonnín, TAG cap de Servei de Serveis 
Generals i Patrimoni. Suplent: Sra. Maria Isabel Alemany Bennàssar. TAG cap de 
Servei de la Secretaria Tècnica d’Economia i Hisenda. 
 
4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques pels quals es regeix aquesta contractació, i exposar-los al públic pel termini de 
deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de publicar aquest anunci en el 
BOIB, perquè les persones interessades puguin examinar els plecs esmentats i 
presentar-hi les reclamacions que consideren oportunes, tot això de conformitat amb el 
que s’estableix en l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, Ext., de 27 de desembre de 2006).  
 
5. Autoritzar la despesa per l’import total de DOS-CENTS SETANTA-QUATRE MIL 
CINC-CENTS EUROS (274.500,00 €), exempts d’IVA (Art. 20.1.16 Llei 37/1992), la 
qual s’ha de finançar amb càrrec a les següents aplicació pressupostària i operacions 
comptables RC i A següents del pressupost vigent del Consell: 
 

Apl icació RC 2017 - 2020 A 2017-2020 Import 2017 Import 2018 Import 2019 To tal

10 13600 22400 220169000213 92016900365 26.500,00 € 26.500,00 € 26.500,00 € 79.500,00 €

10 15110 22400 220169000214 92016900366 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 €

10 94310 22400 220169000215 92016900367 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.500,00 €

10 17000 22400 220169000216 92016900368 17.000,00 € 17.000,00 € 17.000,00 € 51.000,00 €

10 17223 22400 220169000217 92016900369 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 €

10 33620 22400 220169000218 92016900370 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 €

10 34200 22400 220169000219 92016900371 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.500,00 €

10 42200 22400 220169000220 92016900372 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 €

10 45300 22400 220169000221 92016900373 33.500,00 € 33.500,00 € 33.500,00 € 100.500,00 €

10 43900 22400 220169000227 92016900379 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 €

10 92010 22400 220169000222 92016900374 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 9.000,00 €

10 92021 22400 220169000223 92016900375 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.500,00 €

10 92023 22400 220169000224 92016900376 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.500,00 €

10 92030 22400 220169000225 92016900377 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 €

10 92060 22400 220169000226 92016900378 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 €

Totals 91.500,00 € 91.500,00 € 91.500,00 € 274.500,00 €

 
 
L’adjudicació del contracte se sotmet a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient en l’exercici corresponent per atendre les obligacions derivades 
d’aquest contracte, d’acord amb l’establert en l’article 110.2 del TRLCSP.  
 
Atès que qualsevol actuació que afecti a les despeses de les administracions públiques 
han d’estar sotmeses al principi d’estabilitat pressupostària i que es imprescindible 
comptar amb un nivell de certesa respecte al cost dels diferents serveis que contracta la 
corporació i atès que el pressupost base de licitació té el suficient marge de flexibilitat 
per a que siguin els propis licitadors els que, en funció de la seva programació formulin 
ofertes econòmicament viables i que, al mateix temps contemplin les possibles 
desviacions del cost de les actuacions a realitzar en aquest contracte no precedeix la 
revisió de preus. 
 



 38 

6. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Diari Oficial de la 
Unió Europea, el Boletín Oficial del Estado i el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb 
el termini de presentació d’ofertes que acaba a les 14 hores del 40è dia següent al de la 
data d’enviament de l’anunci de licitació al DOUE, d’acord amb els articles 142 i 159 
del TRLCSP. Si el darrer dia d’aquest termini és dissabte ò inhàbil, s’allarga al primer 
dia hàbil següent. 
 
Si, durant el termini d’exposició al públic dels plecs, s’hi presenten reclamacions, se 
suspèn la licitació i també el termini per presentar-hi proposicions, en els casos en què 
és necessari per a resoldre la qüestió plantejada, i es reprèn el que resta d’aquest termini 
a partir de l’endemà de resoldre les reclamacions. 
 
7. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant. 
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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 10 D’AGOST DE 2016  
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (27-7-2016). 
 
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 

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

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

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 7 
de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 12 de febrer de 2015, registre general d’entrada núm. 4323, l’Associació de 
Personas Mayores de Selva va sol·licitar una subvenció econòmica per import de  
1.000,00 euros pel projecte MANTENIMENT (LÍNIA 2) segons el detall següent: 

 

Pressupost despeses manteniment:  Telèfon.......................700,00 euros. 

  Material oficina......... 300,00 euros. 

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

4. Dia 28 de setembre de 2016, l’Associació de Personas Mayores de Selva, amb CIF 
G-07478506, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 
860,80 € per el manteniment (electricitat), efectuades en càrrec a la subvenció 
concedida. 

Pressupost despeses manteniment:   

Telèfon.........................................................641,05 euros. 

Material ordinador oficina / reparació......... 219,75 euros. 

El senyor Vicente Fernández Traverso, en representació de l’Associació de Personas 
Mayores de Selva, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 17 de setembre de 2015, 
un canvi en el projecte inicial presentat juntament amb la sol·licitud de subvenció. 
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5. Dia 4 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe proposta relatiu a la sol·licitud de modificació del projecte. 

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

Fonaments 

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

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

 

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

 

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

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, 
any 2015, línia 2 (manteniment de l’entitat) a l’Associació de Personas Mayores de 
Selva en el termes descrits en la declaració responsable de despeses i ingressos efectuats 
en relació a l’activitat realitzada subscrita per el senyor Vicente Fernández Traverso, en 
nom i representació de l’Associació de Personas Mayores de Selva, en el sentit de 
modificar els conceptes de les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que 
afecti a l’import de la subvenció concedida. 

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

 

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

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

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

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

 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS 
A LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS 
LLORET DE VISTALEGRE 

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

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 6 de febrer de 2015, l’Associació Persones Majors Lloret de Vistalegre va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 4.000,00 € per al projecte 
ACTIVITATS CULTURALS: 

- gimnàstica 

- informàtica 

- excursions culturals: Lluc/Port de Sóller, Jardí Botànic Sóller, Porto Cristo i voltants, 
Sant Joan Els Calderers, Casc Antic de Palma, Lluc 

- Vesprada musical 

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

4. Dia 28 de setembre de 2015, l’Associació Persones Majors Lloret de Vistalegre, amb 
CIF G-0143514, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import 
total de 4.022,60 € per la realització d’activitats socioculturals, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida.  

La senyora Catalina Gomila Gelabert, en representació de l’Associació Persones Majors 
Lloret de Vistalegre, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 22 de setembre de 2015, 
que s’ha produït un canvi en l’activitat d’excursions previstes en el projecte inicial. 

Així mateix, en la memòria d’actuacions presentada pel beneficiari es detalla la 
realització de les següents activitats: 

 - gimnàstica 



 4 

- informàtica 

- excursions culturals: Lluc / Port de Sóller, Jardí Botànic Sóller, Lluc, Artà, Castell de 
Bellver Palma Aquarium, Pollença Port de Pollença 

- Vesprada musical 

5. Dia 4 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència emet informe 
proposta relatiu a la modificació del projecte. 

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

 

Fonaments 

 

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

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

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

 

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

 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors per a l’any 2015, a l’Associació Persones Majors Lloret de 
Vistalegre en el termes descrits en la memòria d’actuacions justificativa de la subvenció 
subscrita per la senyora Catalina Gomila Gelabert, en representació de l’Associació 
Persones Majors Lloret de Vistalegre, sense que la modificació afecti als imports del 
projecte inicial ni de la subvenció concedida. 

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

 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el termini 
d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 
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Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació de dit recurs d’alçada. 

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

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

 

PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR EL REINTEGRAMENT DE LA 
BESTRETA I PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
DESTINADA A DONAR SUPORT A PROGRAMES D’ACTIVITATS DE 
CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS, ANY 
2015. ASSOCIACIÓ PERSONAS MAYORES ES CAPDELLÀ. 

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

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 9 de febrer de 2015, l’Associació de Personas Mayores Es Capdellà, va sol·licitar 
una subvenció econòmica per import de 1848,00 € per al projecte EXCURSIONES. 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació de Personas Mayores Es Capdellà la subvenció 
sol·licitada per import de 1848,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 2015). 

4. Dia 14 de maig de 2015, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, va 
resoldre reconèixer i liquidar l’obligació a favor de l’Associació de Personas Mayores 
Es Capdellà, amb CIF G-07313661, per import de 924,00 €, en concepte de bestreta del 
50% de l’import de la subvenció concedida per donar suport a programes d’activitats de 
caire sociocultural dirigits a les persones majors, d’acord amb el que s’estableix en la 
base 36.5 de les bases d’execució del pressupost de 2015. 

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

6. Dia 24 de febrer de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar 
acceptar la renúncia de l’Associació de Personas Mayores Es Capdellà, CIF G-
07313661, a la subvenció concedida, en el marc de la convocatòria de subvencions 
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destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les 
persones majors, any 2015. 

7. Dia 4 d’abril de 2016, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment de reintegrament de la 
bestreta i pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

8. Dia 8 d’abril de 2016, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Personas 
Mayores Es Capdellà (avís de recepció de dia 12 d’abril de 2016), i transcorregut el 
termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

9. Dia 4 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de reintegrament de la 
bestreta i pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

10. Dia 5 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de reintegrament de la bestreta i 
pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació Personas 
Mayores Es Capdellà. 

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

Fonaments 

1. Els articles 30.8, 34, 37, 40 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 
cobrament i al reintegrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del 
Consell de Mallorca, d’acord amb el que s’estableix en el Decret d’organització del 
Consell de Mallorca aprovat dia 10 de juliol de 2015, BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 
2015. 

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

1. Acordar el reintegrament de la bestreta corresponent al 50% de la subvenció 
destinada a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les 
persones majors per a l’any 2015, concedida a l’Associació de Personas Mayores Es 
Capdellà, G-07313661, per import de 924,00 euros; així com la declaració de la pèrdua 
del dret al cobrament de la subvenció per import de 1.848,00 € per falta de justificació 
del projecte presentat. 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, general 
de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora corresponent 
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 
procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 
final de l’import total a reintegrar per l’Associació Personas Mayores Es Capdellà. 
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3. Notificar aquest acord a l’Associació Personas Mayores Es Capdellà i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 

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

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

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

 

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

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

 

PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR LA PÈRDUA AL DRET DE 
COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L’ASSOCIACIONISME EN L’ÀMBIT DE LES PERSONES MAJORS, ANY 
2015, (LÍNIA 2 MANTENIMENT). ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS DE 
S’ALQUERIA BLANCA I PORTOPETRO. 

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

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 7 
de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 9 de febrer de 2015, registre general d’entrada núm. 3824, l’Associació de 
Persones Majors de s’Alqueria Blanca i Portopetro va sol·licitar una subvenció 
econòmica per import de 307,00 € per al projecte MANTENIMENT (LÍNIA 2). 

3. Dia 13 de maig de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en 
l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015). 
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4. Dia 18 de setembre de 2015, el senyor José Vallbona Coll, en representació de 
l’Associació de Persones Majors de s’Alqueria Blanca i Portopetro va presentar escrit 
en el qual posa de manifest que «no presentarà cap de tipus de factura justificativa de la 
subvenció concedida». 

5. Dia 4 d’abril de 2016, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment per declarar la pèrdua del dret 
al cobrament de la subvenció concedida. 

6. Dia 8 d’abril de 2016, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Persones 
Majors de s’Alqueria Blanca i Portopetro (avís de recepció de dia 13 d’abril de 2016), i 
transcorregut el termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

7. Dia 4 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció concedida. 

8. Dia 5 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de pèrdua del dret al cobrament de 
la subvenció concedida a l’Associació de Persones Majors de s’Alqueria Blanca i 
Portopetro. 

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

Fonaments 

1. Els articles 34 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

2. L’article 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del Consell de Mallorca, 
d’acord amb el que s’estableix en el Decret d’organització del Consell de Mallorca 
aprovat dia 10 de juliol de 2015, BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 2015. 

 

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

1. Declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida en concepte de 
manteniment de l’entitat (línia 2), per import de 307,00 euros, a l’Associació de 
Persones Majors de s’Alqueria Blanca i Portopetro per falta de justificació del projecte 
presentat. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació de Persones Majors de s’Alqueria Blanca i 
Portopetro i a la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 
alternativament, els recursos següents: 
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a) Directament, el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós 
Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

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

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

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

 
PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU PER DETERMINAR LA 
PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L’ASSOCIACIONISME EN L’ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2015, (LÍNIA 2 MANTENIMENT). ASSOCIACIÓ AMICS DE 
LA TERCERA EDAT DE LLOSETA 
 

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

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 7 
de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 6 de febrer de 2015, registre general d’entrada núm. 3673, l’Associació Amics de 
la Tercera Edat de Lloseta va sol·licitar una subvenció econòmica per import de 800,00 
€ per al projecte MANTENIMENT (LÍNIA 2). 

3. Dia 13 de maig de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en 
l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015). 

4. Dia 30 de setembre de 2015, la senyora Margalida Fiol Ramon, en representació de 
l’Associació Amics de la Tercera Edat de Lloseta, va presentar escrit de renúncia de la 
subvenció sol·licitada en concepte de manteniment ja que no disposen de factures per 
presentar. 
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5. Dia 9 de març de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar «1. 
Acceptar la renúncia de l’Associació d’Amics de la Tercera Edat de Lloseta, amb CIF 
G-07112865, a la subvenció concedida, en el marc de la convocatòria de subvencions 
destinades a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015, 
per a la realització del projecte MANTENIMENT, per un import de vuit-cents euros 
(800,00 euros) ja que no disposen de factures per presentar, i en conseqüència iniciar el 
procediment  de pèrdua del dret del cobrament de la subvenció per import de vuit-cents 
euros (800,00 euros) (...)». 

6. Dia 16 de març de 2016, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Amics de 
la Tercera Edat de Lloseta (avís de recepció de dia 18 de març de 2016), i transcorregut 
el termini de quinze dies, l’associació no ha fet al· legacions. 

7. Dia 11 d’abril de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu del procediment per determinar la pèrdua del 
dret al cobrament de la subvenció concedida en concepte de manteniment de l’entitat. 

8. Dia 12 d’abril de 2012, la tag de Promoció Sociocultural, amb el vistiplau del director 
insular de Participació Ciutadana i Joventut en substitució del secretari tècnic del 
departament de Participació Ciutadana i Presidència, va emetre informe jurídic de 
l’expedient relatiu a la declaració de pèrdua del dret al cobrament de la subvenció 
concedida. 

9. Dia 20 de juliol de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. Els articles 30.8, 34, 37, 40 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 
cobrament i al reintegrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del 
Consell de Mallorca, d’acord amb el que s’estableix en el Decret d’organització del 
Consell de Mallorca aprovat dia 10 de juliol de 2015, BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 
2015. 

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

 

1. Acordar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida, en el marc de la 
convocatòria de subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les 
persones majors, any 2015, per a la realització del projecte MANTENIMENT, a 
l’Associació Amics de la Tercera Edat de Lloseta, CIF G-07112865, per un import de 
vuit-cents euros (800,00 euros), per falta de justificació del projecte que va servir de 
base a la concessió de la subvenció. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Amics de la Tercera Edat de Lloseta i a la 
Intervenció General del Consell de Mallorca. 
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Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 
alternativament, els recursos següents: 

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

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

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

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

 
PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU PER DETERMINAR LA 
PÈRDUA PARCIAL DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
DESTINADA A FOMENTAR L’ASSOCIACIONISME EN L’ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2014, LÍNIA 2, AULES DE LA TERCERA EDAT 
DE MONTI – SION 
 

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

Antecedents 

1.- Dia 19 de març de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors (BOIB núm. 41 de 25 de 
març de 2014). 

2- Dia 11 d’abril de 2014, Aulas de la Tercera Edad de Montesion va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de  700,00 € per al projecte MANTENIMENT (LÍNIA 
2). 

3.- Dia 23 de juliol de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en 
l’àmbit de les persones majors (BOIB núm. 104, de 2 d’agost de 2014). 

4.- Dia 18 de setembre de 2014, Aulas de la Tercera Edad de Montesion, amb CIF 
G07755960, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 
706,59 € per el manteniment (Línia 2), efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  
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5.- Dia 29 de setembre de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca emet 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient de reconeixement de l’obligació en el qual 
posa de manifest les següents deficiències essencials: “2. S’ha d’acreditar que el 
concepte de les factures de DTS, Distribuidora de Televisión Digital, SA (Canal +) i les 
factures de El Corte Inglés, SA són despeses lligades al funcionament de l’Associació 
perquè es puguin considerar despeses subvencionables. 3. S’admet el pagament en 
metàl·lic únicament quan l’import dels justificants no superi els 100 €. Les factures 
presentades de El Corte Inglés superen els 100 €. A més la forma d’acreditar el 
pagament d’aquestes factures no és correcte.” 

6.- Dia 6 d’octubre de 2015, es va requerir, registre de sortida núm. 22042, a les Aules 
de la Tercera Edat de Monti – Sion (avís de recepció de dia 8 d’octubre de 2015) perquè 
esmenés les deficiències en la justificació i se lis va concedir un termini de quinze dies 
per fer al·legacions i presentar els documents i justificacions oportuns. Transcorregut 
aquest termini, les Aules no han fet al·legacions ni han presentat cap tipus de 
documentació per tal d’esmenar les deficiències essencials en la justificació. 

7. Dia 4 de novembre de 2015, el centre gestor va informar favorablement sobre la 
justificació de la despesa per import de 39,20 euros ja que no s’han esmenat les 
deficiències essencials posades de manifest en l’informe de fiscalització prèvia de dia 
29 de setembre de 2015. 

8. Dia 25 d’abril de 2016, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment per determinar la pèrdua 
parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida en concepte de manteniment de 
l’entitat, any 2014. 

9. Dia 3 de maig de 2016, es va notificar la resolució anterior a les Aules de la Tercera 
Edat de Monti-Sion (avís de recepció de dia 5 de maig de 2016), i transcorregut el 
termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

10. Dia 27 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la pèrdua parcial del dret al cobrament de 
la subvenció concedida en concepte de manteniment de l’entitat. 

11. Dia 30 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe jurídic de l’expedient relatiu al procediment per determinar la pèrdua parcial 
del dret al cobrament de la subvenció concedida en concepte de manteniment de 
l’entitat a les Aules de la Tercera Edat de Monti-Sion, CIF G-07755960. 

12. Dia 20 de juliol de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

 

Fonaments 

1. Els articles 34 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del Consell de Mallorca, 
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d’acord amb el que s’estableix en el Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de 
dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 2015) pel qual es determina 
l’organització del Consell Insular de Mallorca, modificat pel Decret de dia 24 de febrer 
de 2016 (BOIB núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 
(BOIB núm. 35, de 17 de març de 2016). 

 

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

1. Declarar la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida en 
concepte de manteniment de l’entitat (línia 2), per import de 660,80 euros, a les Aules 
de la Tercera Edat de Monti – Sion, per falta de justificació del total del projecte 
presentat: la documentació presentada, relativa a les factures del creditor DTS 
Distribuidora de Televisión Digital, SA (Canal +) i del creditor El Corte Inglés SA, no 
es consideren despesa subvencionable ja que no queda acreditat que es tracta de 
despeses lligades al funcionament de l’associació; a més, el pagament de les factures del 
creditor El Corte Inglés SA no s’adequa al que s’estableix en la base catorzena de les 
bases reguladores de la subvenció. 

2. Notificar aquest acord a les Aules de la Tercera Edat de Monti-Sion i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 

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

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

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

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

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

 
PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR EL REINTEGRAMENT I LA 
PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES D’ACTIVITATS DE CAIRE 
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SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. 
ASSOCIACIÓ DE PERSONAS MAYORES DE LA COFRADÍA DE 
PESCADORES DE SAN PEDRO DE PALMA. 
 

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

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 10 de febrer de 2015, l’Associació de Personas Mayores de la Cofradía de 
Pescadores de San Pedro de Palma, va sol·licitar una subvenció econòmica per import 
de 500,00 € per al projecte FIESTAS DE SAN PEDRO 2015. 

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

4. Dia 14 de maig de 2015, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, va 
resoldre reconèixer i liquidar l’obligació a favor de  Associació de Personas Mayores de 
la Cofradía de Pescadores de San Pedro de Palma, amb CIF G57367310, per import de 
250,00 €, en concepte de bestreta del 50% de l’import de la subvenció concedida per 
donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones 
majors, d’acord amb el que s’estableix en la base 36.5 de les bases d’execució del 
pressupost de 2015. 

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

6. Dia 24  de febrer de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca, va acordar 
«1. Acceptar la renúncia de l’Associació de Personas Mayores de la Cofradía de 
Pescadores de San Pedro de Palma, CIF G-57367310, a la subvenció concedida, en el 
marc de la convocatòria de subvencions destinades a donar suport a programes 
d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 2015, per a la 
realització del projecte FIESTAS DE SAN PEDRO 2015, per un import de cinc-cents 
euros (500,00 euros) ja que no es va dur a terme l’activitat sol·licitada.» 

7. Dia 22 de març de 2016, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment de reintegrament de la 
bestreta i pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

8. Dia 4 d’abril de 2016, es va notificar la resolució anterior a l’Associació de Personas 
Mayores de la Cofradía de Pescadores de San Pedro de Palma (avís de recepció de dia 6 
d’abril de 2016), i transcorregut el termini de quinze dies, l’associació no ha fet 
al·legacions. 
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9. Dia 4 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de reintegrament de la 
bestreta i pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

10. Dia 5 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de reintegrament de la bestreta i 
pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació de Personas 
Mayores de la Cofradía de Pescadores de San Pedro de Palma. 

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

 

Fonaments 

1. Els articles 30.8, 34, 37, 40 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 
cobrament i al reintegrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del 
Consell de Mallorca, d’acord amb el que s’estableix en el Decret d’organització del 
Consell de Mallorca aprovat dia 10 de juliol de 2015, BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 
2015. 

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

1. Acordar el reintegrament de la bestreta corresponent al 50% de la subvenció 
destinada a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les 
persones majors per a l’any 2015, concedida a l’Associació de Personas Mayores de la 
Cofradía de Pescadores de San Pedro de Palma, G-57367310, per import de 250,00 
euros; així com la declaració de la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció per 
import de 500,00 € per falta de justificació del projecte presentat. 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, general 
de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora corresponent 
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 
procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 
final de l’import total a reintegrar per l’Associació de Personas Mayores de la Cofradía 
de Pescadores de San Pedro de Palma 

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

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 
alternativament, els recursos següents: 
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a) Directament, el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós 
Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

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

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

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

 

PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR EL REINTEGRAMENT DE LA 
BESTRETA I PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
DESTINADA FOMENTAR L’ASSOCIACIONISME EN L’ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2015. LÍNIA 1 (LLOGUER). ASSOCIACIÓ 
TERCERA EDAT “HERO”. 

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

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 7 
de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 6 de febrer de 2015, l’Associació Tercera Edad “Hero” va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de 3.032,72 € per al projecte LLOGUER (LÍNIA 1). 

3. Dia 13 de maig de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en 
l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015). 

4. Dia 12 de juny de 2015, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública en 
funcions, va resoldre reconèixer i liquidar l’obligació a favor de Associació Tercera 
Edat “Hero”, amb CIF G07308406, per import de 1.516,36 €, en concepte de bestreta 
del 50% de l’import de la subvenció concedida per fomentar l’associacionisme en 
l’àmbit de les persones majors, d’acord amb el que s’estableix en la base 36.5 de les 
bases d’execució del pressupost de 2015. 
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5. Dia 29 de setembre de 2015, el senyor Jaime Mas Tous, en representació de 
l’Associació Tercera Edad “Hero”, va presentar escrit de renúncia de la subvenció 
sol·licitada en concepte de lloguer ja que “no s’ha arribat a contractar el lloguer”. 

6. Dia 24 de febrer de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar 
«Acceptar la renúncia de l’Associació Tercera Edad “Hero”, amb CIF G-07308406, a la 
subvenció concedida, en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015, per a la 
realització del projecte LLOGUER, per un import de tres mil trenta-dos euros amb 
setanta-dos cèntims (3.032,72 euros) ja que no s’ha dut a terme l’activitat 
subvencionada (lloguer del local social).» 

7. Dia 4 d’abril de 2016, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment de reintegrament de la 
bestreta i pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

8. Dia 8 d’abril de 2016, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Tercera Edat 
“Hero” (avís de recepció de dia 13 d’abril de 2016), i transcorregut el termini de quinze 
dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

9. Dia 4 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de reintegrament de la 
bestreta i pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

10. Dia 5 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de reintegrament de la bestreta i 
pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació Tercera Edat 
“Hero”.  

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

Fonaments 

1. Els articles 30.8, 34, 37, 40 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 
cobrament i al reintegrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del 
Consell de Mallorca, d’acord amb el que s’estableix en el Decret d’organització del 
Consell de Mallorca aprovat dia 10 de juliol de 2015, BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 
2015. 

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

1. Acordar el reintegrament de la bestreta corresponent al 50% de la subvenció 
destinada a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015, 
línia 1 (lloguer locals socials), concedida a l’Associació Tercera Edat “Hero”, G-
07308406, per import de 1.516,36 euros; així com la declaració de la pèrdua del dret al 
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cobrament de la subvenció per import de 3.032,72 € per falta de justificació del projecte 
presentat. 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, general 
de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora corresponent 
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 
procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 
final de l’import total a reintegrar per l’Associació Tercera Edat “Hero”. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació Tercera Edat “Hero” i a la Intervenció General 
del Consell de Mallorca. 

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

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

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

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

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

 
PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES 
BALEARS. 
 

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

 
La Universitat de les Illes Balears i el Consell de Mallorca vénen col·laborant de forma 
ininterrompuda des de l’any 1984, amb la signatura d’acords marc i convenis específics. 
 
El Consell de Mallorca vol implicar-se en activitats de caire cultural, i de donar suport a 
la divulgació i l’aplicació d’activitats de recerca tècnica-científica. 
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La Universitat de les Illes Balears, a través de les diverses facultats, departaments, o 
instituts i a través del seu personal docent i investigador, té entre els seus objectius la 
investigació, la docència i la divulgació del coneixements en els seus diversos àmbits, i 
en concret en tot el que se refereix a l’activitat artística, museística i tècnica-científica. 
 
És d’interès d’ambdues parts refermar aquesta col· laboració i establir un nou acord marc 
que doni cobertura a una col·laboració més àmplia d’acord amb les funcions de cada 
institució i la realitat social i cultural. 
 
Aquest acord s'estableix per desenvolupar la cooperació en un conjunt d’eixos en els 
camps de la cultura, la docència, la investigació, la formació i les pràctiques de 
l’alumnat en els termes que s'indiquen a l’esborrany de conveni adjunt. 
 
Atès l’informe de la directora insular de Presidència i Relacions Institucionals, de 28 de 
juliol de 2016, proposant la signatura del present acord marc. 
 
Atès que la signatura d’aquest acord marc no implica cap despesa directa pel Consell de 
Mallorca. 
 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i, d’acord amb l'article 31.2 e) del Reglament 
Orgànic del Consell de Mallorca, el conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu l’adopció del següent 
 
 
ACORD 
 
 
1. Aprovar l’acord marc de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i la 
Universitat de les Illes Balears, que s’adjunta. 
 
ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE 
MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 
 
 
Palma,       
 
REUNITS 
 
D'una part, el Senyor Miquel Ensenyat Riutort, President del Consell Insular de 
Mallorca que actua en representació d’aquesta institució de conformitat amb el que 
disposa l’art. 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars. 
 
 
I de l'altra, el Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les 
Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 
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12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de 
l'esmentada universitat. 
 
EXPOSEN 
 
I. La Universitat de les Illes Balears i el Consell de Mallorca vénen col·laborant de 
forma ininterrompuda des de l’any 1984, amb la signatura d’acords marc i convenis 
específics 
 
II. Que el Consell de Mallorca vol implicar-se en activitats de caire cultural, i de donar 
suport a la divulgació i l’aplicació d’activitats de recerca tècnica-científica. 
 
III. Que la Universitat de les Illes Balears, a través de les diverses facultats, 
departaments, o instituts i a través del seu personal docent i investigador, té entre els 
seus objectius la investigació, la docència i la divulgació del coneixements en els seus 
diversos àmbits, i en concret en tot el que se refereix a l’activitat artística, museística i 
tècnica-científica. 
 
IV. Que és interès d’ambdues parts refermar aquesta col·laboració i establir un nou 
acord marc que doni cobertura a una col·laboració més àmplia d’acord amb les funcions 
de cada institució i la realitat social i cultural. 
 
 
Així, convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació 
entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert els 
següents 
 
 
ACORDS 
 
Primer. Objectius 
Aquest acord s'estableix per desenvolupar la cooperació en un conjunt d’eixos en els 
camps de la cultura, la docència, la investigació, la formació i les pràctiques de 
l’alumnat en els termes que s'indiquen més avall. 
 
Segon. Tipus de cooperació 
La cooperació entre ambdues institucions se centra en cinc grans apartats, Cultura, 
Recerca i innovació, Assessorament, Formació, Pràctiques alumnat, que es podran 
concretar en els punts següents: 
 

1. En el marc del desenvolupament de la Cultura es treballarà en les següents àrees: 
a. Xarxa de biblioteques del Consell Insular de Mallorca donant suport a 

INNOPAC des de la UIB. 
b. Arxius municipals de Mallorca. 
c. Béns d’Interès Cultural de Mallorca. 
d. Patrimoni Arqueològic de Mallorca. 
e. Col·leccions d’art del Consell Insular de Mallorca i llur catalogació per la 

UIB. 
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f. Universitat Oberta per a Majors. 
g. Lliga de Debat de la UIB. 

 
2. A l’àrea de Recerca i innovació en matèria: 

a. Mediambiental, treballar en la implantació de la Càtedra de Residus. 
b. D’Infrastructures, Territori i Urbanisme, col·laboració i assessorament en 

projectes d’investigació i recerca en matèria d’estalvi i eficiència 
energètica, impuls de tecnologies que potenciïn la sostenibilitat social, 
estalvi de recursos naturals (aigua), tecnologies de segrest de CO2, etc. 

c. Activitats Classificades 
 

3. A l’àrea de Formació, establir un post-grau en Gestió Pública, amb mòduls 
administratius i jurídics i altres relacionats amb el conjunt de competències 
pròpies de l’administració local. 
 

4. A l’àrea de pràctiques de l’alumnat, col·laborar en les pràctiques als 
departaments del Consell de Mallorca que ho sol·licitin, tant per Beques TUO 
com per Cooperació educativa. 
 

5. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts. 
 
Tercer. Àrees de cooperació 
La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues 
institucions. 
 
El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades 
anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis 
d'idoneïtat professional per a les tasques preteses. 
 
Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, 
que es definiran específicament als protocols corresponents. 
 
Quart. Programes projecte específics 
Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests 
protocols podran incloure la informació següent: 
 
1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte. 
 
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució. 
 
3. La durada del programa projecte. 
 
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i 
la distribució dels diners en qüestió. 
 
5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en 
casos de programes d'estudis conjunts. 
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Aquests protocols hauran de comptar amb l'aprovació prèvia dels representants de la 
comissió mixta.  
 
Cinquè. Condicions financeres 
a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment 
de la firma d'aquest acord. 
 
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls 
financers i es tramitarà el corresponent expedient de despesa prèvia la fiscalització per la 
Intervenció General, quan aquesta sigui preceptiva. 
 
Sisè. Reconeixement i convalidació  
En cas de programes d'estudis conjunts, s'establirà un sistema acadèmic de 
reconeixement mutu. 
 
Aquest sistema s'haurà de descriure en cada protocol específic i l'hauran d'aprovar 
ambdues institucions. 
 
Setè. Forma de disposar de la propietat intel·lectual 
Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a 
disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes. 
 
Vuitè. Actuacions en tramitació 
Si alguna de les actuacions descrites en l’acord segon es trobés en tramitació abans de la 
signatura del present acord, s’hi considerarà adscrit. 
 
Novè. Vigència i durada 
El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa de quatre anys. 
Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la renovació, la modificació o 
rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc 
es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi 
hagi en fase de realització. 
 
Decè. Comissió Mixta 
Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la fima del present acord, una 
comissió mixta paritària, d’un mínim de dues persones, elegides per cadascuna de les 
parts. Aquesta comissió s’ocuparà d’aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es 
derivin del desenvolupament de l’Acord Marc. La resolució de les controvèrsies que 
puguin suscitar-se per l’aplicació del mateix o dels acords particulars que s’adoptin a 
l’empara d’aquest, correspon a la comissió mixta. 
 
 
I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats i 
en dos exemplars el present acord de col·laboració. 
 
 

Pel Consell de Mallorca, 
 

Per la Universitat de les Illes Balears, 
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Miquel Ensenyat Riutort 

President 

 
 
 
Llorenç Huguet 
Rector  

 
 
 
 

Diligència 
El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció 
de data …….. de  ………….. de 20…….. i el va ratificar 
el Consell de Govern en data ..........de ....................de 20 
…..., de conformitat amb el que estableixen els articles 
24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes 
Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig 
(BOIB núm. 76, de 22 de maig). 

 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I LA 
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA REALITZACIÓ DE 
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CURRICULARS D’ESTUDIANTS 
DE GRAU I POSTGRAU DE TÍTOLS OFICIALS I PROPIS DE LA UIB. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda: 

 

La Universitat de les Illes Balears (UIB), de conformitat amb la normativa de gestió de 
pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions, ha 
proposat a aquest Consell la subscripció d’un conveni de col·laboració per a la 
realització de pràctiques acadèmiques curriculars dels estudis de grau i/o postgrau 
oficials i propis de la UIB. 

El 29 de juliol de 2016, el secretari tècnic d’Economia i Hisenda va emetre una 
memòria justificativa sobre l’interès i la idoneïtat de subscriure aquest conveni de 
col·laboració.  

L’1 d’agost 2016, el conseller executiu d’Economia i Hisenda va resoldre iniciar 
l’expedient. 

El 2 d’agost de 2016, la cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament ha emès 
l’informe-proposta d’aprovació del conveni. 

El 4 d’agost de 2016, la Intervenció General ha informat de la no necessitat de 
fiscalització prèvia en aquest punt de tramitació de l’expedient (núm. ref. 227/16CO). 

De conformitat amb els antecedents exposats, el conseller executiu d’Economia i 
Hisenda que subscriu, en ús de les atribucions conferides a l’article 31.2.e) del 
Reglament orgànic de la Corporació, eleva al Consell Executiu del Consell de Mallorca, 
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òrgan competent per a resoldre, de conformitat amb allò que disposa l’article 1 c) del 
Decret de 10 de juliol de 2015, d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 
109, de 18 de juliol), modificat pel Decret de 24 de febrer de 2016 (BOIB núm. 27, de 
27 de febrer) i pel Decret de 9 de març de 2016 (BOIB núm. 35, de 17 de març) i la base 
23.4 de les d’execució del Pressupost de l’exercici 2016, l’adopció del següent: 

ACORD 

1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i la Universitat de 
les Illes Balears per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars 
d’estudiants de grau i postgrau de títols oficials i propis de la UIB, que s’adjunta com 
Annex. 

2. Notificar aquest Acord a la UIB i traslladar-ho a la Intervenció General i a la 
Secretaria General de la Corporació. 

 

CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I LA UIB PER A LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CURRICULARS 
D’ESTUDIANTS DE GRAU I POSTGRAU DE TÍTOLS OFICIALS I PROPIS DE LA 
UIB  

Palma, ______________ 

REUNITS 

D’una part, la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat de la Universitat de les 
Illes Balears (en endavant, la UIB), professora Margalida Payeras Llodrà, per delegació 
del Rector Magnífic de la UIB, senyor Llorenç Huguet Rotger, mitjançant l’acord del 
Consell de Direcció del dia 9 de desembre de 2014, en virtut del que disposa l’article 
38.2 dels Estatuts, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de 
maig). 

I de l’altra, el senyor Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda del 
Consell de Mallorca, en virtut del Decret de la Presidència de 6 de juliol de 2015 (BOIB 
núm. 100, de 7 de juliol), en representació del Consell de Mallorca (en endavant, 
l’entitat col·laboradora),  

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat suficient per atorgar el present 
conveni, i per això 

EXPOSEN 

I. Que l’Estatut de l’estudiant universitari, aprovat pel Reial decret 1791/2010, de 30 de 
desembre, reconeix, respectivament, als articles 8 i 9, el dret específic dels estudiants de 
grau i de màster a «disposar de la possibilitat de realització de pràctiques, curriculars o 
extracurriculars, que es poden fer en entitats externes i als centres, estructures o serveis 
de la universitat, segons la modalitat prevista i garantint que serveixin a la finalitat 
formativa d’aquests» (lletra f) i a «comptar amb tutela efectiva, acadèmica i 
professional [...] en les pràctiques externes que es prevegin al pla d’estudis» (lletra g). 
D’altra banda, l’article 24 d’aquest Estatut regula les pràctiques acadèmiques externes, 
la tipologia i les característiques generals, així com l’extensió de les pràctiques a tots els 
estudiants matriculats en qualsevol ensenyament impartit per les universitats o els 
centres que hi estan adscrits.  
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II. Que la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en 
empreses, entitats o institucions (annex de l’Acord normatiu 11124/2014, de 19 de 
setembre –FOU núm. 405, de 17 d’octubre) (en endavant, la normativa de pràctiques de 
la UIB), a l’article 1, estableix que les pràctiques acadèmiques externes constitueixen 
una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris i 
supervisada per la UIB l’objectiu de la qual és permetre’ls aplicar i complementar els 
coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i afavorir l’adquisició de 
competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals i facilitin la seva 
ocupabilitat.  

III. Que els Estatuts de la Universitat, a l’article 147.1, estableixen que la UIB 
fomentarà una adequada política de convenis amb institucions i empreses. 

IV. El seu interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració entre ambdues parts 
en relació amb la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars dels estudis 
de grau i/o postgrau oficials i propis de la UIB per part dels estudiants. 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, les parts 

ACORDEN 

Primer. Objecte del conveni 

L’objecte d’aquest conveni és establir el marc per regular la col·laboració entre la UIB i 
l’entitat col·laboradora per possibilitar la realització de pràctiques externes segons les 
condicions particulars de cada modalitat, establertes a l’annex 1 d’aquest conveni.  

MODALITAT I: PRÀCTIQUES CURRICULARS: les que els estudiants 
realitzen com a activitats acadèmiques integrants del seu pla d’estudis.  

Segon. Finalitat de les pràctiques 

La finalitat de les pràctiques externes, de conformitat amb les previsions de la normativa 
de pràctiques de la UIB, és: 

a) Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentatge 
teòric i pràctic. 

b) Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat 
professional en què els estudiants han d’operar, contrastant i aplicant els coneixements 
adquirits. 

c) Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i 
participatives. 

d) Obtenir una experiència pràctica que els faciliti la inserció al mercat de treball i 
millori la seva ocupabilitat futura. 

e) Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria. 

Tercer. Règim de les pràctiques acadèmiques externes curriculars dels alumnes 

1. Les característiques de les pràctiques externes de la UIB són regulades per la 
normativa de pràctiques de la UIB.  

2. L’estudiant que participa a pràctiques externes haurà de complir els requisits 
establerts a l’article 3 de la normativa de pràctiques de la UIB. 
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De conformitat amb el projecte formatiu i les característiques dels estudis 
corresponents, els practicants realitzaran funcions pròpies del perfil professional relatiu 
als estudis que estiguin cursant, d’acord amb el pla de pràctiques que cada estudiant ha 
de desenvolupar, dins el context de l’organització general de la pràctica i amb les 
orientacions dels tutors de pràctiques de la UIB i dels supervisors dels centres de 
pràctiques.  

3. Els estudiants en pràctiques tindran dos tutors: un tutor acadèmic de la UIB i un tutor 
de l’entitat col·laboradora. 

a) El tutor acadèmic serà un professor de la UIB, que tindrà els drets i deures establerts 
als articles 13 i 15 de la normativa de pràctiques de la UIB.  

b) El tutor de l’entitat col·laboradora ha de ser una persona que hi estigui vinculada, 
amb experiència professional i amb els coneixements necessaris per realitzar una tutela 
efectiva, que tindrà els drets i deures establerts als articles 9 i 16 de la normativa de 
pràctiques de la UIB.  

El tutor de l’entitat col·laboradora tindrà dret a l'obtenció d'un certificat acreditatiu de la 
labor realitzada. 

4. La UIB, acabades les pràctiques externes, emetrà, a petició de l’estudiant, un 
document que les acrediti i que ha de contenir, almenys, els aspectes recollits a l’article 
14.4 de la normativa de pràctiques de la UIB. 

5. L’estudiant té dret a realitzar les proves corresponents a l’avaluació dels estudis en 
què està matriculat i l’entitat col·laboradora té l’obligació de concedir-li els permisos 
necessaris per realitzar les proves indicades. 

6. Per a cada estudiant en pràctiques se signarà un annex (annex 2 del present conveni) 
en el qual s’indicarà: la modalitat de les pràctiques i les condicions particulars de cada 
pla de pràctiques. Aquest annex anirà signat pel tutor de l’empresa/entitat, el tutor de la 
UIB i l’estudiant. 

Quart. Drets i deures dels estudiants en pràctiques 

Els estudiants, durant la realització de les pràctiques acadèmiques externes curriculars 
de grau i postgrau, tindran els drets i deures establerts als articles 5 i 14 de la normativa 
de pràctiques de la UIB.  

Cinquè. Exclusió de relació laboral 

1. La realització de les pràctiques acadèmiques externes de grau i postgrau, atès el seu 
caràcter formatiu, no donarà lloc, en cap cas, a obligacions pròpies d'una relació laboral. 
A més, la seva realització no podrà donar lloc a la substitució de la prestació laboral 
pròpia de llocs de treball. 

2. En cas que al final dels estudis l’estudiant s’incorpori a la plantilla de l’entitat 
col·laboradora, el temps de les pràctiques no es computa als efectes d’antiguitat ni 
l’eximeix del període de prova, llevat que en l’oportú conveni col·lectiu aplicable hi 
estigui expressament estipulada alguna cosa diferent. 

Sisè. Comissió de seguiment  

1. Si escau, es crearà una comissió de seguiment que serà formada per dos representants 
de la UIB i dos representants de l’entitat col·laboradora.  
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2. La comissió de seguiment coordinarà les relacions entre la UIB i l’entitat 
col·laboradora indicades en l’execució d’aquest conveni. Així mateix, resoldrà els 
problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte del present 
conveni.  

3. En qualsevol cas, abans de presentar, quan sigui pertinent fer-ho, els litigis produïts 
davant els òrgans jurisdiccionals ordinaris, s’haurà d’intentar la conciliació en el si de la 
comissió esmentada.  

Setè. Protecció de dades 

La UIB té inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, 
amb el codi 2102791435, el fitxer Estudiants de la UIB, la finalitat del qual és la gestió 
acadèmica i administrativa d’aquests. 

La UIB garanteix els drets prevists a la legislació vigent en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal i aplica les mesures de seguretat de nivell mitjà 
corresponents al fitxer. 

Els estudiants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
davant el Secretari General de la Universitat de les Illes Balears.  

L'estudiant, en tot cas, tindrà accés solament a les dades de caràcter personal que siguin 
necessàries per dur a terme la prestació convinguda al conveni. L'estudiant s’obliga a no 
difondre a tercers i a guardar en el més absolut secret tota la informació i les dades de 
caràcter personal a què tingui accés en compliment d’aquest conveni i a subministrar-les 
únicament a personal autoritzat per l’empresa/entitat. 

Vuitè. Vigència 

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i la vigència 
s’estendrà fins a la finalització de l'any acadèmic; serà renovable automàticament per 
anys acadèmics en cas que no es denunciï. La denúncia ha de fer-se amb una antelació 
de dos mesos. 

En tot cas, qualsevol de les parts el pot resoldre sempre que hi hagi avís previ a l'altra 
part, fet amb una antelació mínima de sis mesos a la data prevista per fer-ho. 

La resolució del present conveni no afectarà la realització de les pràctiques externes dels 
estudiants que estiguin en curs. 

Novè. Normativa aplicable 

En tot allò que no es preveu en aquest conveni, serà aplicable el Reial decret 592/2014, 
d’11 de juliol, i el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, així com la normativa de 
pràctiques de la UIB (FOU núm. 405, de 17 d’octubre de 2014), que regulen la gestió de 
pràctiques externes dels estudiants universitaris, i en el cas de pràctiques externes 
d’estudis de postgrau, l’acord de la Junta del Centre d’Estudis de Postgrau de 16 de 
gener de 2013 pel qual s’estableix el Reglament propi per a les pràctiques externes de 
les titulacions oficials de postgrau de la UIB. 

Desè. Resolució de conflictes i jurisdicció competent 

Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació, el desenvolupament 
i els efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present conveni les resoldrà la 
comissió de seguiment prevista a l’acord sisè. Si ambdues parts no arriben a un acord, 
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sotmetran les qüestions litigioses als òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa 
amb seu a Palma, amb renúncia expressa a qualsevol jurisdicció que els pugui 
correspondre. 

Onzè. Denominacions 

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres 
de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest conveni apareguin en 
gènere masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, 
segons el sexe del titular de qui es tracti. 

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats en aquest conveni, 
ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l’encapçalament. 

 

Pel Consell de Mallorca, 
 
 
 
 
Cosme Bonet Bonet 
Conseller executiu d’Economia 
i Hisenda  

 
 
 
 
 
 

Per la Universitat de les 
Illes Balears, 
 
 
 
Margalida Payeras 
Vicerectora d’Alumnes, 
Titulats i Ocupabilitat 

 Diligència 

El present model de conveni (ref. 3015) el va aprovar el 
Consell de Direcció de data 9 de desembre de 2014 i el va 
ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 
2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 
24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes 
Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB 
núm. 76, de 22 de maig). 

 

ANNEX 1. CONDICIONS PARTICULARS 

MODALITAT I: PRÀCTIQUES CURRICULARS  

Condició primera. Descripció 

Són activitats acadèmiques reglades i tutelades que formen part del pla d’estudis. 
Només podran oferir-se per a aquelles titulacions de grau o de postgrau que així ho 
tinguin establert al seu pla d’estudis.  

Condició segona. Requisits dels estudiants 

Els que estableixi el seu pla d’estudis. Han d’estar matriculats de les assignatures de 
pràctiques externes del grau o postgrau que estiguin cursant i complir els prerequisits 
propis d’aquestes assignatures.  

Condició tercera. Unitat administrativa responsable de la gestió de les pràctiques 
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La tramitació i gestió del conveni i les pràctiques la faran les respectives facultats / 
escoles / Centre d’Estudis de Postgrau / Escola de Doctorat de la UIB a les quals 
s’adscriuen les titulacions. 

Condició quarta. Selecció dels estudiants 

La faran els òrgans designats a aquests efectes d’acord amb la normativa de les facultats 
/ escoles / Centre d’Estudis de Postgrau / Escola de Doctorat de la UIB a les quals 
correspongui la titulació sol·licitada per part de l’empresa/entitat.  

Condició cinquena. Avaluació 

L’avaluació de cada estudiant en pràctiques curriculars la farà el tutor de la UIB de 
forma coordinada amb el tutor de l’empresa/entitat, de conformitat amb els 
procediments establerts per la UIB i el que prevegi la guia docent del pla d’estudis de 
l’assignatura de pràctiques externes corresponent.  

La UIB, acabades les pràctiques externes, ha d’emetre un document que les acrediti, el 
qual ha de contenir, almenys, els aspectes recollits a l’article 14.4 de la normativa de 
pràctiques de la UIB.  

Condició sisena. Condicions: durada, període i horari 

Durada: és la que estableixin cada pla d'estudis i el programa de l'assignatura 
corresponent. 

Període: es cursaran en el moment en què estiguin previstes al pla d'estudis de la 
titulació. 

Horari: s'especificarà en cada cas en particular i l’autoritzarà el centre responsable. En 
general, el nombre màxim d'hores diàries de pràctica que un estudiant pot fer en període 
lectiu són 5. En període no lectiu es pot incrementar fins a 7 hores diàries, tenint present 
que, en cas que hi hagi una borsa o un ajut a l'estudi, també s'haurà d'aplicar l'increment 
proporcional. 

Si es donen circumstàncies excepcionals, la durada i l’horari es poden disposar segons 
el que indica l’article 21 bis de la normativa de pràctiques de la UIB.  

Condició setena. Ajuda a l’estudi  

Per a la realització d’aquestes pràctiques no hi ha prevista una compensació econòmica 
obligatòria. No obstant això, els alumnes poden acollir-se a qualsevol modalitat d’ajuda 
compensatòria que sigui compatible amb la seva condició d’alumne en pràctiques. 
L’empresa/entitat pot realitzar aportacions econòmiques en forma de borsa d’ajuda a 
l’estudi.  

Condició vuitena. Assegurances 

Els estudiants estaran coberts, en cas d’accident, malaltia o infortuni familiar, per 
l’assegurança escolar en els terminis i condicions que estableix la legislació vigent. Els 
estudiants més grans de 28 anys estaran coberts per la pòlissa sanitària contractada per 
la UIB. Per a tots els estudiants de la UIB queda garantida la responsabilitat civil de 
danys a tercers que pugui ocasionar l’estudiant en pràctiques amb la pòlissa que la UIB 
té subscrita a aquest efecte. No obstant això, en cas que les pràctiques tinguin lloc als 
EUA, al Canadà, Mèxic o en països que operin sota les lleis d’aquests, i/o impliquin la 
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realització d’activitats d’alt risc, cal que es formalitzi una pòlissa d’assegurança 
específica per a cada cas.  

D’altra banda, només si les pràctiques preveuen una contraprestació econòmica per a 
l’estudiant, l’empresa/entitat ha de sol·licitar l’alta a la Seguretat Social de l’estudiant 
que realitza les pràctiques al qual resulti aplicable el Reial decret 1493/2011, al qual 
s’ha fet menció anteriorment.  

Finalment, s’ha de tenir present la previsió de la disposició addicional vint-i-cinquena 
del Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al 
creixement, la competitivitat i l’eficiència, que estableix la bonificació del cent per cent 
de la cotització a la Seguretat Social per a les pràctiques curriculars externes dels 
estudiants universitaris i de formació professional.  

Condició novena. Reconeixement 

Les pràctiques tenen reconeguda l’assignació de crèdits i l’equivalència en hores 
presencials a l’empresa/entitat que estiguin previstes en el programa de les assignatures 
del pla d’estudis al qual pertanyin. 

 

NÚM. CONVENI: «vnumconveni» 

NÚM. ANNEX: «vnumannex»  

 

ANNEX 2. PLA DE PRÀCTIQUES CURRICULARS DE GRAU/POSTGRAU DE 
TÍTOLS OFICIALS I PROPIS DE LA UIB 

El senyor / La senyora <<vnomtutoruib>>, amb e-mail <<xxxxxxx>>,  telèfon 
<<xxxxx>>, nomenat/ada per exercir les funcions de tutor/a acadèmic/a del present 
programa de pràctiques externes entre la Universitat i l’empresa/entitat 
«vnomempresa». 

El senyor / La  senyora «vnomtutorempresa», amb e-mail «vemailtutofe», nomenat/ada 
per l’empresa/entitat «vnomempresa», domiciliada a «vpoblacioempresa», a 
«vdireccioempresa», telèfon «vtelefonempresa», per exercir les funcions de tutor/a del 
present programa de pràctiques acadèmiques externes <<tipusdepràctiques>> entre la 
Universitat i l’empresa/entitat «vnomempresa». 

L’estudiant «vnombecari», DNI núm. «vdnibecari», matriculat/ada dels estudis de 
«vestudisbecari» d’aquesta universitat, que viu a «vdirecciobecari» de 
«vpoblaciobecari», telèfon núm. «vtelfbecari» «vtelf2becari» «vmobilbecari»- 
«vemailbecari». 

Declaren, en cas que se signi el present annex, referent al conveni de pràctiques externes 
número <<numconveni>>, signat entre la Universitat i l’empresa <<vnomempresa>>, 
que el pla de pràctiques que l’estudiant ha de dur a terme és el següent: 

1. Descripció de les pràctiques que ha de fer l’estudiant: 

«vdescripciotreball» 

2. Lloc on es faran les pràctiques: 

«vlloctreball» 
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3. Període en què es faran les pràctiques: 

«vperiodetreball» 

4. Nombre total d’hores en aquest període: 

«vhores» 

5. Horari: 

«vhorari» 

 Coneixements específics que ha de tenir l’estudiant per fer aquestes pràctiques: 

«vConeixementsEspecifics» 

6. Formació que adquirirà l’estudiant fent aquestes pràctiques: 

«vformacioadquirida» 

7. Forma prevista de seguiment i d’orientació a l’estudiant mentre faci les 
pràctiques: 

«vSeguimentPrevist» 

8. Les característiques de les presents pràctiques són regulades per la normativa 
de pràctiques de la UIB.  

 En el cas de les pràctiques curriculars s’ha de preveure també el que s’indiqui a 
les especificacions del pla d’estudis amb referència a l’assignatura de pràctiques 
externes. 

9. La UIB, l’empresa/entitat i l’alumne es comprometen a complir les 
obligacions respectives descrites i recollides al capítol II del títol II de la 
normativa de pràctiques de la UIB. 

10. La vigència de les pràctiques és d’un curs acadèmic (dins el període indicat). 
La finalització anticipada de les pràctiques, que pot ser per iniciativa de 
qualsevol de les parts, s’ha de justificar segons el que disposa la normativa 
de pràctiques de la UIB, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:   

− Cessament  de les activitats per qualsevol de les parts.  
− Circumstàncies justificades que impedeixin el desenvolupament de les 

activitats programades.  
− Mutu acord de les parts intervinents.  
− Incompliment del conveni per qualsevol de les parts.  
− Renúncia expressa de l’estudiant o de l’empresa.  

11. L'empresa/entitat es compromet a complir amb les normes vigents en tot el 
que faci referència a prevenció de riscs laborals, i facilitar a l'estudiant 
idèntics mitjans de protecció que els requerits a qualsevol altre treballador.  

12. El fet que l’empresa/entitat subscrigui el present acord no suposa 
l’adquisició d’altres compromisos que els que s’hi estipulen. D’acord amb la 
normativa aplicable, la relació de l’estudiant amb l’empresa/entitat no té 
caràcter de relació laboral. 

L’empresa/entitat es compromet, durant els dies que l’estudiant hagi de realitzar 
exàmens oficials dels seus estudis, a donar-li el dia lliure complet, encara que 
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l’horari de les pràctiques no coincideixi amb l’hora de l’examen o prova 
d'avaluació. 

13. Observacions:  

 «vobservacions» 

Palma, «vdatacatala» 

El tutor / La tutora 
nomenat/ada per 
l’empresa/entitat, 

Vist i plau 

El tutor / La tutora 
nomenat/ada per la 
UIB, 

L’estudiant, 

 

 

«vnomtutorempresa» 

 

 

«vnomtutoruib» 

 

 

«vnombecari» 

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, la persona 
afectada accepta que les seves dades personals, com també les que puguin ser facilitades 
en el futur, siguin incorporades a un fitxer del qual és titular «vnomempresa», amb 
domicili a «vdireccioempresa», «vpoblacioempresa». Aquestes dades han estat 
recollides per l’entitat amb la finalitat de poder complir el conveni amb la Universitat. 
La persona afectada pot exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular, els d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició a través d’escrit que pot dirigir a la seu social de 
l’entitat a l’adreça indicada. La persona afectada s’obliga a no difondre a tercers i a 
guardar en el més absolut secret tota la informació i les dades de caràcter personal a què 
tingui accés, així com de les tasques realitzades en compliment d’aquest conveni i a 
subministrar-les únicament a personal autoritzat per «vnomempresa». La persona 
afectada tindrà accés solament a les dades de caràcter personal que siguin necessàries 
per dur a terme la prestació convinguda al conveni. 

 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ACORD 
D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE LA BANDERA MUNICIPAL DE 
L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY. 
 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 

 
Antecedents 

1.- L’Ajuntament de Vilafranca de Bonay ha tramés a aquest Consell, amb data d’entrada 
en el Registre General d’aquest Consell de 4 de gener de 2016, l’expedient tramitat en 
relació a la modificació de la bandera municipal.  
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2.- L’expedient municipal conté els documents exigits per l’article 3 del Decret 7/1988, 
d'11 de febrer, pel qual es regula el procediment per a l'adopció, modificació o rehabilitació 
d'escuts i banderes de les entitats locals de les Illes Balears, igualment, hi consta 
l’aprovació del projecte per acord de la majoria absoluta del Ple de l’Ajuntament. 
 
3.- S’ha sol·licitat l’informe preceptiu de la Real Academia de la Historia, que s’ha emès el 
5 de maig de 2016 en sentit favorable a l’aprovació definitiva del model proposat. 

Fonaments Jurídics 

I. L’article 22.2.b), en relació amb l’art. 47.2.e), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, i l’article 10 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal 
i de règim local de les Illes Balears, preceptuen que l’adopció o la modificació de l’escut, 
ensenya o bandera requereixen l’acord de la majoria absoluta del Ple de la Corporació 
Municipal 

II. D’acord amb l’article 1.7 de la Llei 8/1993, d’1 de desembre, d’atribució de 
competències als Consells Insulars en matèria de règim local, correspon al Consell Insular 
l’aprovació de l’adopció, modificació o rehabilitació d’escuts i banderes de les entitats 
locals. 

III. El procediment es troba establert en el Decret 7/1988, d'11 de febrer, pel qual es regula 
el procediment per a l'adopció, modificació o rehabilitació d'escuts i banderes de les entitats 
locals de les Illes Balears. 

IV. L’òrgan competent per a la seva resolució és el Consell Executiu en virtut del disposat 
en l’article 12 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i l’article 28 del 
Reglament Orgànic del Consell de Mallorca. 

Per tot l’exposat anteriorment, s’eleva al Consell Executiu del Consell de Mallorca la 
següent: 
 
Proposta d’Acord 
 
1r.- Aprovar l’adopció de la modificació de la bandera municipal de Vilafranca de Bonany 
de conformitat amb l’Acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 23 de desembre 
de 2015, d’acord amb la descripció que s’adjunta com a Annex. 
 
2n.- Notificar el present Acord a l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany i procedir a la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de l’Estat.  
 
 
APROVACIÓ, SI ESCAU, PROPOSTA D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓ DE LA DESPESA DEL DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL CORRESPONENT A APORTACIÓ 
CONSORCI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LES 
COMUNICACIONS DE MALLORCA PER A L’EXERCICI 2016. 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 

Antecedents. 
 
Atès l’escrit de data 26 d’abril de 2016 signat per la Sra. Mª del Carmen Palomino 
Sánchez, presidenta del Consorci de Tecnologies de la Informació i de les 
Comunicacions de Mallorca, de data d’entrada al Registre General de 28 d’abril de 
2016, mitjançant el qual sol·licita l’assignació i transferència per part del Consell de 
Mallorca de la quantitat de 450.000,00 € a l’esmentat Consorci prevista al pressupost de 
2016. 
 
 
Atès que en la base 33.2.b de les Bases d’execució del Pressupost 2016 del Consell de 
Mallorca es fa esment al cas d’aportacions dineràries a unitats institucionals públiques 
dependents del Consell de Mallorca, si es destinen tant a finançar globalment la seva 
activitat com a realitzar actuacions concretes que s’han de dur a terme en el marc de les 
funcions que tenen atribuïdes. 
 
Consta a l’expedient: 
 
Informe justificatiu de la secretària tècnica del Departament de Desenvolupament Local 
de data 22 de juliol de 2016. 
 
Informe jurídic del cap dels Serveis Administratius del Departament de 
Desenvolupament Local de data 27 de juliol de 2016. 
 
Certificat de reserva de crèdit, número d’operació 220160006343. 
 
Informe favorable de fiscalització prèvia d’Intervenció número FS-102/16 CAPÍTOL 4, 
de data                                                3 d’agost de 2016. 
 
Atesos aquests antecedents, la sotasignant, secretaria tècnica de Desenvolupament Local 
proposa al conseller executiu del Departament de Desenvolupament Local elevi al 
Consell Executiu del Consell de Mallorca l’adopció del següent 
 

ACORD 

 
1.- Aprovar una aportació econòmica a favor del CONSORCI DE TECNOLOGIES DE 
LA INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS DE MALLORCA, CIF P0700006J, 
amb domicili C/ General Riera, núm. 113, 07010-Palma i amb compte bancari codi 
IBAN ES64 21000011810201562749 per un import de QUATRE-CENTS 
CINQUANTA MIL EUROS € (450.000,00 €) en concepte d’aportació del Departament 
de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca a l’esmentat Consorci per a l’any 
2016 destinada a finançar globalment la seva activitat. 
 
2.- Autoritzar i disposar a favor del CONSORCI DE TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS DE MALLORCA, CIF P0700006J, C/. 
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General Riera, 113, 07010 Palma de Mallorca i amb compte bancari codi IBAN ES64 
21000011810201562749, una despesa per import de QUATRE-CENTS CINQUANTA 
MIL EUROS € (450.000,00 €), la qual s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
65.94310.46707, inclosa en el pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 2016, 
pel concepte abans esmentat, i amb càrrec a la reserva de crèdit número 220160006343. 
 
3.- El Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca, 
com a entitat beneficiària de l’aportació i dependent del Consell de Mallorca, se 
sotmetrà a les actuacions posteriors de comprovació i control de la Intervenció General 
del Consell de Mallorca i Sindicatura de Comptes. 
 
4.- Atès que en la base 25.5.d de les d’execució del Pressupost 2016 del Consell de 
Mallorca es fa esment als documents que justifiquen la realització de la despesa o 
reconeixement de l’obligació en el cas d’aportacions dineràries a unitats institucionals 
públiques dependents del Consell de Mallorca, si es destinen tant a finançar globalment 
la seva activitat com a realitzar actuacions concretes que s’han de dur a terme en el marc 
de les funcions que tenen atribuïdes, s’haurà de presentar còpia dels comptes anuals 
auditats i aprovats, certificat del secretari de l’entitat de l’aprovació dels comptes anuals 
de l’aportació d’aquest any al més aviat possible i, en tot cas, abans del 30 de desembre 
de 2017. Si per circumstàncies que ho justifiquessin o d’altres alienes a l’entitat 
beneficiària no es pogués complir amb el termini esmentat s’hauria de demanar al 
Departament de Desenvolupament Local la pròrroga pertinent explicant els motius en 
què es fonamenta, d’acord amb l’establert a l’art. 70 del RD 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
5.-Sense perjudici del que s'ha establert a la prescripció anterior, el beneficiari pot 
sol·licitar una bestreta de fins el 100% de l’aportació sense la necessitat de constituir 
aval, d’acord amb la base 25.4 del Pressupost 2016 del Consell de Mallorca. 
 
 
MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
RELATIU AL SERVEI D’ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA DELS VEHICLES 
DEL CONSELL DE MALLORCA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. 
 

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

Antecedents 
 
1. Dia 14 d’abril de 2016, la consellera executiva del departament de Modernització i 
Funció Pública, en virtut de l’acord de delegació d’atribucions efectuada pel Consell 
Executiu dia 12 d’agost de 2015 (BOIB núm. 123, de 15 d’agost), va iniciar l’expedient 
de contractació relatiu al servei d’assegurança obligatòria dels vehicles del Consell de 
Mallorca, conforme a l’informe justificatiu de la Secretària Tècnica del Departament de 
Modernització i Funció Pública de la mateixa data. 
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2. Dia 9 de juny de 2016 el Sr. Jordi Amer Bonnín, TAG cap de Servei de Serveis 
Generals i Patrimoni en va emetre l’informe jurídic; dia 30 de juny de 2016, es va 
emetre el de Secretaria General i, dia 29 de juliol de 2016, el de fiscalització prèvia de 
l’expedient (núm. ref. 217/16P). 
 
Fonaments 
 
D’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del Decret d’organització del Consell de 
Mallorca aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de dia 18 de juliol), i 
d’acord amb la base 23 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu autoritzar i 
disposar despeses de quantia superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €), 
quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 
 
En els articles 110, 115 i 116 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant, 
TRLCSP) s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest expedient. 
 
Per tant, la consellera executiva del Departament de Modernització i Funció Pública del 
Consell de Mallorca eleva al Consell Executiu la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació del servei de l’assegurança obligatòria dels 
vehicles del Consell de Mallorca. 
 
2. D’acord amb el que es disposa en l’article 157 TRLCSP, el procediment pel qual es 
regeix l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del qual qualsevol empresari 
interessat pot presentar una proposició, però s’exclou qualsevol negociació dels termes 
del contracte amb els licitadors. 
 
Aquest contracte té caràcter privat amb la qualificació jurídica de contracte de serveis i, 
en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en el Llibre III del 
Títol II del TRLCSP. 
 
3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha d’assistir 
l’òrgan de contractació d’acord amb el que es disposa en l’article 320 del TRLCSP: 
 
Presidència: 
 
Hble. Sra. M. del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública. Suplent: Hble. Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva 
de Territori i Infraestructures. 
 
Vocalies: 
 
Sra. Elena Montejo Fuentes, Interventora General del Consell de Mallorca. Suplent: Sra. 
Brígida Llinàs Ferrer,  Interventora Adjunta del Consell de Mallorca. 
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Sr. Jeroni M. Mas i Rigo, Secretari General del Consell de Mallorca. Suplent: Sr. 
Antoni Benlloch Ramada. Secretari General Adjunt del Consell de Mallorca. 
 
Secretari –Vocal de la Mesa: Sr. Jordi Amer Bonnín, TAG cap de Servei de Serveis 
Generals i Patrimoni. Suplent: Sra. Maria Isabel Alemany Bennàssar. TAG cap de 
Servei de la Secretaria Tècnica d’Economia i Hisenda. 
 
4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques pels quals es regeix aquesta contractació, i exposar-los al públic pel termini de 
deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de publicar aquest anunci en el 
BOIB, perquè les persones interessades puguin examinar els plecs esmentats i 
presentar-hi les reclamacions que consideren oportunes, tot això de conformitat amb el 
que s’estableix en l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, Ext., de 27 de desembre de 2006).  
 
5. Autoritzar la despesa per l’import total de DOS-CENTS SETANTA-QUATRE MIL 
CINC-CENTS EUROS (274.500,00 €), exempts d’IVA (Art. 20.1.16 Llei 37/1992), la 
qual s’ha de finançar amb càrrec a les següents aplicació pressupostària i operacions 
comptables RC i A següents del pressupost vigent del Consell: 
 

Apl icació RC 2017 - 2020 A 2017-2020 Import 2017 Import 2018 Import 2019 To tal

10 13600 22400 220169000213 92016900365 26.500,00 € 26.500,00 € 26.500,00 € 79.500,00 €

10 15110 22400 220169000214 92016900366 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 €

10 94310 22400 220169000215 92016900367 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.500,00 €

10 17000 22400 220169000216 92016900368 17.000,00 € 17.000,00 € 17.000,00 € 51.000,00 €

10 17223 22400 220169000217 92016900369 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 €

10 33620 22400 220169000218 92016900370 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 €

10 34200 22400 220169000219 92016900371 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.500,00 €

10 42200 22400 220169000220 92016900372 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 €

10 45300 22400 220169000221 92016900373 33.500,00 € 33.500,00 € 33.500,00 € 100.500,00 €

10 43900 22400 220169000227 92016900379 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 €

10 92010 22400 220169000222 92016900374 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 9.000,00 €

10 92021 22400 220169000223 92016900375 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.500,00 €

10 92023 22400 220169000224 92016900376 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.500,00 €

10 92030 22400 220169000225 92016900377 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 €

10 92060 22400 220169000226 92016900378 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 €

Totals 91.500,00 € 91.500,00 € 91.500,00 € 274.500,00 €

 
 
L’adjudicació del contracte se sotmet a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient en l’exercici corresponent per atendre les obligacions derivades 
d’aquest contracte, d’acord amb l’establert en l’article 110.2 del TRLCSP.  
 
Atès que qualsevol actuació que afecti a les despeses de les administracions públiques 
han d’estar sotmeses al principi d’estabilitat pressupostària i que es imprescindible 
comptar amb un nivell de certesa respecte al cost dels diferents serveis que contracta la 
corporació i atès que el pressupost base de licitació té el suficient marge de flexibilitat 
per a que siguin els propis licitadors els que, en funció de la seva programació formulin 
ofertes econòmicament viables i que, al mateix temps contemplin les possibles 
desviacions del cost de les actuacions a realitzar en aquest contracte no precedeix la 
revisió de preus. 
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6. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Diari Oficial de la 
Unió Europea, el Boletín Oficial del Estado i el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb 
el termini de presentació d’ofertes que acaba a les 14 hores del 40è dia següent al de la 
data d’enviament de l’anunci de licitació al DOUE, d’acord amb els articles 142 i 159 
del TRLCSP. Si el darrer dia d’aquest termini és dissabte ò inhàbil, s’allarga al primer 
dia hàbil següent. 
 
Si, durant el termini d’exposició al públic dels plecs, s’hi presenten reclamacions, se 
suspèn la licitació i també el termini per presentar-hi proposicions, en els casos en què 
és necessari per a resoldre la qüestió plantejada, i es reprèn el que resta d’aquest termini 
a partir de l’endemà de resoldre les reclamacions. 
 
7. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant. 
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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 10 D’AGOST DE 2016  
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (27-7-2016). 
 
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 

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

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

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 7 
de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 12 de febrer de 2015, registre general d’entrada núm. 4323, l’Associació de 
Personas Mayores de Selva va sol·licitar una subvenció econòmica per import de  
1.000,00 euros pel projecte MANTENIMENT (LÍNIA 2) segons el detall següent: 

 

Pressupost despeses manteniment:  Telèfon.......................700,00 euros. 

  Material oficina......... 300,00 euros. 

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

4. Dia 28 de setembre de 2016, l’Associació de Personas Mayores de Selva, amb CIF 
G-07478506, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 
860,80 € per el manteniment (electricitat), efectuades en càrrec a la subvenció 
concedida. 

Pressupost despeses manteniment:   

Telèfon.........................................................641,05 euros. 

Material ordinador oficina / reparació......... 219,75 euros. 

El senyor Vicente Fernández Traverso, en representació de l’Associació de Personas 
Mayores de Selva, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 17 de setembre de 2015, 
un canvi en el projecte inicial presentat juntament amb la sol·licitud de subvenció. 
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5. Dia 4 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe proposta relatiu a la sol·licitud de modificació del projecte. 

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

Fonaments 

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

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

 

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

 

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

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, 
any 2015, línia 2 (manteniment de l’entitat) a l’Associació de Personas Mayores de 
Selva en el termes descrits en la declaració responsable de despeses i ingressos efectuats 
en relació a l’activitat realitzada subscrita per el senyor Vicente Fernández Traverso, en 
nom i representació de l’Associació de Personas Mayores de Selva, en el sentit de 
modificar els conceptes de les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que 
afecti a l’import de la subvenció concedida. 

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

 

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

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

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

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

 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS 
A LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS 
LLORET DE VISTALEGRE 

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

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 6 de febrer de 2015, l’Associació Persones Majors Lloret de Vistalegre va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 4.000,00 € per al projecte 
ACTIVITATS CULTURALS: 

- gimnàstica 

- informàtica 

- excursions culturals: Lluc/Port de Sóller, Jardí Botànic Sóller, Porto Cristo i voltants, 
Sant Joan Els Calderers, Casc Antic de Palma, Lluc 

- Vesprada musical 

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

4. Dia 28 de setembre de 2015, l’Associació Persones Majors Lloret de Vistalegre, amb 
CIF G-0143514, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import 
total de 4.022,60 € per la realització d’activitats socioculturals, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida.  

La senyora Catalina Gomila Gelabert, en representació de l’Associació Persones Majors 
Lloret de Vistalegre, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 22 de setembre de 2015, 
que s’ha produït un canvi en l’activitat d’excursions previstes en el projecte inicial. 

Així mateix, en la memòria d’actuacions presentada pel beneficiari es detalla la 
realització de les següents activitats: 

 - gimnàstica 
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- informàtica 

- excursions culturals: Lluc / Port de Sóller, Jardí Botànic Sóller, Lluc, Artà, Castell de 
Bellver Palma Aquarium, Pollença Port de Pollença 

- Vesprada musical 

5. Dia 4 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència emet informe 
proposta relatiu a la modificació del projecte. 

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

 

Fonaments 

 

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

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

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

 

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

 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors per a l’any 2015, a l’Associació Persones Majors Lloret de 
Vistalegre en el termes descrits en la memòria d’actuacions justificativa de la subvenció 
subscrita per la senyora Catalina Gomila Gelabert, en representació de l’Associació 
Persones Majors Lloret de Vistalegre, sense que la modificació afecti als imports del 
projecte inicial ni de la subvenció concedida. 

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

 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el termini 
d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 
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Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació de dit recurs d’alçada. 

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

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

 

PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR EL REINTEGRAMENT DE LA 
BESTRETA I PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
DESTINADA A DONAR SUPORT A PROGRAMES D’ACTIVITATS DE 
CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS, ANY 
2015. ASSOCIACIÓ PERSONAS MAYORES ES CAPDELLÀ. 

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

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 9 de febrer de 2015, l’Associació de Personas Mayores Es Capdellà, va sol·licitar 
una subvenció econòmica per import de 1848,00 € per al projecte EXCURSIONES. 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació de Personas Mayores Es Capdellà la subvenció 
sol·licitada per import de 1848,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 2015). 

4. Dia 14 de maig de 2015, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, va 
resoldre reconèixer i liquidar l’obligació a favor de l’Associació de Personas Mayores 
Es Capdellà, amb CIF G-07313661, per import de 924,00 €, en concepte de bestreta del 
50% de l’import de la subvenció concedida per donar suport a programes d’activitats de 
caire sociocultural dirigits a les persones majors, d’acord amb el que s’estableix en la 
base 36.5 de les bases d’execució del pressupost de 2015. 

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

6. Dia 24 de febrer de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar 
acceptar la renúncia de l’Associació de Personas Mayores Es Capdellà, CIF G-
07313661, a la subvenció concedida, en el marc de la convocatòria de subvencions 
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destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les 
persones majors, any 2015. 

7. Dia 4 d’abril de 2016, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment de reintegrament de la 
bestreta i pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

8. Dia 8 d’abril de 2016, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Personas 
Mayores Es Capdellà (avís de recepció de dia 12 d’abril de 2016), i transcorregut el 
termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

9. Dia 4 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de reintegrament de la 
bestreta i pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

10. Dia 5 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de reintegrament de la bestreta i 
pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació Personas 
Mayores Es Capdellà. 

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

Fonaments 

1. Els articles 30.8, 34, 37, 40 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 
cobrament i al reintegrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del 
Consell de Mallorca, d’acord amb el que s’estableix en el Decret d’organització del 
Consell de Mallorca aprovat dia 10 de juliol de 2015, BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 
2015. 

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

1. Acordar el reintegrament de la bestreta corresponent al 50% de la subvenció 
destinada a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les 
persones majors per a l’any 2015, concedida a l’Associació de Personas Mayores Es 
Capdellà, G-07313661, per import de 924,00 euros; així com la declaració de la pèrdua 
del dret al cobrament de la subvenció per import de 1.848,00 € per falta de justificació 
del projecte presentat. 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, general 
de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora corresponent 
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 
procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 
final de l’import total a reintegrar per l’Associació Personas Mayores Es Capdellà. 
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3. Notificar aquest acord a l’Associació Personas Mayores Es Capdellà i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 

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

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

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

 

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

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

 

PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR LA PÈRDUA AL DRET DE 
COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L’ASSOCIACIONISME EN L’ÀMBIT DE LES PERSONES MAJORS, ANY 
2015, (LÍNIA 2 MANTENIMENT). ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS DE 
S’ALQUERIA BLANCA I PORTOPETRO. 

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

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 7 
de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 9 de febrer de 2015, registre general d’entrada núm. 3824, l’Associació de 
Persones Majors de s’Alqueria Blanca i Portopetro va sol·licitar una subvenció 
econòmica per import de 307,00 € per al projecte MANTENIMENT (LÍNIA 2). 

3. Dia 13 de maig de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en 
l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015). 
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4. Dia 18 de setembre de 2015, el senyor José Vallbona Coll, en representació de 
l’Associació de Persones Majors de s’Alqueria Blanca i Portopetro va presentar escrit 
en el qual posa de manifest que «no presentarà cap de tipus de factura justificativa de la 
subvenció concedida». 

5. Dia 4 d’abril de 2016, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment per declarar la pèrdua del dret 
al cobrament de la subvenció concedida. 

6. Dia 8 d’abril de 2016, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Persones 
Majors de s’Alqueria Blanca i Portopetro (avís de recepció de dia 13 d’abril de 2016), i 
transcorregut el termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

7. Dia 4 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció concedida. 

8. Dia 5 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de pèrdua del dret al cobrament de 
la subvenció concedida a l’Associació de Persones Majors de s’Alqueria Blanca i 
Portopetro. 

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

Fonaments 

1. Els articles 34 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

2. L’article 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del Consell de Mallorca, 
d’acord amb el que s’estableix en el Decret d’organització del Consell de Mallorca 
aprovat dia 10 de juliol de 2015, BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 2015. 

 

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

1. Declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida en concepte de 
manteniment de l’entitat (línia 2), per import de 307,00 euros, a l’Associació de 
Persones Majors de s’Alqueria Blanca i Portopetro per falta de justificació del projecte 
presentat. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació de Persones Majors de s’Alqueria Blanca i 
Portopetro i a la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 
alternativament, els recursos següents: 
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a) Directament, el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós 
Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

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

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

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

 
PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU PER DETERMINAR LA 
PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L’ASSOCIACIONISME EN L’ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2015, (LÍNIA 2 MANTENIMENT). ASSOCIACIÓ AMICS DE 
LA TERCERA EDAT DE LLOSETA 
 

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

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 7 
de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 6 de febrer de 2015, registre general d’entrada núm. 3673, l’Associació Amics de 
la Tercera Edat de Lloseta va sol·licitar una subvenció econòmica per import de 800,00 
€ per al projecte MANTENIMENT (LÍNIA 2). 

3. Dia 13 de maig de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en 
l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015). 

4. Dia 30 de setembre de 2015, la senyora Margalida Fiol Ramon, en representació de 
l’Associació Amics de la Tercera Edat de Lloseta, va presentar escrit de renúncia de la 
subvenció sol·licitada en concepte de manteniment ja que no disposen de factures per 
presentar. 
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5. Dia 9 de març de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar «1. 
Acceptar la renúncia de l’Associació d’Amics de la Tercera Edat de Lloseta, amb CIF 
G-07112865, a la subvenció concedida, en el marc de la convocatòria de subvencions 
destinades a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015, 
per a la realització del projecte MANTENIMENT, per un import de vuit-cents euros 
(800,00 euros) ja que no disposen de factures per presentar, i en conseqüència iniciar el 
procediment  de pèrdua del dret del cobrament de la subvenció per import de vuit-cents 
euros (800,00 euros) (...)». 

6. Dia 16 de març de 2016, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Amics de 
la Tercera Edat de Lloseta (avís de recepció de dia 18 de març de 2016), i transcorregut 
el termini de quinze dies, l’associació no ha fet al· legacions. 

7. Dia 11 d’abril de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu del procediment per determinar la pèrdua del 
dret al cobrament de la subvenció concedida en concepte de manteniment de l’entitat. 

8. Dia 12 d’abril de 2012, la tag de Promoció Sociocultural, amb el vistiplau del director 
insular de Participació Ciutadana i Joventut en substitució del secretari tècnic del 
departament de Participació Ciutadana i Presidència, va emetre informe jurídic de 
l’expedient relatiu a la declaració de pèrdua del dret al cobrament de la subvenció 
concedida. 

9. Dia 20 de juliol de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. Els articles 30.8, 34, 37, 40 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 
cobrament i al reintegrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del 
Consell de Mallorca, d’acord amb el que s’estableix en el Decret d’organització del 
Consell de Mallorca aprovat dia 10 de juliol de 2015, BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 
2015. 

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

 

1. Acordar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida, en el marc de la 
convocatòria de subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les 
persones majors, any 2015, per a la realització del projecte MANTENIMENT, a 
l’Associació Amics de la Tercera Edat de Lloseta, CIF G-07112865, per un import de 
vuit-cents euros (800,00 euros), per falta de justificació del projecte que va servir de 
base a la concessió de la subvenció. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Amics de la Tercera Edat de Lloseta i a la 
Intervenció General del Consell de Mallorca. 
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Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 
alternativament, els recursos següents: 

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

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

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

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

 
PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU PER DETERMINAR LA 
PÈRDUA PARCIAL DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
DESTINADA A FOMENTAR L’ASSOCIACIONISME EN L’ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2014, LÍNIA 2, AULES DE LA TERCERA EDAT 
DE MONTI – SION 
 

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

Antecedents 

1.- Dia 19 de març de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors (BOIB núm. 41 de 25 de 
març de 2014). 

2- Dia 11 d’abril de 2014, Aulas de la Tercera Edad de Montesion va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de  700,00 € per al projecte MANTENIMENT (LÍNIA 
2). 

3.- Dia 23 de juliol de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en 
l’àmbit de les persones majors (BOIB núm. 104, de 2 d’agost de 2014). 

4.- Dia 18 de setembre de 2014, Aulas de la Tercera Edad de Montesion, amb CIF 
G07755960, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 
706,59 € per el manteniment (Línia 2), efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  
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5.- Dia 29 de setembre de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca emet 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient de reconeixement de l’obligació en el qual 
posa de manifest les següents deficiències essencials: “2. S’ha d’acreditar que el 
concepte de les factures de DTS, Distribuidora de Televisión Digital, SA (Canal +) i les 
factures de El Corte Inglés, SA són despeses lligades al funcionament de l’Associació 
perquè es puguin considerar despeses subvencionables. 3. S’admet el pagament en 
metàl·lic únicament quan l’import dels justificants no superi els 100 €. Les factures 
presentades de El Corte Inglés superen els 100 €. A més la forma d’acreditar el 
pagament d’aquestes factures no és correcte.” 

6.- Dia 6 d’octubre de 2015, es va requerir, registre de sortida núm. 22042, a les Aules 
de la Tercera Edat de Monti – Sion (avís de recepció de dia 8 d’octubre de 2015) perquè 
esmenés les deficiències en la justificació i se lis va concedir un termini de quinze dies 
per fer al·legacions i presentar els documents i justificacions oportuns. Transcorregut 
aquest termini, les Aules no han fet al·legacions ni han presentat cap tipus de 
documentació per tal d’esmenar les deficiències essencials en la justificació. 

7. Dia 4 de novembre de 2015, el centre gestor va informar favorablement sobre la 
justificació de la despesa per import de 39,20 euros ja que no s’han esmenat les 
deficiències essencials posades de manifest en l’informe de fiscalització prèvia de dia 
29 de setembre de 2015. 

8. Dia 25 d’abril de 2016, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment per determinar la pèrdua 
parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida en concepte de manteniment de 
l’entitat, any 2014. 

9. Dia 3 de maig de 2016, es va notificar la resolució anterior a les Aules de la Tercera 
Edat de Monti-Sion (avís de recepció de dia 5 de maig de 2016), i transcorregut el 
termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

10. Dia 27 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la pèrdua parcial del dret al cobrament de 
la subvenció concedida en concepte de manteniment de l’entitat. 

11. Dia 30 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe jurídic de l’expedient relatiu al procediment per determinar la pèrdua parcial 
del dret al cobrament de la subvenció concedida en concepte de manteniment de 
l’entitat a les Aules de la Tercera Edat de Monti-Sion, CIF G-07755960. 

12. Dia 20 de juliol de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

 

Fonaments 

1. Els articles 34 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del Consell de Mallorca, 
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d’acord amb el que s’estableix en el Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de 
dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 2015) pel qual es determina 
l’organització del Consell Insular de Mallorca, modificat pel Decret de dia 24 de febrer 
de 2016 (BOIB núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 
(BOIB núm. 35, de 17 de març de 2016). 

 

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

1. Declarar la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida en 
concepte de manteniment de l’entitat (línia 2), per import de 660,80 euros, a les Aules 
de la Tercera Edat de Monti – Sion, per falta de justificació del total del projecte 
presentat: la documentació presentada, relativa a les factures del creditor DTS 
Distribuidora de Televisión Digital, SA (Canal +) i del creditor El Corte Inglés SA, no 
es consideren despesa subvencionable ja que no queda acreditat que es tracta de 
despeses lligades al funcionament de l’associació; a més, el pagament de les factures del 
creditor El Corte Inglés SA no s’adequa al que s’estableix en la base catorzena de les 
bases reguladores de la subvenció. 

2. Notificar aquest acord a les Aules de la Tercera Edat de Monti-Sion i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 

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

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

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

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

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

 
PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR EL REINTEGRAMENT I LA 
PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES D’ACTIVITATS DE CAIRE 
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SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. 
ASSOCIACIÓ DE PERSONAS MAYORES DE LA COFRADÍA DE 
PESCADORES DE SAN PEDRO DE PALMA. 
 

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

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 10 de febrer de 2015, l’Associació de Personas Mayores de la Cofradía de 
Pescadores de San Pedro de Palma, va sol·licitar una subvenció econòmica per import 
de 500,00 € per al projecte FIESTAS DE SAN PEDRO 2015. 

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

4. Dia 14 de maig de 2015, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, va 
resoldre reconèixer i liquidar l’obligació a favor de  Associació de Personas Mayores de 
la Cofradía de Pescadores de San Pedro de Palma, amb CIF G57367310, per import de 
250,00 €, en concepte de bestreta del 50% de l’import de la subvenció concedida per 
donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones 
majors, d’acord amb el que s’estableix en la base 36.5 de les bases d’execució del 
pressupost de 2015. 

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

6. Dia 24  de febrer de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca, va acordar 
«1. Acceptar la renúncia de l’Associació de Personas Mayores de la Cofradía de 
Pescadores de San Pedro de Palma, CIF G-57367310, a la subvenció concedida, en el 
marc de la convocatòria de subvencions destinades a donar suport a programes 
d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 2015, per a la 
realització del projecte FIESTAS DE SAN PEDRO 2015, per un import de cinc-cents 
euros (500,00 euros) ja que no es va dur a terme l’activitat sol·licitada.» 

7. Dia 22 de març de 2016, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment de reintegrament de la 
bestreta i pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

8. Dia 4 d’abril de 2016, es va notificar la resolució anterior a l’Associació de Personas 
Mayores de la Cofradía de Pescadores de San Pedro de Palma (avís de recepció de dia 6 
d’abril de 2016), i transcorregut el termini de quinze dies, l’associació no ha fet 
al·legacions. 
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9. Dia 4 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de reintegrament de la 
bestreta i pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

10. Dia 5 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de reintegrament de la bestreta i 
pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació de Personas 
Mayores de la Cofradía de Pescadores de San Pedro de Palma. 

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

 

Fonaments 

1. Els articles 30.8, 34, 37, 40 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 
cobrament i al reintegrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del 
Consell de Mallorca, d’acord amb el que s’estableix en el Decret d’organització del 
Consell de Mallorca aprovat dia 10 de juliol de 2015, BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 
2015. 

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

1. Acordar el reintegrament de la bestreta corresponent al 50% de la subvenció 
destinada a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les 
persones majors per a l’any 2015, concedida a l’Associació de Personas Mayores de la 
Cofradía de Pescadores de San Pedro de Palma, G-57367310, per import de 250,00 
euros; així com la declaració de la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció per 
import de 500,00 € per falta de justificació del projecte presentat. 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, general 
de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora corresponent 
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 
procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 
final de l’import total a reintegrar per l’Associació de Personas Mayores de la Cofradía 
de Pescadores de San Pedro de Palma 

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

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 
alternativament, els recursos següents: 
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a) Directament, el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós 
Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

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

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

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

 

PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR EL REINTEGRAMENT DE LA 
BESTRETA I PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
DESTINADA FOMENTAR L’ASSOCIACIONISME EN L’ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2015. LÍNIA 1 (LLOGUER). ASSOCIACIÓ 
TERCERA EDAT “HERO”. 

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

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 7 
de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 6 de febrer de 2015, l’Associació Tercera Edad “Hero” va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de 3.032,72 € per al projecte LLOGUER (LÍNIA 1). 

3. Dia 13 de maig de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en 
l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015). 

4. Dia 12 de juny de 2015, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública en 
funcions, va resoldre reconèixer i liquidar l’obligació a favor de Associació Tercera 
Edat “Hero”, amb CIF G07308406, per import de 1.516,36 €, en concepte de bestreta 
del 50% de l’import de la subvenció concedida per fomentar l’associacionisme en 
l’àmbit de les persones majors, d’acord amb el que s’estableix en la base 36.5 de les 
bases d’execució del pressupost de 2015. 
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5. Dia 29 de setembre de 2015, el senyor Jaime Mas Tous, en representació de 
l’Associació Tercera Edad “Hero”, va presentar escrit de renúncia de la subvenció 
sol·licitada en concepte de lloguer ja que “no s’ha arribat a contractar el lloguer”. 

6. Dia 24 de febrer de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar 
«Acceptar la renúncia de l’Associació Tercera Edad “Hero”, amb CIF G-07308406, a la 
subvenció concedida, en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015, per a la 
realització del projecte LLOGUER, per un import de tres mil trenta-dos euros amb 
setanta-dos cèntims (3.032,72 euros) ja que no s’ha dut a terme l’activitat 
subvencionada (lloguer del local social).» 

7. Dia 4 d’abril de 2016, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment de reintegrament de la 
bestreta i pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

8. Dia 8 d’abril de 2016, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Tercera Edat 
“Hero” (avís de recepció de dia 13 d’abril de 2016), i transcorregut el termini de quinze 
dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

9. Dia 4 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de reintegrament de la 
bestreta i pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

10. Dia 5 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de reintegrament de la bestreta i 
pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació Tercera Edat 
“Hero”.  

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

Fonaments 

1. Els articles 30.8, 34, 37, 40 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 
cobrament i al reintegrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del 
Consell de Mallorca, d’acord amb el que s’estableix en el Decret d’organització del 
Consell de Mallorca aprovat dia 10 de juliol de 2015, BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 
2015. 

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

1. Acordar el reintegrament de la bestreta corresponent al 50% de la subvenció 
destinada a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015, 
línia 1 (lloguer locals socials), concedida a l’Associació Tercera Edat “Hero”, G-
07308406, per import de 1.516,36 euros; així com la declaració de la pèrdua del dret al 
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cobrament de la subvenció per import de 3.032,72 € per falta de justificació del projecte 
presentat. 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, general 
de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora corresponent 
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 
procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 
final de l’import total a reintegrar per l’Associació Tercera Edat “Hero”. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació Tercera Edat “Hero” i a la Intervenció General 
del Consell de Mallorca. 

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

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

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

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

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

 
PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES 
BALEARS. 
 

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

 
La Universitat de les Illes Balears i el Consell de Mallorca vénen col·laborant de forma 
ininterrompuda des de l’any 1984, amb la signatura d’acords marc i convenis específics. 
 
El Consell de Mallorca vol implicar-se en activitats de caire cultural, i de donar suport a 
la divulgació i l’aplicació d’activitats de recerca tècnica-científica. 
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La Universitat de les Illes Balears, a través de les diverses facultats, departaments, o 
instituts i a través del seu personal docent i investigador, té entre els seus objectius la 
investigació, la docència i la divulgació del coneixements en els seus diversos àmbits, i 
en concret en tot el que se refereix a l’activitat artística, museística i tècnica-científica. 
 
És d’interès d’ambdues parts refermar aquesta col· laboració i establir un nou acord marc 
que doni cobertura a una col·laboració més àmplia d’acord amb les funcions de cada 
institució i la realitat social i cultural. 
 
Aquest acord s'estableix per desenvolupar la cooperació en un conjunt d’eixos en els 
camps de la cultura, la docència, la investigació, la formació i les pràctiques de 
l’alumnat en els termes que s'indiquen a l’esborrany de conveni adjunt. 
 
Atès l’informe de la directora insular de Presidència i Relacions Institucionals, de 28 de 
juliol de 2016, proposant la signatura del present acord marc. 
 
Atès que la signatura d’aquest acord marc no implica cap despesa directa pel Consell de 
Mallorca. 
 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i, d’acord amb l'article 31.2 e) del Reglament 
Orgànic del Consell de Mallorca, el conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu l’adopció del següent 
 
 
ACORD 
 
 
1. Aprovar l’acord marc de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i la 
Universitat de les Illes Balears, que s’adjunta. 
 
ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE 
MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 
 
 
Palma,       
 
REUNITS 
 
D'una part, el Senyor Miquel Ensenyat Riutort, President del Consell Insular de 
Mallorca que actua en representació d’aquesta institució de conformitat amb el que 
disposa l’art. 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars. 
 
 
I de l'altra, el Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les 
Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 
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12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de 
l'esmentada universitat. 
 
EXPOSEN 
 
I. La Universitat de les Illes Balears i el Consell de Mallorca vénen col·laborant de 
forma ininterrompuda des de l’any 1984, amb la signatura d’acords marc i convenis 
específics 
 
II. Que el Consell de Mallorca vol implicar-se en activitats de caire cultural, i de donar 
suport a la divulgació i l’aplicació d’activitats de recerca tècnica-científica. 
 
III. Que la Universitat de les Illes Balears, a través de les diverses facultats, 
departaments, o instituts i a través del seu personal docent i investigador, té entre els 
seus objectius la investigació, la docència i la divulgació del coneixements en els seus 
diversos àmbits, i en concret en tot el que se refereix a l’activitat artística, museística i 
tècnica-científica. 
 
IV. Que és interès d’ambdues parts refermar aquesta col·laboració i establir un nou 
acord marc que doni cobertura a una col·laboració més àmplia d’acord amb les funcions 
de cada institució i la realitat social i cultural. 
 
 
Així, convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació 
entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert els 
següents 
 
 
ACORDS 
 
Primer. Objectius 
Aquest acord s'estableix per desenvolupar la cooperació en un conjunt d’eixos en els 
camps de la cultura, la docència, la investigació, la formació i les pràctiques de 
l’alumnat en els termes que s'indiquen més avall. 
 
Segon. Tipus de cooperació 
La cooperació entre ambdues institucions se centra en cinc grans apartats, Cultura, 
Recerca i innovació, Assessorament, Formació, Pràctiques alumnat, que es podran 
concretar en els punts següents: 
 

1. En el marc del desenvolupament de la Cultura es treballarà en les següents àrees: 
a. Xarxa de biblioteques del Consell Insular de Mallorca donant suport a 

INNOPAC des de la UIB. 
b. Arxius municipals de Mallorca. 
c. Béns d’Interès Cultural de Mallorca. 
d. Patrimoni Arqueològic de Mallorca. 
e. Col·leccions d’art del Consell Insular de Mallorca i llur catalogació per la 

UIB. 
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f. Universitat Oberta per a Majors. 
g. Lliga de Debat de la UIB. 

 
2. A l’àrea de Recerca i innovació en matèria: 

a. Mediambiental, treballar en la implantació de la Càtedra de Residus. 
b. D’Infrastructures, Territori i Urbanisme, col·laboració i assessorament en 

projectes d’investigació i recerca en matèria d’estalvi i eficiència 
energètica, impuls de tecnologies que potenciïn la sostenibilitat social, 
estalvi de recursos naturals (aigua), tecnologies de segrest de CO2, etc. 

c. Activitats Classificades 
 

3. A l’àrea de Formació, establir un post-grau en Gestió Pública, amb mòduls 
administratius i jurídics i altres relacionats amb el conjunt de competències 
pròpies de l’administració local. 
 

4. A l’àrea de pràctiques de l’alumnat, col·laborar en les pràctiques als 
departaments del Consell de Mallorca que ho sol·licitin, tant per Beques TUO 
com per Cooperació educativa. 
 

5. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts. 
 
Tercer. Àrees de cooperació 
La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues 
institucions. 
 
El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades 
anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis 
d'idoneïtat professional per a les tasques preteses. 
 
Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, 
que es definiran específicament als protocols corresponents. 
 
Quart. Programes projecte específics 
Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests 
protocols podran incloure la informació següent: 
 
1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte. 
 
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució. 
 
3. La durada del programa projecte. 
 
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i 
la distribució dels diners en qüestió. 
 
5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en 
casos de programes d'estudis conjunts. 
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Aquests protocols hauran de comptar amb l'aprovació prèvia dels representants de la 
comissió mixta.  
 
Cinquè. Condicions financeres 
a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment 
de la firma d'aquest acord. 
 
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls 
financers i es tramitarà el corresponent expedient de despesa prèvia la fiscalització per la 
Intervenció General, quan aquesta sigui preceptiva. 
 
Sisè. Reconeixement i convalidació  
En cas de programes d'estudis conjunts, s'establirà un sistema acadèmic de 
reconeixement mutu. 
 
Aquest sistema s'haurà de descriure en cada protocol específic i l'hauran d'aprovar 
ambdues institucions. 
 
Setè. Forma de disposar de la propietat intel·lectual 
Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a 
disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes. 
 
Vuitè. Actuacions en tramitació 
Si alguna de les actuacions descrites en l’acord segon es trobés en tramitació abans de la 
signatura del present acord, s’hi considerarà adscrit. 
 
Novè. Vigència i durada 
El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa de quatre anys. 
Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la renovació, la modificació o 
rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc 
es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi 
hagi en fase de realització. 
 
Decè. Comissió Mixta 
Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la fima del present acord, una 
comissió mixta paritària, d’un mínim de dues persones, elegides per cadascuna de les 
parts. Aquesta comissió s’ocuparà d’aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es 
derivin del desenvolupament de l’Acord Marc. La resolució de les controvèrsies que 
puguin suscitar-se per l’aplicació del mateix o dels acords particulars que s’adoptin a 
l’empara d’aquest, correspon a la comissió mixta. 
 
 
I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats i 
en dos exemplars el present acord de col·laboració. 
 
 

Pel Consell de Mallorca, 
 

Per la Universitat de les Illes Balears, 
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Miquel Ensenyat Riutort 

President 

 
 
 
Llorenç Huguet 
Rector  

 
 
 
 

Diligència 
El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció 
de data …….. de  ………….. de 20…….. i el va ratificar 
el Consell de Govern en data ..........de ....................de 20 
…..., de conformitat amb el que estableixen els articles 
24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes 
Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig 
(BOIB núm. 76, de 22 de maig). 

 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I LA 
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA REALITZACIÓ DE 
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CURRICULARS D’ESTUDIANTS 
DE GRAU I POSTGRAU DE TÍTOLS OFICIALS I PROPIS DE LA UIB. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda: 

 

La Universitat de les Illes Balears (UIB), de conformitat amb la normativa de gestió de 
pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions, ha 
proposat a aquest Consell la subscripció d’un conveni de col·laboració per a la 
realització de pràctiques acadèmiques curriculars dels estudis de grau i/o postgrau 
oficials i propis de la UIB. 

El 29 de juliol de 2016, el secretari tècnic d’Economia i Hisenda va emetre una 
memòria justificativa sobre l’interès i la idoneïtat de subscriure aquest conveni de 
col·laboració.  

L’1 d’agost 2016, el conseller executiu d’Economia i Hisenda va resoldre iniciar 
l’expedient. 

El 2 d’agost de 2016, la cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament ha emès 
l’informe-proposta d’aprovació del conveni. 

El 4 d’agost de 2016, la Intervenció General ha informat de la no necessitat de 
fiscalització prèvia en aquest punt de tramitació de l’expedient (núm. ref. 227/16CO). 

De conformitat amb els antecedents exposats, el conseller executiu d’Economia i 
Hisenda que subscriu, en ús de les atribucions conferides a l’article 31.2.e) del 
Reglament orgànic de la Corporació, eleva al Consell Executiu del Consell de Mallorca, 
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òrgan competent per a resoldre, de conformitat amb allò que disposa l’article 1 c) del 
Decret de 10 de juliol de 2015, d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 
109, de 18 de juliol), modificat pel Decret de 24 de febrer de 2016 (BOIB núm. 27, de 
27 de febrer) i pel Decret de 9 de març de 2016 (BOIB núm. 35, de 17 de març) i la base 
23.4 de les d’execució del Pressupost de l’exercici 2016, l’adopció del següent: 

ACORD 

1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i la Universitat de 
les Illes Balears per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars 
d’estudiants de grau i postgrau de títols oficials i propis de la UIB, que s’adjunta com 
Annex. 

2. Notificar aquest Acord a la UIB i traslladar-ho a la Intervenció General i a la 
Secretaria General de la Corporació. 

 

CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I LA UIB PER A LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CURRICULARS 
D’ESTUDIANTS DE GRAU I POSTGRAU DE TÍTOLS OFICIALS I PROPIS DE LA 
UIB  

Palma, ______________ 

REUNITS 

D’una part, la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat de la Universitat de les 
Illes Balears (en endavant, la UIB), professora Margalida Payeras Llodrà, per delegació 
del Rector Magnífic de la UIB, senyor Llorenç Huguet Rotger, mitjançant l’acord del 
Consell de Direcció del dia 9 de desembre de 2014, en virtut del que disposa l’article 
38.2 dels Estatuts, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de 
maig). 

I de l’altra, el senyor Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda del 
Consell de Mallorca, en virtut del Decret de la Presidència de 6 de juliol de 2015 (BOIB 
núm. 100, de 7 de juliol), en representació del Consell de Mallorca (en endavant, 
l’entitat col·laboradora),  

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat suficient per atorgar el present 
conveni, i per això 

EXPOSEN 

I. Que l’Estatut de l’estudiant universitari, aprovat pel Reial decret 1791/2010, de 30 de 
desembre, reconeix, respectivament, als articles 8 i 9, el dret específic dels estudiants de 
grau i de màster a «disposar de la possibilitat de realització de pràctiques, curriculars o 
extracurriculars, que es poden fer en entitats externes i als centres, estructures o serveis 
de la universitat, segons la modalitat prevista i garantint que serveixin a la finalitat 
formativa d’aquests» (lletra f) i a «comptar amb tutela efectiva, acadèmica i 
professional [...] en les pràctiques externes que es prevegin al pla d’estudis» (lletra g). 
D’altra banda, l’article 24 d’aquest Estatut regula les pràctiques acadèmiques externes, 
la tipologia i les característiques generals, així com l’extensió de les pràctiques a tots els 
estudiants matriculats en qualsevol ensenyament impartit per les universitats o els 
centres que hi estan adscrits.  



 25 

II. Que la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en 
empreses, entitats o institucions (annex de l’Acord normatiu 11124/2014, de 19 de 
setembre –FOU núm. 405, de 17 d’octubre) (en endavant, la normativa de pràctiques de 
la UIB), a l’article 1, estableix que les pràctiques acadèmiques externes constitueixen 
una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris i 
supervisada per la UIB l’objectiu de la qual és permetre’ls aplicar i complementar els 
coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i afavorir l’adquisició de 
competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals i facilitin la seva 
ocupabilitat.  

III. Que els Estatuts de la Universitat, a l’article 147.1, estableixen que la UIB 
fomentarà una adequada política de convenis amb institucions i empreses. 

IV. El seu interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració entre ambdues parts 
en relació amb la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars dels estudis 
de grau i/o postgrau oficials i propis de la UIB per part dels estudiants. 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, les parts 

ACORDEN 

Primer. Objecte del conveni 

L’objecte d’aquest conveni és establir el marc per regular la col·laboració entre la UIB i 
l’entitat col·laboradora per possibilitar la realització de pràctiques externes segons les 
condicions particulars de cada modalitat, establertes a l’annex 1 d’aquest conveni.  

MODALITAT I: PRÀCTIQUES CURRICULARS: les que els estudiants 
realitzen com a activitats acadèmiques integrants del seu pla d’estudis.  

Segon. Finalitat de les pràctiques 

La finalitat de les pràctiques externes, de conformitat amb les previsions de la normativa 
de pràctiques de la UIB, és: 

a) Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentatge 
teòric i pràctic. 

b) Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat 
professional en què els estudiants han d’operar, contrastant i aplicant els coneixements 
adquirits. 

c) Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i 
participatives. 

d) Obtenir una experiència pràctica que els faciliti la inserció al mercat de treball i 
millori la seva ocupabilitat futura. 

e) Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria. 

Tercer. Règim de les pràctiques acadèmiques externes curriculars dels alumnes 

1. Les característiques de les pràctiques externes de la UIB són regulades per la 
normativa de pràctiques de la UIB.  

2. L’estudiant que participa a pràctiques externes haurà de complir els requisits 
establerts a l’article 3 de la normativa de pràctiques de la UIB. 
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De conformitat amb el projecte formatiu i les característiques dels estudis 
corresponents, els practicants realitzaran funcions pròpies del perfil professional relatiu 
als estudis que estiguin cursant, d’acord amb el pla de pràctiques que cada estudiant ha 
de desenvolupar, dins el context de l’organització general de la pràctica i amb les 
orientacions dels tutors de pràctiques de la UIB i dels supervisors dels centres de 
pràctiques.  

3. Els estudiants en pràctiques tindran dos tutors: un tutor acadèmic de la UIB i un tutor 
de l’entitat col·laboradora. 

a) El tutor acadèmic serà un professor de la UIB, que tindrà els drets i deures establerts 
als articles 13 i 15 de la normativa de pràctiques de la UIB.  

b) El tutor de l’entitat col·laboradora ha de ser una persona que hi estigui vinculada, 
amb experiència professional i amb els coneixements necessaris per realitzar una tutela 
efectiva, que tindrà els drets i deures establerts als articles 9 i 16 de la normativa de 
pràctiques de la UIB.  

El tutor de l’entitat col·laboradora tindrà dret a l'obtenció d'un certificat acreditatiu de la 
labor realitzada. 

4. La UIB, acabades les pràctiques externes, emetrà, a petició de l’estudiant, un 
document que les acrediti i que ha de contenir, almenys, els aspectes recollits a l’article 
14.4 de la normativa de pràctiques de la UIB. 

5. L’estudiant té dret a realitzar les proves corresponents a l’avaluació dels estudis en 
què està matriculat i l’entitat col·laboradora té l’obligació de concedir-li els permisos 
necessaris per realitzar les proves indicades. 

6. Per a cada estudiant en pràctiques se signarà un annex (annex 2 del present conveni) 
en el qual s’indicarà: la modalitat de les pràctiques i les condicions particulars de cada 
pla de pràctiques. Aquest annex anirà signat pel tutor de l’empresa/entitat, el tutor de la 
UIB i l’estudiant. 

Quart. Drets i deures dels estudiants en pràctiques 

Els estudiants, durant la realització de les pràctiques acadèmiques externes curriculars 
de grau i postgrau, tindran els drets i deures establerts als articles 5 i 14 de la normativa 
de pràctiques de la UIB.  

Cinquè. Exclusió de relació laboral 

1. La realització de les pràctiques acadèmiques externes de grau i postgrau, atès el seu 
caràcter formatiu, no donarà lloc, en cap cas, a obligacions pròpies d'una relació laboral. 
A més, la seva realització no podrà donar lloc a la substitució de la prestació laboral 
pròpia de llocs de treball. 

2. En cas que al final dels estudis l’estudiant s’incorpori a la plantilla de l’entitat 
col·laboradora, el temps de les pràctiques no es computa als efectes d’antiguitat ni 
l’eximeix del període de prova, llevat que en l’oportú conveni col·lectiu aplicable hi 
estigui expressament estipulada alguna cosa diferent. 

Sisè. Comissió de seguiment  

1. Si escau, es crearà una comissió de seguiment que serà formada per dos representants 
de la UIB i dos representants de l’entitat col·laboradora.  
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2. La comissió de seguiment coordinarà les relacions entre la UIB i l’entitat 
col·laboradora indicades en l’execució d’aquest conveni. Així mateix, resoldrà els 
problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte del present 
conveni.  

3. En qualsevol cas, abans de presentar, quan sigui pertinent fer-ho, els litigis produïts 
davant els òrgans jurisdiccionals ordinaris, s’haurà d’intentar la conciliació en el si de la 
comissió esmentada.  

Setè. Protecció de dades 

La UIB té inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, 
amb el codi 2102791435, el fitxer Estudiants de la UIB, la finalitat del qual és la gestió 
acadèmica i administrativa d’aquests. 

La UIB garanteix els drets prevists a la legislació vigent en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal i aplica les mesures de seguretat de nivell mitjà 
corresponents al fitxer. 

Els estudiants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
davant el Secretari General de la Universitat de les Illes Balears.  

L'estudiant, en tot cas, tindrà accés solament a les dades de caràcter personal que siguin 
necessàries per dur a terme la prestació convinguda al conveni. L'estudiant s’obliga a no 
difondre a tercers i a guardar en el més absolut secret tota la informació i les dades de 
caràcter personal a què tingui accés en compliment d’aquest conveni i a subministrar-les 
únicament a personal autoritzat per l’empresa/entitat. 

Vuitè. Vigència 

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i la vigència 
s’estendrà fins a la finalització de l'any acadèmic; serà renovable automàticament per 
anys acadèmics en cas que no es denunciï. La denúncia ha de fer-se amb una antelació 
de dos mesos. 

En tot cas, qualsevol de les parts el pot resoldre sempre que hi hagi avís previ a l'altra 
part, fet amb una antelació mínima de sis mesos a la data prevista per fer-ho. 

La resolució del present conveni no afectarà la realització de les pràctiques externes dels 
estudiants que estiguin en curs. 

Novè. Normativa aplicable 

En tot allò que no es preveu en aquest conveni, serà aplicable el Reial decret 592/2014, 
d’11 de juliol, i el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, així com la normativa de 
pràctiques de la UIB (FOU núm. 405, de 17 d’octubre de 2014), que regulen la gestió de 
pràctiques externes dels estudiants universitaris, i en el cas de pràctiques externes 
d’estudis de postgrau, l’acord de la Junta del Centre d’Estudis de Postgrau de 16 de 
gener de 2013 pel qual s’estableix el Reglament propi per a les pràctiques externes de 
les titulacions oficials de postgrau de la UIB. 

Desè. Resolució de conflictes i jurisdicció competent 

Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació, el desenvolupament 
i els efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present conveni les resoldrà la 
comissió de seguiment prevista a l’acord sisè. Si ambdues parts no arriben a un acord, 
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sotmetran les qüestions litigioses als òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa 
amb seu a Palma, amb renúncia expressa a qualsevol jurisdicció que els pugui 
correspondre. 

Onzè. Denominacions 

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres 
de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest conveni apareguin en 
gènere masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, 
segons el sexe del titular de qui es tracti. 

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats en aquest conveni, 
ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l’encapçalament. 

 

Pel Consell de Mallorca, 
 
 
 
 
Cosme Bonet Bonet 
Conseller executiu d’Economia 
i Hisenda  

 
 
 
 
 
 

Per la Universitat de les 
Illes Balears, 
 
 
 
Margalida Payeras 
Vicerectora d’Alumnes, 
Titulats i Ocupabilitat 

 Diligència 

El present model de conveni (ref. 3015) el va aprovar el 
Consell de Direcció de data 9 de desembre de 2014 i el va 
ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 
2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 
24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes 
Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB 
núm. 76, de 22 de maig). 

 

ANNEX 1. CONDICIONS PARTICULARS 

MODALITAT I: PRÀCTIQUES CURRICULARS  

Condició primera. Descripció 

Són activitats acadèmiques reglades i tutelades que formen part del pla d’estudis. 
Només podran oferir-se per a aquelles titulacions de grau o de postgrau que així ho 
tinguin establert al seu pla d’estudis.  

Condició segona. Requisits dels estudiants 

Els que estableixi el seu pla d’estudis. Han d’estar matriculats de les assignatures de 
pràctiques externes del grau o postgrau que estiguin cursant i complir els prerequisits 
propis d’aquestes assignatures.  

Condició tercera. Unitat administrativa responsable de la gestió de les pràctiques 
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La tramitació i gestió del conveni i les pràctiques la faran les respectives facultats / 
escoles / Centre d’Estudis de Postgrau / Escola de Doctorat de la UIB a les quals 
s’adscriuen les titulacions. 

Condició quarta. Selecció dels estudiants 

La faran els òrgans designats a aquests efectes d’acord amb la normativa de les facultats 
/ escoles / Centre d’Estudis de Postgrau / Escola de Doctorat de la UIB a les quals 
correspongui la titulació sol·licitada per part de l’empresa/entitat.  

Condició cinquena. Avaluació 

L’avaluació de cada estudiant en pràctiques curriculars la farà el tutor de la UIB de 
forma coordinada amb el tutor de l’empresa/entitat, de conformitat amb els 
procediments establerts per la UIB i el que prevegi la guia docent del pla d’estudis de 
l’assignatura de pràctiques externes corresponent.  

La UIB, acabades les pràctiques externes, ha d’emetre un document que les acrediti, el 
qual ha de contenir, almenys, els aspectes recollits a l’article 14.4 de la normativa de 
pràctiques de la UIB.  

Condició sisena. Condicions: durada, període i horari 

Durada: és la que estableixin cada pla d'estudis i el programa de l'assignatura 
corresponent. 

Període: es cursaran en el moment en què estiguin previstes al pla d'estudis de la 
titulació. 

Horari: s'especificarà en cada cas en particular i l’autoritzarà el centre responsable. En 
general, el nombre màxim d'hores diàries de pràctica que un estudiant pot fer en període 
lectiu són 5. En període no lectiu es pot incrementar fins a 7 hores diàries, tenint present 
que, en cas que hi hagi una borsa o un ajut a l'estudi, també s'haurà d'aplicar l'increment 
proporcional. 

Si es donen circumstàncies excepcionals, la durada i l’horari es poden disposar segons 
el que indica l’article 21 bis de la normativa de pràctiques de la UIB.  

Condició setena. Ajuda a l’estudi  

Per a la realització d’aquestes pràctiques no hi ha prevista una compensació econòmica 
obligatòria. No obstant això, els alumnes poden acollir-se a qualsevol modalitat d’ajuda 
compensatòria que sigui compatible amb la seva condició d’alumne en pràctiques. 
L’empresa/entitat pot realitzar aportacions econòmiques en forma de borsa d’ajuda a 
l’estudi.  

Condició vuitena. Assegurances 

Els estudiants estaran coberts, en cas d’accident, malaltia o infortuni familiar, per 
l’assegurança escolar en els terminis i condicions que estableix la legislació vigent. Els 
estudiants més grans de 28 anys estaran coberts per la pòlissa sanitària contractada per 
la UIB. Per a tots els estudiants de la UIB queda garantida la responsabilitat civil de 
danys a tercers que pugui ocasionar l’estudiant en pràctiques amb la pòlissa que la UIB 
té subscrita a aquest efecte. No obstant això, en cas que les pràctiques tinguin lloc als 
EUA, al Canadà, Mèxic o en països que operin sota les lleis d’aquests, i/o impliquin la 
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realització d’activitats d’alt risc, cal que es formalitzi una pòlissa d’assegurança 
específica per a cada cas.  

D’altra banda, només si les pràctiques preveuen una contraprestació econòmica per a 
l’estudiant, l’empresa/entitat ha de sol·licitar l’alta a la Seguretat Social de l’estudiant 
que realitza les pràctiques al qual resulti aplicable el Reial decret 1493/2011, al qual 
s’ha fet menció anteriorment.  

Finalment, s’ha de tenir present la previsió de la disposició addicional vint-i-cinquena 
del Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al 
creixement, la competitivitat i l’eficiència, que estableix la bonificació del cent per cent 
de la cotització a la Seguretat Social per a les pràctiques curriculars externes dels 
estudiants universitaris i de formació professional.  

Condició novena. Reconeixement 

Les pràctiques tenen reconeguda l’assignació de crèdits i l’equivalència en hores 
presencials a l’empresa/entitat que estiguin previstes en el programa de les assignatures 
del pla d’estudis al qual pertanyin. 

 

NÚM. CONVENI: «vnumconveni» 

NÚM. ANNEX: «vnumannex»  

 

ANNEX 2. PLA DE PRÀCTIQUES CURRICULARS DE GRAU/POSTGRAU DE 
TÍTOLS OFICIALS I PROPIS DE LA UIB 

El senyor / La senyora <<vnomtutoruib>>, amb e-mail <<xxxxxxx>>,  telèfon 
<<xxxxx>>, nomenat/ada per exercir les funcions de tutor/a acadèmic/a del present 
programa de pràctiques externes entre la Universitat i l’empresa/entitat 
«vnomempresa». 

El senyor / La  senyora «vnomtutorempresa», amb e-mail «vemailtutofe», nomenat/ada 
per l’empresa/entitat «vnomempresa», domiciliada a «vpoblacioempresa», a 
«vdireccioempresa», telèfon «vtelefonempresa», per exercir les funcions de tutor/a del 
present programa de pràctiques acadèmiques externes <<tipusdepràctiques>> entre la 
Universitat i l’empresa/entitat «vnomempresa». 

L’estudiant «vnombecari», DNI núm. «vdnibecari», matriculat/ada dels estudis de 
«vestudisbecari» d’aquesta universitat, que viu a «vdirecciobecari» de 
«vpoblaciobecari», telèfon núm. «vtelfbecari» «vtelf2becari» «vmobilbecari»- 
«vemailbecari». 

Declaren, en cas que se signi el present annex, referent al conveni de pràctiques externes 
número <<numconveni>>, signat entre la Universitat i l’empresa <<vnomempresa>>, 
que el pla de pràctiques que l’estudiant ha de dur a terme és el següent: 

1. Descripció de les pràctiques que ha de fer l’estudiant: 

«vdescripciotreball» 

2. Lloc on es faran les pràctiques: 

«vlloctreball» 
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3. Període en què es faran les pràctiques: 

«vperiodetreball» 

4. Nombre total d’hores en aquest període: 

«vhores» 

5. Horari: 

«vhorari» 

 Coneixements específics que ha de tenir l’estudiant per fer aquestes pràctiques: 

«vConeixementsEspecifics» 

6. Formació que adquirirà l’estudiant fent aquestes pràctiques: 

«vformacioadquirida» 

7. Forma prevista de seguiment i d’orientació a l’estudiant mentre faci les 
pràctiques: 

«vSeguimentPrevist» 

8. Les característiques de les presents pràctiques són regulades per la normativa 
de pràctiques de la UIB.  

 En el cas de les pràctiques curriculars s’ha de preveure també el que s’indiqui a 
les especificacions del pla d’estudis amb referència a l’assignatura de pràctiques 
externes. 

9. La UIB, l’empresa/entitat i l’alumne es comprometen a complir les 
obligacions respectives descrites i recollides al capítol II del títol II de la 
normativa de pràctiques de la UIB. 

10. La vigència de les pràctiques és d’un curs acadèmic (dins el període indicat). 
La finalització anticipada de les pràctiques, que pot ser per iniciativa de 
qualsevol de les parts, s’ha de justificar segons el que disposa la normativa 
de pràctiques de la UIB, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:   

− Cessament  de les activitats per qualsevol de les parts.  
− Circumstàncies justificades que impedeixin el desenvolupament de les 

activitats programades.  
− Mutu acord de les parts intervinents.  
− Incompliment del conveni per qualsevol de les parts.  
− Renúncia expressa de l’estudiant o de l’empresa.  

11. L'empresa/entitat es compromet a complir amb les normes vigents en tot el 
que faci referència a prevenció de riscs laborals, i facilitar a l'estudiant 
idèntics mitjans de protecció que els requerits a qualsevol altre treballador.  

12. El fet que l’empresa/entitat subscrigui el present acord no suposa 
l’adquisició d’altres compromisos que els que s’hi estipulen. D’acord amb la 
normativa aplicable, la relació de l’estudiant amb l’empresa/entitat no té 
caràcter de relació laboral. 

L’empresa/entitat es compromet, durant els dies que l’estudiant hagi de realitzar 
exàmens oficials dels seus estudis, a donar-li el dia lliure complet, encara que 
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l’horari de les pràctiques no coincideixi amb l’hora de l’examen o prova 
d'avaluació. 

13. Observacions:  

 «vobservacions» 

Palma, «vdatacatala» 

El tutor / La tutora 
nomenat/ada per 
l’empresa/entitat, 

Vist i plau 

El tutor / La tutora 
nomenat/ada per la 
UIB, 

L’estudiant, 

 

 

«vnomtutorempresa» 

 

 

«vnomtutoruib» 

 

 

«vnombecari» 

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, la persona 
afectada accepta que les seves dades personals, com també les que puguin ser facilitades 
en el futur, siguin incorporades a un fitxer del qual és titular «vnomempresa», amb 
domicili a «vdireccioempresa», «vpoblacioempresa». Aquestes dades han estat 
recollides per l’entitat amb la finalitat de poder complir el conveni amb la Universitat. 
La persona afectada pot exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular, els d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició a través d’escrit que pot dirigir a la seu social de 
l’entitat a l’adreça indicada. La persona afectada s’obliga a no difondre a tercers i a 
guardar en el més absolut secret tota la informació i les dades de caràcter personal a què 
tingui accés, així com de les tasques realitzades en compliment d’aquest conveni i a 
subministrar-les únicament a personal autoritzat per «vnomempresa». La persona 
afectada tindrà accés solament a les dades de caràcter personal que siguin necessàries 
per dur a terme la prestació convinguda al conveni. 

 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ACORD 
D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE LA BANDERA MUNICIPAL DE 
L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY. 
 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 

 
Antecedents 

1.- L’Ajuntament de Vilafranca de Bonay ha tramés a aquest Consell, amb data d’entrada 
en el Registre General d’aquest Consell de 4 de gener de 2016, l’expedient tramitat en 
relació a la modificació de la bandera municipal.  
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2.- L’expedient municipal conté els documents exigits per l’article 3 del Decret 7/1988, 
d'11 de febrer, pel qual es regula el procediment per a l'adopció, modificació o rehabilitació 
d'escuts i banderes de les entitats locals de les Illes Balears, igualment, hi consta 
l’aprovació del projecte per acord de la majoria absoluta del Ple de l’Ajuntament. 
 
3.- S’ha sol·licitat l’informe preceptiu de la Real Academia de la Historia, que s’ha emès el 
5 de maig de 2016 en sentit favorable a l’aprovació definitiva del model proposat. 

Fonaments Jurídics 

I. L’article 22.2.b), en relació amb l’art. 47.2.e), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, i l’article 10 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal 
i de règim local de les Illes Balears, preceptuen que l’adopció o la modificació de l’escut, 
ensenya o bandera requereixen l’acord de la majoria absoluta del Ple de la Corporació 
Municipal 

II. D’acord amb l’article 1.7 de la Llei 8/1993, d’1 de desembre, d’atribució de 
competències als Consells Insulars en matèria de règim local, correspon al Consell Insular 
l’aprovació de l’adopció, modificació o rehabilitació d’escuts i banderes de les entitats 
locals. 

III. El procediment es troba establert en el Decret 7/1988, d'11 de febrer, pel qual es regula 
el procediment per a l'adopció, modificació o rehabilitació d'escuts i banderes de les entitats 
locals de les Illes Balears. 

IV. L’òrgan competent per a la seva resolució és el Consell Executiu en virtut del disposat 
en l’article 12 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i l’article 28 del 
Reglament Orgànic del Consell de Mallorca. 

Per tot l’exposat anteriorment, s’eleva al Consell Executiu del Consell de Mallorca la 
següent: 
 
Proposta d’Acord 
 
1r.- Aprovar l’adopció de la modificació de la bandera municipal de Vilafranca de Bonany 
de conformitat amb l’Acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 23 de desembre 
de 2015, d’acord amb la descripció que s’adjunta com a Annex. 
 
2n.- Notificar el present Acord a l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany i procedir a la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de l’Estat.  
 
 
APROVACIÓ, SI ESCAU, PROPOSTA D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓ DE LA DESPESA DEL DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL CORRESPONENT A APORTACIÓ 
CONSORCI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LES 
COMUNICACIONS DE MALLORCA PER A L’EXERCICI 2016. 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 

Antecedents. 
 
Atès l’escrit de data 26 d’abril de 2016 signat per la Sra. Mª del Carmen Palomino 
Sánchez, presidenta del Consorci de Tecnologies de la Informació i de les 
Comunicacions de Mallorca, de data d’entrada al Registre General de 28 d’abril de 
2016, mitjançant el qual sol·licita l’assignació i transferència per part del Consell de 
Mallorca de la quantitat de 450.000,00 € a l’esmentat Consorci prevista al pressupost de 
2016. 
 
 
Atès que en la base 33.2.b de les Bases d’execució del Pressupost 2016 del Consell de 
Mallorca es fa esment al cas d’aportacions dineràries a unitats institucionals públiques 
dependents del Consell de Mallorca, si es destinen tant a finançar globalment la seva 
activitat com a realitzar actuacions concretes que s’han de dur a terme en el marc de les 
funcions que tenen atribuïdes. 
 
Consta a l’expedient: 
 
Informe justificatiu de la secretària tècnica del Departament de Desenvolupament Local 
de data 22 de juliol de 2016. 
 
Informe jurídic del cap dels Serveis Administratius del Departament de 
Desenvolupament Local de data 27 de juliol de 2016. 
 
Certificat de reserva de crèdit, número d’operació 220160006343. 
 
Informe favorable de fiscalització prèvia d’Intervenció número FS-102/16 CAPÍTOL 4, 
de data                                                3 d’agost de 2016. 
 
Atesos aquests antecedents, la sotasignant, secretaria tècnica de Desenvolupament Local 
proposa al conseller executiu del Departament de Desenvolupament Local elevi al 
Consell Executiu del Consell de Mallorca l’adopció del següent 
 

ACORD 

 
1.- Aprovar una aportació econòmica a favor del CONSORCI DE TECNOLOGIES DE 
LA INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS DE MALLORCA, CIF P0700006J, 
amb domicili C/ General Riera, núm. 113, 07010-Palma i amb compte bancari codi 
IBAN ES64 21000011810201562749 per un import de QUATRE-CENTS 
CINQUANTA MIL EUROS € (450.000,00 €) en concepte d’aportació del Departament 
de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca a l’esmentat Consorci per a l’any 
2016 destinada a finançar globalment la seva activitat. 
 
2.- Autoritzar i disposar a favor del CONSORCI DE TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS DE MALLORCA, CIF P0700006J, C/. 
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General Riera, 113, 07010 Palma de Mallorca i amb compte bancari codi IBAN ES64 
21000011810201562749, una despesa per import de QUATRE-CENTS CINQUANTA 
MIL EUROS € (450.000,00 €), la qual s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
65.94310.46707, inclosa en el pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 2016, 
pel concepte abans esmentat, i amb càrrec a la reserva de crèdit número 220160006343. 
 
3.- El Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca, 
com a entitat beneficiària de l’aportació i dependent del Consell de Mallorca, se 
sotmetrà a les actuacions posteriors de comprovació i control de la Intervenció General 
del Consell de Mallorca i Sindicatura de Comptes. 
 
4.- Atès que en la base 25.5.d de les d’execució del Pressupost 2016 del Consell de 
Mallorca es fa esment als documents que justifiquen la realització de la despesa o 
reconeixement de l’obligació en el cas d’aportacions dineràries a unitats institucionals 
públiques dependents del Consell de Mallorca, si es destinen tant a finançar globalment 
la seva activitat com a realitzar actuacions concretes que s’han de dur a terme en el marc 
de les funcions que tenen atribuïdes, s’haurà de presentar còpia dels comptes anuals 
auditats i aprovats, certificat del secretari de l’entitat de l’aprovació dels comptes anuals 
de l’aportació d’aquest any al més aviat possible i, en tot cas, abans del 30 de desembre 
de 2017. Si per circumstàncies que ho justifiquessin o d’altres alienes a l’entitat 
beneficiària no es pogués complir amb el termini esmentat s’hauria de demanar al 
Departament de Desenvolupament Local la pròrroga pertinent explicant els motius en 
què es fonamenta, d’acord amb l’establert a l’art. 70 del RD 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
5.-Sense perjudici del que s'ha establert a la prescripció anterior, el beneficiari pot 
sol·licitar una bestreta de fins el 100% de l’aportació sense la necessitat de constituir 
aval, d’acord amb la base 25.4 del Pressupost 2016 del Consell de Mallorca. 
 
 
MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
RELATIU AL SERVEI D’ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA DELS VEHICLES 
DEL CONSELL DE MALLORCA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. 
 

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

Antecedents 
 
1. Dia 14 d’abril de 2016, la consellera executiva del departament de Modernització i 
Funció Pública, en virtut de l’acord de delegació d’atribucions efectuada pel Consell 
Executiu dia 12 d’agost de 2015 (BOIB núm. 123, de 15 d’agost), va iniciar l’expedient 
de contractació relatiu al servei d’assegurança obligatòria dels vehicles del Consell de 
Mallorca, conforme a l’informe justificatiu de la Secretària Tècnica del Departament de 
Modernització i Funció Pública de la mateixa data. 
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2. Dia 9 de juny de 2016 el Sr. Jordi Amer Bonnín, TAG cap de Servei de Serveis 
Generals i Patrimoni en va emetre l’informe jurídic; dia 30 de juny de 2016, es va 
emetre el de Secretaria General i, dia 29 de juliol de 2016, el de fiscalització prèvia de 
l’expedient (núm. ref. 217/16P). 
 
Fonaments 
 
D’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del Decret d’organització del Consell de 
Mallorca aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de dia 18 de juliol), i 
d’acord amb la base 23 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu autoritzar i 
disposar despeses de quantia superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €), 
quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 
 
En els articles 110, 115 i 116 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant, 
TRLCSP) s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest expedient. 
 
Per tant, la consellera executiva del Departament de Modernització i Funció Pública del 
Consell de Mallorca eleva al Consell Executiu la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació del servei de l’assegurança obligatòria dels 
vehicles del Consell de Mallorca. 
 
2. D’acord amb el que es disposa en l’article 157 TRLCSP, el procediment pel qual es 
regeix l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del qual qualsevol empresari 
interessat pot presentar una proposició, però s’exclou qualsevol negociació dels termes 
del contracte amb els licitadors. 
 
Aquest contracte té caràcter privat amb la qualificació jurídica de contracte de serveis i, 
en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en el Llibre III del 
Títol II del TRLCSP. 
 
3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha d’assistir 
l’òrgan de contractació d’acord amb el que es disposa en l’article 320 del TRLCSP: 
 
Presidència: 
 
Hble. Sra. M. del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública. Suplent: Hble. Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva 
de Territori i Infraestructures. 
 
Vocalies: 
 
Sra. Elena Montejo Fuentes, Interventora General del Consell de Mallorca. Suplent: Sra. 
Brígida Llinàs Ferrer,  Interventora Adjunta del Consell de Mallorca. 
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Sr. Jeroni M. Mas i Rigo, Secretari General del Consell de Mallorca. Suplent: Sr. 
Antoni Benlloch Ramada. Secretari General Adjunt del Consell de Mallorca. 
 
Secretari –Vocal de la Mesa: Sr. Jordi Amer Bonnín, TAG cap de Servei de Serveis 
Generals i Patrimoni. Suplent: Sra. Maria Isabel Alemany Bennàssar. TAG cap de 
Servei de la Secretaria Tècnica d’Economia i Hisenda. 
 
4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques pels quals es regeix aquesta contractació, i exposar-los al públic pel termini de 
deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de publicar aquest anunci en el 
BOIB, perquè les persones interessades puguin examinar els plecs esmentats i 
presentar-hi les reclamacions que consideren oportunes, tot això de conformitat amb el 
que s’estableix en l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, Ext., de 27 de desembre de 2006).  
 
5. Autoritzar la despesa per l’import total de DOS-CENTS SETANTA-QUATRE MIL 
CINC-CENTS EUROS (274.500,00 €), exempts d’IVA (Art. 20.1.16 Llei 37/1992), la 
qual s’ha de finançar amb càrrec a les següents aplicació pressupostària i operacions 
comptables RC i A següents del pressupost vigent del Consell: 
 

Apl icació RC 2017 - 2020 A 2017-2020 Import 2017 Import 2018 Import 2019 To tal

10 13600 22400 220169000213 92016900365 26.500,00 € 26.500,00 € 26.500,00 € 79.500,00 €

10 15110 22400 220169000214 92016900366 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 €

10 94310 22400 220169000215 92016900367 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.500,00 €

10 17000 22400 220169000216 92016900368 17.000,00 € 17.000,00 € 17.000,00 € 51.000,00 €

10 17223 22400 220169000217 92016900369 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 €

10 33620 22400 220169000218 92016900370 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 €

10 34200 22400 220169000219 92016900371 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.500,00 €

10 42200 22400 220169000220 92016900372 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 €

10 45300 22400 220169000221 92016900373 33.500,00 € 33.500,00 € 33.500,00 € 100.500,00 €

10 43900 22400 220169000227 92016900379 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 €

10 92010 22400 220169000222 92016900374 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 9.000,00 €

10 92021 22400 220169000223 92016900375 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.500,00 €

10 92023 22400 220169000224 92016900376 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.500,00 €

10 92030 22400 220169000225 92016900377 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 €

10 92060 22400 220169000226 92016900378 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 €

Totals 91.500,00 € 91.500,00 € 91.500,00 € 274.500,00 €

 
 
L’adjudicació del contracte se sotmet a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient en l’exercici corresponent per atendre les obligacions derivades 
d’aquest contracte, d’acord amb l’establert en l’article 110.2 del TRLCSP.  
 
Atès que qualsevol actuació que afecti a les despeses de les administracions públiques 
han d’estar sotmeses al principi d’estabilitat pressupostària i que es imprescindible 
comptar amb un nivell de certesa respecte al cost dels diferents serveis que contracta la 
corporació i atès que el pressupost base de licitació té el suficient marge de flexibilitat 
per a que siguin els propis licitadors els que, en funció de la seva programació formulin 
ofertes econòmicament viables i que, al mateix temps contemplin les possibles 
desviacions del cost de les actuacions a realitzar en aquest contracte no precedeix la 
revisió de preus. 
 



 38 

6. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Diari Oficial de la 
Unió Europea, el Boletín Oficial del Estado i el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb 
el termini de presentació d’ofertes que acaba a les 14 hores del 40è dia següent al de la 
data d’enviament de l’anunci de licitació al DOUE, d’acord amb els articles 142 i 159 
del TRLCSP. Si el darrer dia d’aquest termini és dissabte ò inhàbil, s’allarga al primer 
dia hàbil següent. 
 
Si, durant el termini d’exposició al públic dels plecs, s’hi presenten reclamacions, se 
suspèn la licitació i també el termini per presentar-hi proposicions, en els casos en què 
és necessari per a resoldre la qüestió plantejada, i es reprèn el que resta d’aquest termini 
a partir de l’endemà de resoldre les reclamacions. 
 
7. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant. 
 
 
 


