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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 24 D’AGOST DE 2016 
 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (10-8-2016). 
 
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 

PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR EL REINTEGRAMENT DE LA 
BESTRETA I PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
DESTINADA A FOMENTAR L’ASSOCIACIONISME EN L’ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ DE VIUDAS DE MANACOR 

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, l’Associació Viudes de Manacor, va sol·licitar una 

subvenció econòmica per import de 3.630,00 euros per al projecte LLOGUER (línia 1) i 

per import de 1.000,00 euros 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 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 l’Associació de Viudas 

de Manacor, amb CIF G-07636731,  per import de 1.815,00, en concepte de bestreta del 

50% de l’import de la subvenció concedida destinada a fomentar l’associacionisme en 

l’àmbit de les persones majors, any 2015 (línia 1 lloguer locals socials), d’acord amb el 

que s’estableix en la base 36.5 de les bases d’execució del pressupost de 2015, i dia 2 de 

juliol de 2015 se’n va efectuar el pagament. 

5. Dia 29 de setembre de 2015, l’Associació de Viudas de Manacor, amb CIF G-

07636731, va presentar documentació justificativa de despeses efectuades en càrrec a la 

subvenció concedida.  

6. Dia 6 d’octubre de 2015, es va requerir a l’associació, núm. registre de sortida 23031, 

perquè esmenés els defectes que contenia la justificació. 

7. Dia 24 de novembre de 2015, es va publicar en el BOE núm. 281 Supl. N. anunci 

relatiu al requeriment. Transcorregut el termini de 10 dies per esmenar les deficiències 

en la justificació, l’associació no ha presentat cap tipus de documentació. 

8. Dia 20 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. Dia 25 de maig, es va 
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publicar en el BOE núm. 126 Supl. N. anunci de la resolució, i transcorregut el termini 

de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

9. Dia 16 de juny 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 17 de juny 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. 

11. Dia 25 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 fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015 (línia 

1 lloguer del local social), concedida a l’Associació de Viudas de Manacor, G-

07636731, per import de 1.815,00 euros; així com la declaració de la pèrdua del dret al 

cobrament de la subvenció per import de 3.630,00 € en concepte de lloguer del local 

social (línia 1) i 1.000,00 en concepte de manteniment (línia 2) ja que no s’han esmenat 

les deficiències existents en la justificació i per tant aquesta no es considera ajustada al 

que s’estableix en la base catorzena de les bases reguladores de la subvenció. 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, general 

de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora corresponent 

des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 

procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 

final de l’import total a reintegrar per l’Associació de Viudas de Manacor. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació de Viudas de Manacor 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 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 DE VIUDAS DE MANACOR. 
 

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

i Presidència: 

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a donar 

suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 

2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 12 de febrer de 2015, l’Associació de Viudas de Manacor va sol·licitar una 

subvenció econòmica per import de 2.950,00 per al projecte “Activitats”. 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir les subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de 

caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 70 de 9 de maig 

de 2015). 

4. Dia 14 de maig de 2015, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, va 

resoldre reconèixer i liquidar l’obligació a favor de l’Associació de Viudas de Manacor, 

amb CIF G-07636731,  per import de 1.475,00, en concepte de bestreta del 50% de 
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l’import de la subvenció concedida per donar suport a programes d’activitats de caire 

sociocultural dirigits a les persones majors, d’acord amb el que s’estableix en la base 

36.5 de les bases d’execució del pressupost de 2015, i dia 4 de juny de 2015 se’n va 

efectuar el pagament. 

5. Dia 29 de setembre de 2015, l’Associació de Viudas de Manacor, amb CIF G-

07636731, va presentar documentació justificativa de despeses efectuades en càrrec a la 

subvenció concedida.  

6. Dia 21 d’octubre de 2015, es va requerir a l’associació, núm. registre de sortida 

23460, perquè esmenés els defectes que contenia la justificació. 

7. Dia 24 de novembre de 2015, es va publicar en el BOE núm. 281 Supl. N. anunci 

relatiu al requeriment. Transcorregut el termini de 10 dies per esmenar les deficiències 

en la justificació, l’associació no ha presentat cap tipus de documentació. 

8. Dia 20 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. Dia 25 de maig, es va 

publicar en el BOE núm. 126 Supl. N. anunci de la resolució, i transcorregut el termini 

de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

9. Dia 16 de juny 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 17 de juny 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 Viudas de 

Manacor. 

11. Dia 25 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 Viudas de Manacor, G-
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07636731, per import de 1.475,00 euros; així com la declaració de la pèrdua del dret al 

cobrament de la subvenció per import de 2.950,00 € ja que no s’han esmenat les 

deficiències existents en la justificació i per tant aquesta no es considera ajustada al que 

s’estableix en la base quinzena de les bases reguladores de la subvenció. 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, general 

de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora corresponent 

des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 

procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 

final de l’import total a reintegrar per l’Associació de Viudas de Manacor. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació de Viudas de Manacor 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 
PARCIAL DE LA BESTRETA I PÈRDUA DEL DRET PARCIAL AL 
COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D’ACTIVITATS DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A 
LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT DE LA 
VILLA DE BANYALBUFAR. 

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

i Presidència: 

Antecedents 
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1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a donar 

suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 

2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 02 de febrer de 2015, Associació Tercera Edat de la Villa de Banyalbufar va 

sol·licitar una subvenció econòmica per import de 1773 € per al projecte ACTIVITATS 

SOCIOCULTURALS 2015. 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir 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 Tercera Edat de la Villa 

de Banyalbufar, amb CIF G07434673,  per import de 886,5 €, en concepte de bestreta 

del 50% de l’import de la subvenció concedida per donar suport a programes 

d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, d’acord amb el que 

s’estableix en la base 36.5 de les bases d’execució del pressupost de 2015, i dia 4 de 

juny se’n va efectuar el pagament. 

5. Dia 10 de setembre de 2015, Associació Tercera Edat de la Villa de Banyalbufar, 

amb CIF G07434673, va presentar documentació justificativa de despeses, per un 

import total de 707,83 € per la realització d’activitats socioculturals, efectuades en 

càrrec a la subvenció concedida.  

6. Dia 14 de desembre de 20215, el centre gestor va emetre informe favorable a la 

justificació de la despesa per import de 707,83 €. 

7. Dia 24 de febrer de 2016, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 

Ciutadana i Presidència, va resoldre iniciar el procediment de reintegrament parcial de 

la bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

8. Dia 4 de març de 2016, es va notificar la resolució anterior al Club Tercera Edat Son 

Oliva (avís de recepció de dia 8 de març de 2016), i transcorregut el termini de quinze 

dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

9. Dia 4 d’abril de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 

l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de reintegrament parcial de 

la bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

10. Dia 4 d’abril de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, amb el vistiplau del director 

insular de Participació Ciutadana i Joventut, en substitució del secretari tècnic de 

Participació Ciudatana i Presidència,va emetre informe jurídic de l’expedient relatiu a la 

declaració de reintegrament parcial de la bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament 

de la subvenció concedida. 

11. Dia 28 de juliol de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

 

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

subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 

reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 

cobrament i al reintegrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del 

Consell de Mallorca, d’acord amb el que s’estableix en el Decret d’organització del 

Consell de Mallorca aprovat dia 10 de juliol de 2015, BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 

2015. 

Per tot això, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 

Presidència del Consell de Mallorca proposa al Consell Executiu que adopti l’acord 

següent: 

1. Acordar el reintegrament parcial de la bestreta corresponent al 50% de la subvenció 

destinada a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les 

persones majors per a l’any 2015, concedida a l’Associació Tercera Edat de la Villa de 

Banyalbufar, G-07434673, per import de 178,67euros,  així com la declaració de la 

pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció per import de 1.065,17 € per falta 

de justificació del total del projecte presentat.  

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, general 

de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora corresponent 

des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 

procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 

final de l’import total a reintegrar per l’Associació Tercerra Edat de la Villa de 

Banyalbufar. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació Tercera Edat de la Villa de Banyalburar 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. 
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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 
PARCIAL DE LA BESTRETA I PÈRDUA PARCIAL 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 GRUPO DE MAYORES 
DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE LA GUARDIA 
CIVIL. 

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 30 de gener de 2015, Asociación Grupo de Mayores de los Antiguos Alumnos de 

los Colegios de la Guardia Civil va sol·licitar una subvenció econòmica per import de 

1400 € per al projecte ACTIVITATS SOCIOCULTURALS 2015. 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir 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  Asociación Grupo de Mayores de 

los Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, amb CIF G57398323,  per 

import de 700 €, 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 25 de setembre de 2015, Asociación Grupo de Mayores de los Antiguos Alumnos 

de los Colegios de la Guardia Civil, amb CIF G57398323, va presentar documentació 

justificativa de despeses, per un import total de 627 € per la realització d’activitats 

socioculturals, efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  

6. Dia 13 de gener de 2016, el centre gestor va emetre informe favorable en relació a la 

justificació de la subvenció per import de 627,00 euros. 

7. Dia 20 d’abril de 2016, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 

Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment de reintegrament parcial de la 

bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida. 
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9. Dia 28 d’abril de 2016, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Grupo de 

Mayores de los Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil (avís de recepció 

de dia 11 de maig de 2016), i transcorregut el termini de quinze dies, l’associació no ha 

fet al·legacions. 

10. Dia 16 de juny de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 

l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de reintegrament parcial de 

la bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

 

11. Dia 17 de juny 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 Grupo de 

Mayores de los Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil. 

12. Dia 25 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 parcial 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 Grupo de Mayores de los 

Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, G-57398323, per import de 

73,00 euros; així com la declaració de la pèrdua parcial del dret al cobrament de la 

subvenció per import de 773,00 € per falta de justificació del total del projecte presentat. 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, general 

de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora corresponent 

des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 

procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 

final de l’import total a reintegrar per l’Associació Grupo de Mayores de los Antiguos 

Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil. 
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3. Notificar aquest acord a l’Associació Grupo de Mayores de los Antiguos Alumnos de 

los Colegios de la Guardia Civil.  

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 

alternativament, els recursos següents: 

a) Directament, el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós 

Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a 

partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Consell Executiu, en el termini d’un mes, 

comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. Contra la desestimació 

expressa d’aquest recurs de reposició, hi podeu interposar el recurs contenciós 

administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en 

el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la 

desestimació del dit recurs de reposició. 

Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu i no 

n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 

considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de 

gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A ACORDAR 
EL REINTEGRAMENT PARCIAL I LA PÈRDUA PARCIAL DEL DRET AL 
COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D’ACTIVITATS DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A 
LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ DE JUBILADOS DE 
CAMPA I CLH DE MALLORCA. 

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

i Presidència: 

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a donar 

suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 

2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 11 de febrer de 2015, Asociación de Jubilados de CAMPSA i CLH de Mallorca 

va sol·licitar una subvenció econòmica per import de 1000 € per al projecte “Autocares 

y tiquets excursiones”. 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir les subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de 

caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 70 de 9 de maig 

de 2015). 
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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  Asociación de Jubilados de 

CAMPSA i CLH de Mallorca, amb CIF G57012528,  per import de 500 €, 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 07 de setembre de 2015, Asociación de Jubilados de CAMPSA i CLH de 

Mallorca, amb CIF G57012528, va presentar documentació justificativa de despeses, 

per un import total de 352 € per la realització d’activitats socioculturals, efectuades en 

càrrec a la subvenció concedida.  

6. Dia 13 de gener de 2016, el centre gestor va emetre informe favorable en relació a la 

justificació de la subvenció per import de 352,00 euros. 

7. Dia 20 d’abril de 2016, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 

Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment de reintegrament parcial de la 

bestreta corresponent al 50 % de la subvenció i de pèrdua parcial del dret al cobrament 

de la subvenció concedida en concepte d’activitats socioculturals. 

8. Dia 28 d’abril de 2016, es va notificar la resolució anterior a l’Associació de 

Jubilados de CAMPSA i CLH de Mallorca (avís de recepció de dia 3 de maig de 2016), 

i transcorregut el termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

9. Dia 27 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 

l’expedient, va emetre informe justificatiu del reintegrament parcial de la bestreta 

corresponent al 50 % de la subvenció i de pèrdua parcial del dret al cobrament de la 

subvenció concedida en concepte d’activitats socioculturals. 

10. 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 el reintegrament 

parcial de la bestreta corresponent al 50 % de la subvenció i de pèrdua parcial del dret al 

cobrament de la subvenció concedida en concepte d’activitats socioculturals a 

l’Associació de Jubilados de CAMPSA i CLH de Mallorca, amb CIF G57012528. 

11. Dia 25 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. 
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Per tot això, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 

Presidència del Consell de Mallorca proposa al Consell Executiu que adopti l’acord 

següent: 

1. Acordar el reintegrament parcial de la bestreta corresponent al 50% de la subvenció 

destinada a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les 

persones majors per a l’any 2015, concedida a l’Associació de Jubilados de Campsa i 

CLH de Mallorca, G-57012528, per import de 148,00 euros; així com la declaració de la 

pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció per import de 648,00 € per falta de 

justificació del total del projecte presentat. 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, general 

de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora corresponent 

des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 

procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 

final de l’import total a reintegrar per l’Associació de Jubilados de Campsa i CLH de 

Mallorca. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació de Jubilados de Campsa i CLH de Mallorca i a 

la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 

alternativament, els recursos següents: 

a) Directament, el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós 

Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a 

partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Consell Executiu, en el termini d’un mes, 

comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. Contra la desestimació 

expressa d’aquest recurs de reposició, hi podeu interposar el recurs contenciós 

administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en 

el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la 

desestimació del dit recurs de reposició. 

Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu i no 

n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 

considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de 

gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A ACORDAR 
EL REINTEGRAMENT PARCIAL I LA PÈRDUA PARCIAL DEL DRET AL 
COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D’ACTIVITATS DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A 
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LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ DE VIUDAS DE 
BALEARES 
 

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

i Presidència: 

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a donar 

suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 

2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 28 de gener de 2015, Asociación de Viudas de Baleares va sol·licitar una 

subvenció econòmica per import de 2000 € per al projecte ACTIVITATS 

SOCIOCULTURALS 2015. 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir 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  Asociación de Viudas de Baleares, 

amb CIF G07080914,  per import de 1000 €, 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 10 de setembre de 2015, Asociación de Viudas de Baleares, amb CIF 

G07080914, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 

958 € per la realització d’activitats socioculturals, efectuades en càrrec a la subvenció 

concedida.  

6. Dia 13 de gener de 2016, el centre gestor va emetre informe favorable en relació a la 

justificació de la subvenció per import de 958,00 euros. 

7. Dia 20 d’abril de 2016, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 

Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment de reintegrament parcial de la 

bestreta corresponent al 50 % de la subvenció i de pèrdua parcial del dret al cobrament 

de la subvenció concedida en concepte d’activitats socioculturals. 

8. Dia 28 d’abril de 2016, es va notificar la resolució anterior a l’Associació de Viudas 

de Baleares (avís de recepció de dia 2 de maig de 2016), i transcorregut el termini de 

quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

9. Dia 27 de maig de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 

l’expedient, va emetre informe justificatiu del reintegrament parcial de la bestreta 

corresponent al 50 % de la subvenció i de pèrdua parcial del dret al cobrament de la 

subvenció concedida en concepte d’activitats socioculturals. 

 

10. 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 
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informe jurídic de l’expedient relatiu al procediment per determinar el reintegrament 

parcial de la bestreta corresponent al 50 % de la subvenció i de pèrdua parcial del dret al 

cobrament de la subvenció concedida en concepte d’activitats socioculturals a 

l’Associació Viudas de Baleares, CIF G-07080914. 

11. Dia 25 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 parcial 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 Viudas de Baleares, G-

07080914, per import de 42,00 euros; així com la declaració de la pèrdua parcial del 

dret al cobrament de la subvenció per import de 1042,00 € per falta de justificació del 

total del projecte presentat. 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, general 

de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora corresponent 

des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 

procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 

final de l’import total a reintegrar per l’Associació de Viudas de Baleares. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació de Viudas de Baleares 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 
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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. 

 
 


