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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 11/2016 
Caràcter: ordinària  
Data: 14 de juliol de 2016 
Hora: de 09.15 h a 15.05 h 
Lloc: sala de plens 
 
HI ASSISTEIXEN: 

Hble. Sr. President: Miquel Ensenyat Riutort. 

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

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

Hi ha excusat l’assistència l’Hble. Sra. consellera Maria Salom Coll. 

Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo. 
Interventora general:  Sra. Elena Montejo Fuentes. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
I) PART RESOLUTIVA 
 
PRESIDÈNCIA 

1. Lectura i aprovació de les actes anteriors (12/5/16, 26/5/16 i 9/6/16) 

2. Declararacions Institucionals. 

3. Decrets a ratificar 

a) Decret del president pel qual es propasa un representant del Consell Insular de 
Mallorca en el Consell Assessor de Turisme de les Illes Balears. 

b) Decret del president pel qual es propasa un representant suplent del Consell 
Insular de Mallorca en el Consell Assessor de Turisme de les Illes Balears. 

4. Proposta de nomenament d’un representant del Consell Insular de Mallorca en la 
Comissió Consultiva par a la implantació del gas natural a les Illes Balears. 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
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5. Proposta de nomenament de membres, titulars i suplents,  del Consell Escolar de 
Mallorca 

6. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports pels anys 2013, 2014 i 2015, import: 
159.466,14 € 
 
7. Proposta d’acord per modificar l’expedient de declaració de BIC, amb categoria de 
monument, de la Torre Cap Andritxol del terme municipal de Calvià i Andratx 
( exp.103/2014). 
 
8. Proposta d'aprovació del conveni entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de 
Mallorca per a la rehabilitació de cobertes a la basílica de Sant Francesc de Palma de 
Mallorca, fase I. 
 
9. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. fs-074/16 
per al desenvolupament del programa “l’esport per a tothom a Mallorca” pel període 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 i d’aprovació del text del conveni 
regulador (Federació Balear d’Esports per a persones amb discapacitat). 
 
10. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. fs-085/16 
per al desenvolupament del programa “l’esport escolar federat a Mallorca” pel període 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 i d’aprovació del text del conveni 
regulador (Federació Balear de Golf). 
 
11. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. fs-077/16 
per al desenvolupament del programa “l’esport escolar federat a Mallorca” pel període 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 i d’aprovació del text del conveni 
regulador(Federació Balear d’Escacs). 
 
12. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. fs-079/16 
per al desenvolupament del programa “l’esport escolar federat a Mallorca” pel període 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 i d’aprovació del text del conveni 
regulador (Federació Balear de Lluita Olímpica i EE.AA). 
 
13. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. fs-080/16 
per al desenvolupament del programa “l’esport escolar federat a Mallorca” pel període 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 i d’aprovació del text del conveni 
regulador (Federació d’Hípica de les Illes Balears). 
 
14. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. xxxxx per 
al desenvolupament del programa “l’esport escolar federat a Mallorca” pel període 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 i d’aprovació del text del conveni 
regulador (Federació Balear de Motociclisme). 
 
15. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. fs-082/16 
per al desenvolupament del programa “l’esport escolar federat a Mallorca” pel període 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 i d’aprovació del text del conveni 
regulador (Federació Balear de Rugby). 
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16. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. fs-065/16 
per al desenvolupament del programa “l’esport escolar federat a Mallorca” pel període 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 i d’aprovació del text del conveni 
regulador (Federació Balear de Petanca). 
 
17. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. fs-075/16 
per al desenvolupament del programa “l’esport escolar federat a Mallorca” pel període 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 i d’aprovació del text del conveni 
regulador (Federació de Pàdel de les Illes Balears). 
 
18. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. fs-084/16 
per al desenvolupament del programa “l’esport escolar federat a Mallorca” pel període 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 i d’aprovació del text del conveni 
regulador (Federació Balear de Tir de Fona). 
 
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 
19. Proposta de creació de la Comissió Especial per a la modificació del Reglament 
Orgànic del Consell de Mallorca. 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 
 
20. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 19 de modificació de crèdits en el 
pressupost propi de la corporació de l'exercici de 2016 per crèdit extraordinari (CE 
07/2016). 
 
21. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 4 de modificació de crèdits en el 
pressupost de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca de l'exercici de 2016 per 
suplement de crèdit (SUP 01/2016). 
 
22. Proposta d’acord Pla d’Inversions Financerament sostenibles. 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

23. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
departament de Territori i Infraestructures (Direcció Insular de Infraestructures i 
Mobilitat ) Exp:2016REC55.01, import: 247.158,35 € 

24. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
departament de Territori i Infraestructures (Direcció Insular de Infraestructures i 
Mobilitat ) Exp:2016REC55.03, import: 192.237,50 € 

25. Proposta d’acord de ple relatiu a l’expedient sancionador en matèria de carreteres 
amb referència es núm. 8/2015 (“Industria Bisutera Mallorca, S.A.”) 

26. Proposta d’acord de ple relatiu a l’expedient sancionador en matèria de carreteres 
amb referència es núm. 11/2015 (“Industria Bisutera Mallorca, S.A.”) 

27. Proposta d’acord de ple relatiu a l’expedient sancionador en matèria de carreteres 
amb referència es núm. 22/2015 (“Malla, S.A.”) 

28. Proposta d’acord de ple relatiu a l’expedient sancionador en matèria de carreteres 
amb referència es núm. 23/2015 (“Malla, S.A.”) 
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29. Desestimació del recurs potestatiu de reposició interposat pel representant de la 
UTE Via conectora Tramo II contra el Decret del president del Consell de Mallorca, 
d’aprovació de primera pròrroga i inici de modificat de l’expedient de contractació de 
les obres del Projecte constructiu de nous accessos a Son Ferriol i Son Llàtzer i enllaços 
entre les Ma-15, Ma-15D, Ma-3011 i la Ma-30.- MFI. Clau 10-20.0-DC. Exp.: 
3/2013/F/0/05. 

 
DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 
 
30. Proposta de modificació automàtica de la RLLF DE L’IMAS per adaptar-la a 
l’establert a la Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la 
recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la Funció Pública. 
 
31. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials ( exp.REC 9/2016), import: 32.418,20 € 
 
32. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials ( exp.REC 12/2016), import: 13.712,73 € 
 
33. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials ( exp.REC 13/2016), import: 899.948,60 € 
 
34. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials ( exp.REC 14/2016), import: 194.548,83 € 
 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
35. Acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del Departament de 
Desenvolupament Local corresponent a les factures de la relació F/2016/5 de la 
Direcció Insular d’Emergències per béns subministrats i serveis prestats durant 
l’exercici 2016, import: 83.524,40 euros. 
 
36. Acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del Departament de 
Desenvolupament Local corresponent a les factures de la relació F/2016/13 de la 
Direcció Insular d’Emergències per béns subministrats i serveis prestats durant 
l’exercici 2015, import: 4.618,46 euros. 
 
37. Modificació de l’acord del ple de dia 14 d’abril de 2016 de reducció derivada de la 
contractació de les obres de les ajudes concedides en el marc del pla especial d’ajudes 
2015-2016 a les corporacions locals de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 
habitants per a obres i serveis mínims obligatoris. 
 
38. Revocació de subvencions a l’Ajuntament de Pollença per a obres incloses en el Pla 
d’Obres i Serveis de 2011. 
 
39. Reducció de les ajudes derivada de la contractació de les  obres  incloses en el pla 
especial d’ajudes 2015-2016 a les corporacions locals de Mallorca de població inferior o 
igual a 20.000 habitants per a obres i serveis mínims obligatoris.  
 
40. Aprovació inicial d’un Pla d’Inversions Financerament sostenibles 2016/2017. 
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DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
41. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 
corresponent a l’exercici 2016  del  Departament de Modernització i Funció Pública, 
import: 119.631,37 € 
 
42. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 
corresponent a l’exercici 2015  del  Departament de Modernització i Funció Pública, 
import: 242,56 € 

II) PART DE CONTROL 

43. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

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

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

44. Moció conjunta que presenten El Psib-Psoe, Més per Mallorca, Podem Mallorca del 
Consell de Mallorca sobre rebuix al TTIP i altres acords internacionals de comerç i 
Inversions similars com el Ceta i El Tisa. 
 
45. Moción que presenta el Grupo Ciudadanos (Partido por la Ciudadania) del Consell 
de Mallorca sobre el Museo Krekovic. 
 
46. Moción que presenta el Grupo Ciudadanos (Partido por la Ciudadania) del Consell 
de Mallorca en relación al derribo de la Casa de Manuel Falla. 
 
47. Moció que presenta El Pi – Proposta per les Illes Balears del Consell de Mallorca 
sobre els molins de Sant Jordi. 
 
48. Moció que presenta El Pi – Proposta per les Illes Balears del Consell de per la 
conservación de l’edifici de GESA. 
 
49. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca envers les xarxes de 
clavegueram a diferents nuclis de población de Mallorca. 
 
50. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca envers reprobación 
presidenta i vicepresidents de l’IMAS. 
 
51. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca envers millores a la 
carretera Ma-10. 
 
52. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca en relació a l’informe 
de la UNESCO que avala que la Serra de Tramuntana continuï sent patrimonio 
humanitat. 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
53. Interpel·lació que presenta el Sr. Joan Rotger Seguí sobre “Política línees de 
col.laboració previstes pel Consell de Mallorca als centres educatius de Mallorca”. 
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PREGUNTES 
 
54. Pregunta que formula el Sr. Antoni Amengual Perelló a la Sra. Mercedes Garrido 
(Rotonda entrada municipio de Manacor). 
 
55. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny al Sr. Francesc Miralles 
(preservar o no preservar els diferents elements patrimonials de la Nostra terra). 
 
56. Pregunta que formula el Sr. Estanilao Pons Cuart a la Sra. Sandra Espeja (Fianzas 
de MAC INSULAR). 
 
57. Pregunta que formula la Sra. Catalina Serra Garcias al Sr. Francesc Miralles 
Mascaró (Jornades XXVIII de l’Esport Base organitzades pe Servei de Medicina 
Esportiva). 
 
58. Pregunta que formula el Sr. Jeroni Salom Munar a la Sr. Joan Font Massot (Projecte 
d’instal.lació de punts d’abastiment d’aigua dels bombers de Mallorca). 
 
59. Pregunta que formula la Sra. Catalina Soler Torres al Sr. Joan Font Massot (Apostes 
hípiques). 
 
60. Pregunta que formula el Sr. Jeroni Salom Munar a la Sr. Joan Font Massot (Línia 
d’ajudes adquisición cotxes electrics). 
 
61. Pregunta que formula el Sr. Joan Rotger Seguí al Sr. Francesc Miralles Mascaró 
(motius anul.lació convocatòria de subvencions amb espècie a la xarza de biblioteques 
de Mallorca). 
 
62. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la Sra. Margalida Puigserver 
Servera (Conveni de l’Hospici de Felanitx). 
 
63. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la Sra. Margalida Puigserver 
Servera (Edifici de “Els Sementals” de Manacor). 
 

PRECS 

III)DESPATX EXTRAORDINARI 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
I) PART RESOLUTIVA 
 
PRESIDÈNCIA 

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS (12/5/16, 
26/5/16 I 9/6/16). 

Sotmeses les actes a votació, s’aproven per unanimitat. 

 

PUNT 2. DECLARARACIONS INSTITUCIONALS. 
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No n’hi ha. 
 

PUNT 3. DECRETS A RATIFICAR 

A) DECRET DEL PRESIDENT PEL QUAL ES PROPASA UN REPRESENTANT 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL ASSESSOR DE 
TURISME DE LES ILLES BALEARS. 

Fets 

1. El dia 27 de juny la directora general de Turisme ha comunicat que és inminent la 
convocatòria del Consell Assessor de Turisme i ha sol·licitat que es comuniqui, de 
manera urgent, el nom de la persona que ha de formar part del Consell Assessor de 
Turisme en representació del Consell Insular de Mallorca. 

Fonaments jurídics 

1. L’article 44 del Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de 
coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de 
cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses 
i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de 
turisme de les Illes Balears estableix que en el Consell Assessor de Turisme de les Illes 
Balears hi ha d’haver entre d’altres, persones representants dels consells insulars. 

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

Per tot això, resolc: 

1. Proposar la designació del senyor Cosme Bonet Bonet, conseller executiu 
d’Economia i Hisenda, com a representant del Consell Insular de Mallorca en el Consell 
Assessor de Turisme de les Illes Balears. 

2. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Conselleria d’Innovació, Recerca i 
Turisme. 

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

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

 

B) DECRET DEL PRESIDENT PEL QUAL ES PROPASA UN REPRESENTANT 
SUPLENT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL 
ASSESSOR DE TURISME DE LES ILLES BALEARS. 

Fets 

1. El dia 28 de juny de 2016 es va dictar el decret pel qual es va proposar el nom de la 
persona que ha de formar part del Consell Assessor de Turisme en representació del 
Consell Insular de Mallorca. 
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2. El dia 5 de juliol de 2016 la directora general de Turisme ha sol·licitat que es proposi, 
de manera urgent, el nom de la persona suplent del representant del Consell Insular de 
Mallorca en el Consell Assessor de Turisme. 

Fonaments jurídics 

1. L’article 44 del Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de 
coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de 
cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses 
i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de 
turisme de les Illes Balears estableix que en el Consell Assessor de Turisme de les Illes 
Balears hi ha d’haver entre d’altres, persones representants dels consells insulars. 

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

Per tot això, resolc: 

1. Proposar la designació de la senyora M. Paula Ginard Vílchez, directora insular de 
Turisme, Promoció Econòmica i Artesania, com a representant suplent del Consell 
Insular de Mallorca en el Consell Assessor de Turisme de les Illes Balears. 

2. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Secretaria Tècnica d’Economia i 
Turisme i a la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme. 

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

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i onze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
PUNT 4. PROPOSTA DE NOMENAMENT D’UN REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ CONSULTIVA PAR 
A LA IMPLANTACIÓ DEL GAS NATURAL A LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president que diu: 

L’article 3 de la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, de 3 de juny 
de 2016, per la qual es crea la Comissió Consultiva per a la implantació del gas natural 
a les Illes Balears estableix que, entre d’altres, hi ha d’haver una persona en 
representació de cada un dels consells insulars. 

El director general d’Energia i Canvi Climàtic n’ha sol·licitat la designació de la 
persona representant del Consell Insular de Mallorca. 

Per tot això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Nomenar la senyora Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i 
Infraestructures, representant del Consell Insular de Mallorca en la Comissió Consultiva 
per a la implantació del gas natural a les Illes Balears. 
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2. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Secretaria Tècnica del Departament de 
Territori i Infraestructures i a la Direcció General d’Energua i Canvi Climàtic. 

 

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

PUNT 5. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE MEMBRES, TITULARS I 
SUPLENTS,  DEL CONSELL ESCOLAR DE MALLORCA 

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

Fonaments jurídics 

 

1. L’article 2 del Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars 
insulars i dels consells escolars municipals de les Illes Balears, regula la representació 
dels membres del consells escolars insulars. 

2. L’article 6.3 del Reglament d’organització i funcionament (ROF) del Consell Escolar 
de Mallorca (CEM) estableix la composició del Consell Escolar de Mallorca. 

3. L’article 7.1 del ROF del Consell Escolar de Mallorca disposa que els membres són 
nomenats pel Ple del Consell Insular de Mallorca. 

4. L’article 7.7 del ROF del CEM, tots els consellers del CEM exerceixen el càrrec per 
un període de 4 anys sens perjudici dels canvis que es produeixin pel cessament 
anticipat d’algun dels membres. 

5. Les diferents entitats i organismes han presentat les designacions dels representants. 

6. Atesa la proposta del president del Consell Escolar de Mallorca. 

 

Per això, propòs que el Ple adopti els acords següents:  

1. Nomenar membres del Consell Escolar de Mallorca les persones que a continuació es 
relacionen: 

 

GRUP A. REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT: 

 

Representants de l’ensenyament públic: 

STEI-i 

Titular 1: Lluis Segura Gelabert 

Suplent 1: Cosme Orell Bonet  

Titular 2: Dana Garcias Mas  

Suplent 2: Margalida Fiol Capellà  
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ALTERNATIVA 

Titular: Luís García Albujar  

Suplent: Miquel Àngel Santos Nebot  

UOB 

Titular: Josep Antoni Palou Mas  

Suplent: Àntonia Font Tous  

ANPE 

Titular: Antoni Riera González  

Suplent: Víctor Villatoro González  

Representants de l’ensenyament privat concertat: 

FEUSO 

Titular: Jordi Gual Martínez  

Suplent: Miquel Roig Torres  

STEI-i 

Titular: Sebastià Bonet Maimó  

Suplent: Sandra Serra Teruel  

FSIE 

Titular: M. Pilar Santiesteban Corral  

Suplent: Alexandra Cerqueiro Van Nijhuis  

 

GRUP B. REPRESENTANTS DELS PARES I MARES D’ALUMNES 

 

FAPA 

Titular 1: Vicente Rodrigo Ramírez  

Suplent 1: Albert Lobo Melgar  

Titular 2: Elisa Pons Vich  

Suplent 2: Helena Inglada Grau  

Titular 3: Gloria Ferrer Camps 

Suplent 3: Ana Maria Socias Garau  

Titular 4: Maria Cristina Conti Oliver 

Suplent 4: Verónica Martínez Roca 

CONFAECIB 

Titular: Juan Jesús Bouzas Grau  

Suplent: Juan Gabriel Barceló Matas  
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GRUP C. REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT 

 

Representants de l’ensenyament públic 

FADAE 

Titular 1: Selene Serrano de Juan 

Suplent 1: Rosa Mesquida Rosselló  

Titular: Victoria Isabel Rufete García  

Suplent: Maria Zívic Monjó  

 

Representants de l’ensenyament privat concertat 

FADAE 

Titular: Sara Sánchez Puig  

Suplent: Lucía Sánchez Puig  

 

GRUP D. REPRESENTANTS DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS 

 

STEI-i 

Titular: Pere Josep Bueno Bauzà  

Suplent: Antoni Cabot Canals  

FEUSO 

Titular: Daviu Sánchez Llull  

Suplent: Jaume Darder Ribot  

 

GRUP E. REPRESENTANTS DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 

Titular: Amanda Fernández Rubí 

Suplent: Catalina Bover Nicolau 

Titular: Joan Barceló Matas 

Suplent: Antoni Salas 

Titular:  Margarita Plomer Fornés 

Suplent: Inmaculada Alcolecha Fuente 

Titular: Miquel Oliver Trobat,  

Titular:  Francisca Marí Escandell 

 

GRUP F. REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA 
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Titular 1: Catalina Maria Font Borràs  

Suplent 1: Luis Vidaña Fernández  

Titular 2: Francesca A. Giner Mayol 

Suplent 2: Josep Bernat Sánchez Moner 

 

GRUP G. REPRESENTANTS DELS AJUNTAMENTS DE MALLORCA 

 

Representants de l’Ajuntament de Palma: 

Titular: Susana Moll Kammerich  

Suplent: Joana Bardina Pujol  

 

GRUP H. REPRESENTANTS DE LES ORGANITZACIONS PATRONALS 

Titular: Bernat J. Alemany Ramis  

Suplent: Miquel Balle Palou 

 

GRUP I. REPRESENTANTS DELS SINDICATS D’ENSENYAMENT 

 

STEI-i 

Titular: Francesc Xavier Alomar Novila  

Suplent: Gabriel Caldentey Ramos  

 

GRUP K. REPRESENTANTS DELS CENTRES ESCOLARS DE MALLORCA 

 

Representants dels centres públics 

Centres d’Educació Infantil i Primària: 

Titular: Jaume Adrover Nadal  

Suplent: Gabriela Spano Figueroa  

 

 

Centres d’Educació Secundària: 

Titular: Llorenç Llop Postic  

Suplent: Aina M. Gayà Bosch  

 

Representants dels centres privats concertats 

Titular: Maria de la Concepción Moragues de Oleza  
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Suplent: Marc González Sabater  

 

2. Notificar aquest acord a les persones interessades. 

3. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per Mallorca, 
Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), cap vot en contra i vuit abstencions (PP i 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
 
PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS PELS ANYS 2013, 2014 I 2015, IMPORT: 159.466,14 € 

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

 
Fets 
 
1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí al 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports durant aquest exercici, que han estat 
incloses dins l’expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits pels anys 2013, 
2014 i 2015. 
 
2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. REC 98.2/16 de 
data 14 de juny de 2016, que figuren al corresponent expedient. 
 
3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia pel cobrament dels seus 
crèdits. 
 
4. Existeix crèdit adequat i suficient al pressupost d’enguany per fer front a les despeses 
incloses dins l’expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits pels anys 2013, 
2014 i 2015 del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports. 
 
Fonaments de dret 
 
1. La disposició addicional 19 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), imposa a 
l’administració l’exigència de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les 
actuacions en matèria de contractació de les autoritats i del personal al servei de les 
administracions públiques, afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes 
que conté aquesta llei per part del personal al servei de les administracions públiques, 
quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva 
responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la 
matèria”. 
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En aquest sentit, no s’aprecia cap infracció, dol o culpa greu que pugui generar 
responsabilitat patrimonial, de conformitat amb l’establert a l’article 176 i següents de 
la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària. 
 
2. La base 26 punt 1 del vigent pressupost estableix que correspon al Ple del Consell de 
Mallorca el reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, 
haurà de dictaminar la Comissió Informativa corresponent (BOIB núm. 187, de 26 de 
desembre de 2015). 
 
3. D’acord amb l’article 2 i l’article 6.d)3 del Decret d’organització de 10 de juliol de 
2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), correspon al conseller executiu 
d’Economia i Hisenda l’ordenació del pagament.  
 
Per tot això, el vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports 
proposa al Ple que adopti el següent 
 
Acord 
 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, per un total de CENT CINQUANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS 
SEIXANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (159.466,14 €) IVA inclòs 
(Base imposable: 132.118,24 €; IVA 21%: 27.347,90 €), d’acord amb la disposició 
addicional 19 del TRLCSP, la qual imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei per 
part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 
 
2. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la relació 
adjunta, per import total de CENT CINQUANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS 
SEIXANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (159.466,14 €) IVA inclòs 
(Base imposable: 132.118,24 €; IVA 21%: 27.347,90 €), contretes pel Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports segons el següent detall: 
 

  CODI 
RELACIÓ 

CENTRE/SERVEI IMPORT RC 

1 F/2015/33 MUSEU KREKOVIC 1.553,43 € 220160002325 

2 F/2015/34 PATRIMONI HISTÒRIC 9.827,17 € 220160002335 

3 F/2015/38 SERVEI DE CULTURA 42.886,94 € 220160002324 

4 F/2015/57 PROMOCIÓ ESPORTIVA 6.851,50 € 220160002434 

5 F/2015/58 
POLIESPORTIU SANT 

FERRAN 
3.553,16 € 220160002433 

6 F/2016/4 
SERVEIS ADM. CULTURA I 

PATRIMONI 
3.263,94 € 220160002323 

7 F/2016/18 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 

MUSEUS 
91.530,00 € 220160007270 



 15 

 
3. Imputar les despeses aprovades amb els codis de relació F/2015/33, F/2015/34, 
F/2015/38, F/2015/57, F/2015/58, F/2016/4 i F/2016/18 a les següents aplicacions 
pressupostàries: 
 

CODI 
RELACIÓ 

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 

F/2015/33 
 2015 20 33220 22100 .........1.553,43 € (B.I.: 1.283,83 €; IVA 21%: 
269,60 €) 

F/2015/34 

 2015 20 33620 20200 .........8.891,66 € (B.I.: 7.348,48 €; IVA 
21%:1.543,18 €) 
 2015 20 33620 22100 ............600,43 € (B.I.: 496,22 €; IVA 21%: 104,21 
€) 
 2015 20 33620 22101 ............122,06 € (B.I.: 100,88 €; IVA 21%: 21,18 
€) 
 2015 20 33620 22502 ............203,02 € (B.I.: 167,78 €; IVA 21%: 35,24 
€) 
 2015 20 33620 23120 ..............10,00 € (B.I.: 8,26 €; IVA 21%: 1,74 €) 

F/2015/38 
 2015 20 33490 46200 .......42.886,94 € (B.I.: 35.627,24 €; IVA 21%: 
7.259,70 €) 

F/2015/57 
 2015 20 34101 22707 .........6.851,50 € (B.I.: 5.662,40 €; IVA 21%: 
1.189,10 €) 

F/2015/58 

 2015 20 34200 22100 .........3.084,25 € (B.I.: 2.548,97 €; IVA 21%: 
535,28 €) 
 2015 20 34200 22102 ............468,91 € (B.I.: 387,53 €; IVA 21%: 81,38 
€) 

F/2016/4 

 2016 20 33000 22004 .........1.328,96 € (B.I.: 1.098,31 €; IVA 21%: 
230,65 €) 
 2016 20 33000 22201 .........1.934,98 € (B.I.: 1.743,70 €; IVA 21%: 
191,28 €) 

F/2016/18 
 2016 20 33210 22706 ......91.530,00 € (B.I.: 75.644,64 €; IVA 21%: 
15.885,36 €) 

 
4. Declarar que d’aquesta resolució de l’expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits pels anys 2013, 2014 i 2015 del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, no 
s’aprecia responsabilitat per danys ni perjudicis a la Hisenda del Consell de Mallorca. 
 
5. Proposar al conseller executiu d’Economia i Hisenda l’ordenament dels pagaments. 
 
 

El Sr. ROVIRA (PP) comenta que en la darrera comissió informativa ja se varen discutir els REC, raó per 
la qual proposa fer un debat conjunt dels punts que indicarà i al final, si és el cas, que els Grups polítics 
demanin una votació separada. Diu que ho fa per evitar intervencions repetides.  

Els punts als quals se refereix són aquests: 6, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41 i 42.  

El PRESIDENT fa notar que se refereixen a departaments diferents i que són diferents els seus motius, 
raó per la qual s’han de tractar per separat.  

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) fa avinent el desacord del seu Grup referit a tots els 
reconeixements extrajudicials de crèdit, en general, no només a aquest concret. 



 16 

Considera que se’n fa un ús abusiu i desproporcionat d’aquesta forma de pagament, de forma que allò que 
hauria de ser del tot excepcional sembla que serà el més habitual durant tota la legislatura.  

Assenyala la situació en què es troben les entitats de Menors, sense cobertura legal ni seguretat jurídica, 
de la qual ja n’han parlat molt. Fa notar que en el Ple d’avui s’aprovaran REC per un import de 2 M€.  

Per acabar, insisteix a dir que és abusiva i desproporcionada aquesta forma de fer les coses.  

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé tot seguit. 

Coincideix amb el que acaba d’exposar el Sr. Pons, tot i que fa notar que hi ha excepcions, com ara les 
factures que entren a final d’any, i és un fet que afecta totes les administracions.  

També s’ha de reconèixer que actualment s’observa voluntat de posar ordre en totes les factures pendents 
de pagament que provenen d’exercicis anteriors, i ho considera positiu. 

Recorda que el seu Grup ha demanat una llista de tot el que queda pendent en tots els departaments, amb 
vista a conèixer exactament quina és la situació, tot i que després no se pugui resoldre del tot per no tenir 
finançament suficient. En aquest sentit, sí que retreu que no s’hagi fet i que a cada Ple sorgeixi una 
sorpresa diferent, com ara la més recent: factures de 2013 que encara no s’han pagat. Per aquest motiu ho 
torna a demanar, perquè és necessari saber quines factures hi queden encara, dins els calaixos, que puguin 
sorgir durant aquesta legislatura o durant les següents.  

Considera que aquests fets demostren el mal funcionament de la institució. Recorda l’exemple de les 
factures de l’any 2008, tot i no ser el cas del Ple d’avui, però ho fa avinent perquè representa pagar 
interessos de demora a les empreses que s’han vist afectades, la qual cosa perjudica també 
l’administració.  

Reitera la petició al Sr. Bonet (conseller executiu d’Economia i Hisenda), per bé que puntualitza que això 
no significa retardar els REC que se presenten avui. Demana que facin, alhora, un pla de pagament, així 
com vulguin o com puguin, d’acord a les possibilitats i als recursos que tengui la institució, però reitera 
que és bàsic tenir la informació que demana per evitar que la mesura dels REC, que hauria de ser una 
excepció reservada a legalitzar les factures que no han pogut seguir la tramitació correcta, s’hagi convertit 
en la norma en els Plens. 

Afirma que se’n fa un ús abusiu que no fa cap bé a la institució i diu que, atès que el Sr. Bonet no els fa 
cas, avui ja ho demana directament al president del Consell de Mallorca. 

La Sra. ROIG (PP) intervé a continuació. 

Assenyala que cap dels membres del Ple no està en condicions d’afirmar que mai més se no presentaran 
REC, perquè els motius pels quals s’ha de fer poden ser molts i molt diversos. Tot i això, cal distingir 
clarament uns motius dels altres, com ara les factures que arriben a final d’any i que és obvi que s’han de 
tramitar, o bé el cas dels proveïdors que no presenten la factura quan pertoca sinó de forma inesperada, i 
és evident que també s’ha de fer un REC, però en altres casos com ara el fet de no tenir el contracte 
d’energia elèctrica subscrit no s’entén que a dia 14 de juliol no s’hagi fet encara quan és prou sabut que el 
dia 1 de desembre s’acabava la seva vigència. 

A més a més, se convoca per demà una Junta Rectora de l’Institut Hípic, amb caràcter extraordinari, per 
resoldre el pagament de les factures que no s’han pagat a Endesa des del passat mes de desembre, per bé 
que en una ocasió anterior s’havia assegurat que no existia cap problema en aquest sentit.  

Torna a retreure que a dia d’avui encara no s’hagi formalitzat el contracte del subministrament elèctric a 
la institució.  

Fa notar que no totes les factures que se presenten avui al Ple tenen data a partir del mes de desembre de 
2015 fins a dia d’avui. També retreu el cas referit als contractes de l’Àrea de Menors. 

Per aquestes raons, i d’acord a la informació que li consta, demana al president de la institució que se faci 
una gestió seriosa i rigorosa del REC.  

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) inicia la seva intervenció. 

En primer lloc fa notar al Grup Popular tots els temes dels quals no n’han parlat, com ara del lloguer de la 
nau de Patrimoni Històric, ni del CAEM que varen haver de treure a final d’any, ni del CABIB, el sistema 
informàtic que estava pendent de pagament a la UIB, des dels anys 2013, 2014 i 2015. 
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Tot i admetre allò que ell en un any no ha pogut arreglar, també recorda els casos pendents, que no són 
precisament recents, com ara el pagament pendent a AENA del lloguer de la nau que ocupa Patrimoni 
Històric.  

Quant als REC referits al subministrament elèctric, explica que el motiu és que el consum real ha estat 
superior al consum contractat.  

Diu al Sr. Pastor que ell es pot comprometre a revisar tot allò que el seu Departament té pendent de 
tramitació, no té cap inconvenient a fer-ho, però adverteix que serà difícil resoldre-ho ràpidament, perquè 
cada cas requereix una tramitació diferent a causa de les seves característiques. Alhora li fa saber que el 
temps invertit en aquesta tasca restarà dedicació a altres aspectes que són necessaris per a la gestió del dia 
a dia del Departament. Resoldre l’embós existent implica no poder destinar els recursos humans i les 
energies a impulsar nous projectes.  

Tot i això, li diu que es compromet a facilitar la informació que demana, tant la referida als expedients de 
factures pendents com dels expedients de subvencions d’anys anteriors que acaben tenint una connotació 
pressupostària. 

Pel que fa a la petició de rigor i de seriositat que la Sra. Roig ha fet al president, i atès que ell també se’n 
sent al· ludit, li respon que precisament és una mostra de seriositat i de rigor presentar al Ple els REC 
referits a qüestions que s’han de resoldre, perquè tracten de serveis o de subministraments dels quals ha 
gaudit la institució, raó per la qual se crearia un greu perjudici en cas de no atendre’ls degudament.  

Afirma que a ningú no li agrada haver de resoldre els expedients d’aquesta manera, però és aquest 
l’instrument que fa possible legalitzar allò que no s’ha fet de forma correcta des del punt de vista 
administratiu.  

Per acabar, es mostra convençut que l’actitud ha de ser resoldre aquesta qüestió tan bé com sigui possible 
per no haver-ne de presentar tants pagaments per la via del REC.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per setze vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciutadanía). 
 
PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD PER MODIFICAR L’EXPEDIENT DE 
DECLARACIÓ DE BIC, AMB CATEGORIA DE MONUMENT, DE LA TORRE 
CAP ANDRITXOL DEL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ I ANDRATX 
( EXP.103/2014). 
 

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

 
En data 13/03/2014 (núm. reg. 8831) l’Ajuntament de Calvià va remetre al Consell de 
Mallorca un acord del plenari municipal, en el qual es sol·licitava la revisió i 
delimitació de les torres de defensa costaneres del municipi. 
 
El Servei de Patrimoni Històric va iniciar d’ofici, d’acord amb l’article 7.1 de la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears (LPHIB), la 
incoació de la modificació de l’expedient de declaració de bé d’interès cultural, amb 
categoria de monument, de la Torre Cap  Andritxol (Calvià). 
 
La torre Cap Andritxol fou protegida pel Decret de 22 d’abril de 1949 (BOE núm. 125, 
de 5 de maig de 1949) sobre protecció dels castells espanyols; en virtut de la disposició 
addicional segona de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol 
passa a ser considerada bé d’interès cultural (BIC). Posteriorment i mitjançant la 
disposició addicional primera del al Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni 
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històric de les Illes Balears es considera BIC del patrimoni històric de les Illes Balears. 
En aquest inventari apareix la torre Cap  Andritxol, amb el codi 010 (IPCE). 
  
Consta inscrita, al Registre General de Béns d’Interès Cultural de l’Estat amb el codi R-
I-51-0008331. 
 
A més, la torre figura al catàleg municipal de patrimoni de Calvià (núm. 071), tot i que 
la torre es troba en el municipi d’Andratx, alguns elements i l’entorn de protecció 
afecten aquest terme municipal. Al catàleg d’Andratx apareix amb el codi AM151 i grau 
de protecció integral. 
 
Des del Servei de Patrimoni Històric es van emetre dos informes, un tècnic de dia 14 
d’abril de 2015 i un jurídic de 21 d’abril de 2015, ambdós  amb la proposta per elevar a 
la ponència i CIPH. 
 
La CIPH a la sessió de dia 28 d’abril de 2015 va acordar incoar la modificació de 
l’expedient de declaració de bé d’interès cultural, amb categoria de monument, de la 
Torre Cap  Andritxol, de Calvià amb la delimitació del bé i del seu entorn de protecció 
segons la descripció literal i gràfica que figura a l’informe de 14/04/2015, que fou 
publicada en el BOIB núm. 90 de 18/06/2015 i en el BOE núm. 148 de 22/06/2015 la 
incoació esmentada. 
 
El dia 18 de desembre de 2015 la UIB va emetre informe favorable respecte a  la 
modificació de l’expedient de declaració de bé d’interès cultural, amb categoria de 
monument, de la Torre Cap  Andritxol, de Calvià  (registre d’entrada en el CIM de dia 
7/01/2016 núm. 134). 
 
Es va obrir un període d’informació pública d’un mes (BOIB núm. 187 de 26/12/2015). 
 
Es va donar audiència als interessats i no s’han presentat al·legacions per cap interessat. 
 
Posteriorment, es va detectar que la planimetria no s’havia publicat amb la incoació i 
per donar compliment a la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni Històric de 
les Illes Balears es va obrir un nou període d’informació pública d’un mes (BOIB 26 de 
25/02/2016). 
 
Atès que no s’han presentat al·legacions dins el tràmit els dies 4 i 10 de maig de 2016, 
s’ha  tractat a la ponència i a la CIPH, respectivament, i s’ha d’informar favorablement 
la proposta d’elevar al Ple la declaració de la modificació. 
 
Atès el que disposen els articles 7 i següents de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del 
patrimoni històric de les Illes Balears, en relació amb la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
patrimoni històric espanyol, el Reial decret 111/1986, de 10 de gener, de 
desenvolupament parcial de l’esmentada Llei, i d’acord amb les competències atribuïdes 
per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells Insulars en matèria de patrimoni 
històric, i , aprovat pel Ple a la sessió 2 de juliol de 2001 (BOIB 102, de 25 agost de 
2001) i modificat pel Ple a la sessió de 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 
16/03/2004), a la sessió de dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost de 
2008), a la sessió de 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20/10/2011), a la sessió 
de 14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 86 de 18/06/2013), a la sessió de dia 9 d’octubre 
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de 2014 (BOIB núm. 145, de 21 d’octubre de 2014, i a la sessió de dia 8 d’octubre de 
2015 (BOIB núm. 186, de 24 d’octubre de 2015. 

 

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

 

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

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

 

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

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

 
III. Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Calvià, 

d’Andratx i al Govern de les Illes Balears.  
 
IV. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i 

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

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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PUNT 8. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA I EL BISBAT DE MALLORCA PER A LA 
REHABILITACIÓ DE COBERTES A LA BASÍLICA DE SANT FRANCESC DE 
PALMA DE MALLORCA, FASE I. 

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

ANTECEDENTS 
 
Vist que l’ Església Catòlica és la institució insular que compta amb la part més 
nombrosa i de major qualitat del patrimoni històric i cultural de Mallorca, la qual cosa 
justifica amb escreix l’aportació econòmica institucional.  
 
Atesa la memòria del cap del Servei de Patrimoni Històric i l’informe jurídic de la 
tècnica d’administració general del Servei de Patrimoni Històric, ambdós amb data 16 
de juny de 2016, mitjançant els quals es justifica la signatura del conveni de 
col·laboració. 

Atès que per fer front a les despeses derivades de la signatura d’aquest conveni, consta a 
l’expedient l’existència de crèdit amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20.33620.78981 per incorporació de romanents i reserva de crèdit núm. 220160012358. 

Atès l’informe favorable emès, el 29 de juny de 2016, des de la Intervenció General del 
Consell Insular de Mallorca. 

Vist que l’aplicació pressupostària és per import de 150.000,00 €.  

L’article 65.3 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 regula que l’acte de 
concessió o el conveni té el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del 
que disposa la Llei general de subvencions. 
 
Vist que l’òrgan competent per aprovar el text del conveni, concedir la subvenció 
autoritzar i disposar la despesa és el Ple del Consell Insular de Mallorca d’acord amb 
l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 17.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 8.1 i) de la Llei 8/2000, 
de 27 d’octubre, de consells insulars, i l’article 22.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases del règim local.  

 
Per tot l’exposat, en ús de les atribucions conferides, el vicepresident de Cultura, 
Patrimoni i Esports en funcions eleva a la consideració del Ple la següent proposta d’ 

 

ACORD 

 

I.- Concedir una subvenció al Bisbat de Mallorca, amb CIF R-0700002-I, per import de 
CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00 €) per dur a terme la rehabilitació de 
cobertes de la basílica de Sant Francesc de Palma de Mallorca, fase I. 
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II.- Autoritzar i disposar la despesa de CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00 
€) a favor del Bisbat de Mallorca, amb CIF R-0700002-I, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 20.33620.78981 i reserva de crèdit núm. 220160012358, per dur a terme 
la el projecte de rehabilitació de cobertes de la basílica de Sant Francesc de Palma de 
Mallorca, fase I, que serà abonada prèvia presentació del compte justificatiu de la 
despesa al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca.  

 

S’hi inclouran els justificants de despesa o qualsevol altre document amb validesa 
jurídica que permeti acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció. El compte 
justificatiu haurà d’incloure la declaració de les activitats realitzades que han estat 
finançades amb la subvenció i el seu cost amb el desglossament de cadascuna de les 
despeses d’acord amb l’establert al conveni. 

III.- Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i 
el Bisbat de Mallorca per dur a terme el projecte de rehabilitació de cobertes de la 
basílica de Sant Francesc de Palma de Mallorca (fase I) que s’adjunta com a part 
integrant del present acord. 

IV.- Notificar aquest acord al Bisbat de Mallorca i a la Intervenció General. 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA I EL BISBAT DE MALLORCA PER A LA CONSERVACIÓ DEL 
PATRIMONI ECLESIÀSTIC DE MALLORCA, ANY 2016: REHABILITACIÓ DE 
COBERTES A LA BASÍLICA DE SANT FRANCESC DE PALMA DE MALLORCA, 
FASE I 

REUNITS  

D’una part, el Sr. Francesc Miralles Mascaró com a vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca, amb CIF S-
0711002-F, i amb domicili a la plaça de l’Hospital, 4 de Palma de Mallorca, actuant en 
nom i representació d’aquesta corporació.  

I de l’altra, l’Excm i Rvdm. Sr. Javier Salinas Viñals, Bisbe de Mallorca, que actua en 
nom i representació del Bisbat de Mallorca, amb CIF R-0700002-I, i domicili al carrer 
Seminari, núm. 4, de Palma de Mallorca. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per aquest acte, i 

MANIFESTEN 

 
Que el Consell Insular de Mallorca exerceix les competències en matèria de Patrimoni 
Històric des de l’entrada en vigor de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, de traspàs de les 
competències de Cultura, Patrimoni, Promoció Sòciocultural, Dipòsit de llibres i 
Esports de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Entre aquestes competències es 
troba la de vetllar per la conservació del patrimoni cultural.  
Que l’Església catòlica és la institució insular que compta amb la part més nombrosa i 
de major qualitat del patrimoni cultural mallorquí, alhora que sent la ineludible 
obligació de vetllar per la transmissió d’aquest llegat en el millor estat de conservació 
possible. 

Que la gestió d’aquest ingent patrimoni implica, a més de les tasques de sistematització 
del coneixement dels elements que configuren el patrimoni, la restauració d’aquells 
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béns que han sofert deteriorament pel pas del temps, per ús o per accident. Ambdues 
tasques poden ser objecte de conveni entre les dues institucions.  

Per tot l’exposat i per ajudar al Bisbat a atendre les necessitats de restauració dels béns 
culturals eclesiàstics, acorden formalitzar el present Conveni de col·laboració entre el 
Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de Mallorca per a la conservació del patrimoni 
eclesiàstic de Mallorca, any 2016, conforme als següents  

PACTES 

PRIMER.- El Consell Insular de Mallorca subvencionarà amb cent cinquanta mil euros 
(150.000,00 €) el cost del Projecte de rehabilitació de cobertes a la basílica de Sant 
Francesc de Palma de Mallorca, fase I. 

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni i Històric a la 
sessió de dia 25/02/2011 va autoritzar, tal com estableix la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, el Projecte de rehabilitació de 
cobertes de la basílica de Sant Francesc de Palma de Mallorca redactat pels arquitectes 
Sebastià Gamundí Boscana i Melchor Miralles Mut. El projecte, objecte del present 
conveni, forma part d’aquest projecte global. 
 
SEGON.- El pressupost total de les obres de restauració de la fase I puja a cent 
cinquanta mil euros (150.828,40 €), i per dur-les a terme el Consell Insular de Mallorca 
aporta la quantitat total de cent cinquanta mil euros (150.000,00 €) a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 20 33620 78981 (reserva de crèdit núm. 220160012358).  

L’IRPF no es considera despesa subvencionable. 

TERCER.- El Bisbat de Mallorca està obligat a: 

- Presentar les certificacions d’obra i certificat de final d’obra 
- Comunicar immediatament al Consell Insular de Mallorca qualsevol eventualitat que 
alteri o que dificulti greument el desenvolupament del projecte subvencionat, en 
particular si se’n poden derivar retards en l’execució o si poden afectar el cost total, i 
sol·licitar l’autorització prèvia i expressa del Consell Insular de Mallorca per fer 
qualsevol modificació substancial del projecte objecte d’ajuda. Les sol·licituds de 
modificació han de ser motivades, s’han de formular immediatament a l’aparició de les 
circumstàncies que la justifiquin i s’hi han d’especificar les repercussions 
pressupostàries que impliquin 

QUART.- Per abonar la subvenció, el beneficiari ha de justificar la realització de les 
obres de rehabilitació dutes a terme dins l’exercici 2015-2016 que es desenvoluparan 
dins el període del 14 de desembre de 2015 (data d’inici de les obres que es comunicà al 
Consell per registre d’entrada núm. 33927 de 10/12/2015) al 15 d’octubre de 2016. 

Es considera despesa subvencionable aquella que de manera indubtable respongui a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària, s’executi i es 
pagui dins el termini establert en aquest conveni. 

En aquest sentit, la justificació de la realització del projecte s’ha de fer mitjançant un 
compte justificatiu que ha d’estar integrat per la documentació següent: 

1.-Memòria tècnica sobre els resultats de l’execució del projecte, detallant el 
tractament, i que inclourà fotografies de l’estat del bé abans i després de la 
restauració. 
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2.-Per a les intervencions dutes a terme per professionals liberals: factura/es 
girada/es al Bisbat i degudament pagada/es d’acord amb el pressupost presentat. Les 
factures han d’expressar clarament:  

- Nom complet i NIF/CIF de la persona o entitat expedidora 

- Número i data 

- Concepte 

- IVA i retenció fiscal (si correspon) 

- Dades fiscals del client de la factura 

Les factures han d’estar emeses i pagades entre el 28 de maig de 2015 i el 15 
d’octubre de 2016. La justificació de l’abonament de la despesa s’ha de fer, segons 

els mitjans de pagament que s’utilitzin, mitjançant la següent documentació: 
A) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  

a) Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari 
acreditatiu del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o 
l’ingrés, la data del document, l’import, la identificació del concepte, a fi que 
quedi identificat el pagament de la factura, i les dades de l’ordenant i del 
destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l’emissor de la factura, 
respectivament, i   

b) Extracte del compte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec 
d’aquesta transferència. 

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

B) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

a) Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que emet 
la factura o document equivalent, sempre que estigui vençut;  

b) Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec 
d’aquest xec o pagaré, i  

c) Certificat de l’entitat bancària en què consti el número de xec, l’import i la 
identificació de qui el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar 
l’extracte del compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també la 
identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el titular del 
compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda).  

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

 
C) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

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

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

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

 
En cap cas s’admetran pagaments amb efectiu. 

3.- Les certificacions d’obra i la certificació de final d’obra. 

4.-Relació classificada de despeses i inversions de l’activitat signada pel beneficiari (art. 
72.2.a RGLS) que ha d’incloure: 

• La factura ha estat emesa a nom del beneficiari  
• Identificació del creditor (CIF, nom del creditor, domicili fiscal) 
• Número de factura 
• Import de la factura 
• Data d’emissió de la factura 
• Desviacions esdevingudes cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb 

un pressupost 
 

5.-Si s’escau, una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència (art.72.2.e) 
RLGS), si escau. 
 
6.-Declaració responsable del beneficiari que acrediti que les despeses justificades 
responen sense cap dubte a l’activitat subvencionada (art. 31.1 LGS). 
 
7.-Declaració responsable del beneficiari que acrediti que el cost d’adquisició justificat 
no supera el valor de mercat (art. 31.1 i 33 de la LGS). 
 
8.-Declaració responsable del beneficiari que acrediti que no recupera ni compensa 
l’IVA (art. 31.8 LGS). 
 
9.-Informe del centre gestor, relacionant totes les factures i/o documents justificatius, 
que acreditin el compliment dels objectius i la finalitat per la qual es va concedir la 
subvenció així com les condicions establertes en l’acord de concessió, incloent les de 
publicitat del finançament rebut, signat pel secretari tècnic de la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports i responsable administratiu del centre gestor (Base 
execució 36.3.d). 
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Cas què, a petició del beneficiari, s’hagin de retornar les factures o justificants originals 
s’hi ha de reflectir, mitjançant un segell, la data de concessió de la subvenció així com 
l’import del justificant que s’imputa a la subvenció. 
 
Qualsevol modificació que es produeixi en la realització de l’activitat esmentada, haurà 
d’ésser notificada al Servei de Patrimoni Històric. 
 
No s’efectuarà el pagament si aquesta documentació resulta desaprovada per l’òrgan 
competent del Consell Insular de Mallorca. I cas que es requereixi altra documentació 
complementària tenen l’obligació d’aportar-la tal i com s’estableix a la base setena c). 

Si la despesa justificada excedeix de l’import concedit, la possible desviació 
pressupostària anirà a càrrec de l’entitat subvencionada. Si pel contrari la despesa 
justificada és inferior a l’import del projecte es procedirà a la reducció proporcional de 
la subvenció concedida. 

CINQUÈ.- El termini màxim per dur a terme l’objecte de la subvenció consistent en dur 
a terme el projecte de rehabilitació de cobertes a la basílica de Sant Francesc de Palma 
de Mallorca, fase I, és coincident amb el termini per presentar el compte justificatiu, 
ambdós finalitzaran el 15 d’octubre de 2016. 
 

Per fer efectiu el pagament de la subvenció, el Bisbat de Mallorca s’ha de trobar al 
corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Mallorca, l’Agència 
Tributària i la Seguretat Social presentant, a tal efecte, els certificats en vigor. El 
beneficiari també ha d’acreditar que no és deutor per resolució de procedència de 
reintegrament per a cap altra subvenció. 

SISÈ.- Una vegada finalitzada la activitat, objecte de subvenció, i presentat el compte 
justificatiu, el Servei de Patrimoni Històric emetrà informe d’avaluació i de 
comprovació de la subvenció i de la seva adequació amb la finalitat del present conveni. 
 
SETÈ.- El beneficiari ha de complir amb les obligacions del capítol II del títol 
preliminar de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones (BOE núm. 
276 de 18/11/03), les obligacions de l’article 10 del Reglament de subvencions del 
Consell de Mallorca (BOIB núm. 132, de 03/11/01) i les establertes en la resta de 
normativa que hi sigui d'aplicació així com, en especial, les recollides en les clàusules 
del present conveni: 
 

a) Acreditar la realització de l’activitat, el compliment de les condicions i les 
modificacions que s’hagin produït 

b) Comunicar al Consell Insular de Mallorca, en qualsevol moment, l’obtenció de 
subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat i no consignades en la sol·licitud 

c) Facilitar tota la informació que li sigui requerida pel Consell Insular de Mallorca 
d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas 
e) Fer constar que l’activitat està subvencionada o patrocinada pel Consell Insular 

de Mallorca, en els termes següents: 
 - Es convidarà als representats del Consell de Mallorca a qualsevol acte públic 
de presentació, de celebració o d’altres. 

- Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública ha d’incloure els anagrames 
del Consell de Mallorca com a entitat patrocinadora, 

f) El Consell Insular de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar, tant 
econòmica com tècnicament, el programa objecte de la subvenció 
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g) Sotmetre’s a les actuacions de fiscalització i control de la Intervenció del 
Consell Insular de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes 

h) Fer constar la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva comptabilitat o 
en els llibres de registre. En cas de no tenir obligació de dur la comptabilitat, 
deixar-ne constància en la documentació que la substitueixi 

i) Una vegada rehabilitada la part de la coberta objecte d’aquest conveni, garantir-
ne el seu manteniment i conservació en l’estat final obtingut 

 
VUITÈ.- SUBCONTRACTACIÓ 

 

L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
subvencionat, d’acord amb els requisits i tenint en compte les prohibicions establertes en 
els articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS)  i 
68 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 (RGS). 
 
L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte, objecte de la sol·licitud, fins al 
100% de l’activitat subvencionada (art. 29.2 de la LGS; art. 68.1 del RGS). 
 
Requisits que s’hauran d’acreditar per dur a terme la subcontractació de l’objecte de la 
subvenció: 
 
- Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 
 
- Declaració responsable de què la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar no 
es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir 
la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 13 de la LGS: 
 

- No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
la subvenció 

- No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com 
un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

- El subcontratista no és tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleix els requisits o no assoleix la valoració suficient.  
- Acreditar que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, 
aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i 
eficiència. 
- Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i 
l’import sigui superior a 60.000 €, la subcontractació està sotmesa al compliment dels 
següents requisits: 

- Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  

- Contracte subscrit per escrit 
- Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 
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Termes de la subcontractació vinculada 
 
Per a la subcontractació vinculada caldrà seguir les següents passes (art. 68.2 RGS): 
 
1.- Autorització prèvia de l’òrgan que concedeix la subvenció. Perquè el dit òrgan pugui 
atorgar aquesta autorització, el beneficiari ha d’aportar la documentació següent: 
 
- Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 
- Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 
- Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar: 
 
 - No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 13 
de la LGS.  

- No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
la subvenció. 

- El subcontratista no és tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleix els requisits o no assoleix la valoració suficient.  

- No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com 
un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

 
- Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions normals de 
mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar la factura definitiva de la 
subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts rebutjats. 
- Acreditar que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat subvencionada, 
aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i 
eficiència. 
- Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i 
l’import sigui superior a 60.000 €, la subcontractació està sotmesa al compliment dels 
següents requisits: 

- Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  

- Contracte subscrit per escrit 
- Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 
2.- Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior documentació, 
procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la subcontractació que 
notificarà al beneficiari.  
 
NOVÈ .- La present subvenció, d’acord amb l’article 13.1 del Reglament de 
subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 132 de 03/11/2001) és 
revocable i reductible per les causes previstes a la normativa d’aplicació i al present 
reglament, i no seran invocables com a precedents.  
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En aquest sentit els òrgans competents del Consell Insular de Mallorca podran 
modificar, anul·lar o revocar i, si n’és el cas, procedir al reintegrament total o parcial de  
la present subvenció d’acord amb allò que estableix el Títol II de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18/11/03); el capítol I del títol 
III del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol de 2006 ( BOE núm. 176, de 25/07/06), pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; l’article 13.2 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca i la 
resta de normativa que li sigui d'aplicació. 
 
Si la rehabilitació de l’immoble no se dugués a terme, el Consell Insular de Mallorca 
donarà per resolt l’expedient de subvenció, se cancel·larà l’import pendent de percebre, 
es liquidarà i el Bisbat de Mallorca haurà de tornar les quantitats percebudes en 
concepte de subvenció, tot allò d’acord amb el que s’estableix a l’art. 13 del Reglament 
de subvencions del Consell de Mallorca i supletòriament als articles 81.9 i 81.10 del 
Reial decret legislatiu 1091/1988 que recull el Text refós de la Llei General 
Pressupostària. 

DESÈ.- Ampliació del termini de justificació 

L’article 70 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 estableix que: 
 

“L’òrgan concedent de la subvenció pot atorgar, llevat de precepte en 
contra contingut a les bases reguladores, una ampliació del termini 
establert per a la presentació de la justificació, que no excedeixi la meitat 
d’aquest i sempre que amb això no es perjudiquin drets de tercer. 
 
2.- Les condicions i el procediment per a la concessió de l’ampliació son els 
establerts a l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.” 

L’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificat d’acord amb 
la Llei 4/1999, de 13 de gener, estableix el següent respecte a l’ampliació de terminis. 

“1. L’Administració, llevat que hi hagi un precepte en contra, pot concedir 
d’ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts, que 
no excedeixi de la meitat d’aquests, si les circumstàncies ho aconsellen, i amb 
això no es perjudiquen drets de tercers. L’acord d’ampliació s’ha de notificar 
als interessats.   

... 

3. Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l’ampliació s’han de 
produir, en tot cas, abans del venciment del termini de què es tracti. En cap 
cas pot ser objecte d’ampliació un termini ja vençut. Els acords sobre 
l’ampliació de terminis o sobre la denegació no són susceptibles de 
recursos.”  
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ONZÈ.- El fet d’alterar les condicions determinades en el conveni podrà comportar una 
modificació de l’acord de concessió de la subvenció tot d’acord amb els articles 61 i 64 
del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. La sol·licitud s’haurà de presentar abans 
que s’acabi el termini per a la realització de l’activitat. 
 
DOTZÈ.- Aquest conveni restarà vigent fins al 31 de desembre de 2016. 
 
 
Palma de Mallorca,  

 

El vicepresident primer i conseller executiu L’Excm. i Rvdm. 

de Cultura, Patrimoni i Esports Sr. Bisbe de Mallorca 

del Consell Insular de Mallorca     

 

 

 

 

Francesc Miralles Mascaró      Javier Salinas Viñals 

 
 

ANNEX I 
 
 
El/La Sr./a _____________________________________________ amb DNI 
_________________________ actuant en representació de l’Entitat 
__________________________________________ en càrrec de 
____________________________________, en relació amb el projecte 
______________________________________________ de l’exercici 2016 
 
 
DECLAR, sota la meva responsabilitat ,que amb relació a l’IVA: 

 

Sí és recuperarà i compensarà 
 

No és recuperarà ni compensarà 
 
 

 
Palma de Mallorca,______ de ___________ de 20_____ 
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(Signatura) 
 

 

ANNEX II 
 
 

COMPTE JUSTIFICATIU EN RELACIÓ A L’ACTIVITAT REALITZADA  
 

El/La Sr./a _____________________________________________ amb DNI 
______________ actuant en representació de 
l’Entitat___________________________ en càrrec de 
_____________________________, en relació amb el projecte 
______________________________________________ de l’exercici 2016 
 
DECLAR sota la meva responsabilitat: 
 
1.- Que el projecte s’ha realitzat i que el cost ha estat el següent: 
 
Ingressos: 
 
� Subvenció Consell de Mallorca                              ____________euros 
Altres: 
� ________________________________               ____________euros 
� ________________________________                  ___________euros 

         TOTAL  INGRESSOS                                         ____________euros 

 
  Despeses: 
 
Núm. Factura Concepte Data Import Data 

pagament 
     
     
     
     
     
     
     
     
Proveïdor CIF Domicili   
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TOTAL  DESPESES                                            ____________euros 

 
• Indiqueu les desviacions esdevingudes, increments o disminucions respecte del 

pressupost presentat, i expliqueu el motiu: 
•  
�________________________________________________________________    
 
�________________________________________________________________    
 

 
2.- Que la subvenció atorgada pel Consell Insular de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per 
a la qual es va concedir. 

 
3.-Que les despeses justificades responen sense cap dubte a l’activitat subvencionada 
 
4.-Que el cost d’adquisició justificat no supera el valor de mercat. 
 
 
___________________, ________ d _________________________ de 2016 
Sign 
 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 9. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-074/16 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A TOTHOM A MALLORCA” PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2015 I EL 30/10/2016 I D’APROVACIÓ 
DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR (FEDERACIÓ BALEAR 
D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT). 

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

 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR 
D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT, davant la Direcció Insular 
d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del Secretari Tècnic del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca de data 16 de 
maig de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 16 de maig de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-074/16 de data 6 de juny de 2016. 
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Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 43.964,00 €,  a 
favor de la Federació Balear d’Esports per a Persones amb Discapacitat, amb NIF 
G57393050, per al desenvolupament del programa l’esport per a tothom a Mallorca 
(modalitats esportives vàries), durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 
30/10/2016. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 43.964,00 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48947 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 220160003350) a favor de la 
Federació Balear d’Esports per a Persones amb Discapacitat,  amb NIF G57393050. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament d’aquesta subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i a la Intervenció General i 
publicar la concessió d’aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per 
conducte de la base de dades nacional de subvencions. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR D’ESPORTS PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT, als efectes del desenvolupament del programa 
“l’Esport per a Tothom a Mallorca” (futbet, bàsquet, mini-bàsquet, petanca, boccia, 
natació, atletisme i diades esportives) pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 
i el 30 d’octubre de 2016 

 Palma, xxx 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

I d’altra la Sra. Francisca Cánovas Aguilar, amb NIF 37341611F, presidenta de la 
Federació Balear d’Esports per a Persones amb Discapacitat. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de Presidenta de la Federació Balear d’Esports per a Persones 
amb Discapacitat, en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports 
per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells 
insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació 
sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 
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Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del programa 
“L’Esport per a Tothom a Mallorca”, amb l’objectiu principal de promoure hàbits 
saludables i aconseguir una major qualitat de vida per part de la població, mitjançant la 
pràctica d’activitats físiques i esportives que tinguin o no caràcter competitiu.  

Tercer.- Que la Federació Balear d’esports per a persones amb discapacitat, en 
endavant, la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual 
és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit 
federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats 
esportives adreçades a persones amb algun tipus de discapacitat, i ha demanat una 
subvenció al Consell de Mallorca per dur-les a terme. 

Cinquè.- Que el dia xxx, el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a la 
Federació una subvenció nominativa de 43.964,00 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a tothom a Mallorca” (activitats esportives vàries), pel període 
comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el desenvolupament de 
l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a tothom a Mallorca” 
(activitats esportives vàries), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 
d’octubre de 2016, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les següents 
clàusules: 

CLÀUSULES 

1.- Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a tothom a Mallorca”, dins 
l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i el 
pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 
de la Federació del programa “L’Esport per a tothom a Mallorca”, és la següent:  

 

Esdeveniment Data inici Data final 

Lliga multiesportiva 31/10/2015 26/05/2016 

Lliga Petanca C 10/11/2015 26/05/2016 

Lliga futbet 16/12/2015 11/06/2016 

Lliga Boccia 10/11/2015 26/05/2016 

Campionat de Mallorca de Natació 20/02/2016 20/02/2016 

Campionat de Mallorca de Natació proves adaptades 04/06/2016 04/06/2016 

Campionat de Mallorca d’Atletisme 09/04/2016 09/04/2016 

Diada esportiva per a la inclusió 16/05/2016 16/05/2016 
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Diada de marxa nòrdica Maig 2016 Maig 2016 

Clínic d’activitats al medi natural 17/06/2016 19/06/2016 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 43.964,00 € amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48947 del vigent pressupost de despeses del Consell de 
Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la Federació, 
durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport per a 
tothom a Mallorca, en els termes següents: 

2.1.1. L'acord afecta les categories Iniciació, Infantil, Junior, Absolut Jove, Màster i 
Veterà. 

2.1.2. Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració d'esport 
per a tothom. 

2.2- Els drets d'inscripció (llicència federativa) s'abonaran a la Federació o a la seva 
delegació insular a Mallorca.  

Per participar a les activitats físiques i esportives del programa “L’Esport per Tothom a 
Mallorca” és obligatori que els esportistes estiguin en possessió d’una llicència 
federativa, que ha d’expedir la federació esportiva corresponent, l’import de la qual 
preveurà la convocatòria anual del programa, d’acord al model de convocatòria previst a 
l’annexa 1 del conveni.  

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció (llicència federativa), al 
Consell de Mallorca. Aquesta serà l’única despesa que hauran d’assumir els esportistes 
que participin a les activitats físiques i esportives previstes en el conveni amb el Consell 
de Mallorca. 

Les llicències esportives, tal com preveu l’article 38, de la Llei 14/2006, de 17 
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, han de contenir com a mínim, una cobertura 
que garanteixi les eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscs 
que suposi l’activitat i l’assistència sanitària. Per via reglamentària, han de regular-se les 
llicències temporals. 

 

2.3.- Inscripció al programa de l’Esport per a tothom a Mallorca: se seguiran els 
procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del Programa de 
l’Esport per a tothom “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de 
presentació de la informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les 
activitats del Programa”. 

2.4.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir 
setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació 
així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la Direcció 
Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general 
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sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a tothom a 
Mallorca.  

2.5.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del 
programa “ L’Esport per a tothom a Mallorca”, a més a més de totes les consideracions 
que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.6.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit pels 
representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula 
anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o 
opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb 
les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d'esponsorització i col·laboració en 
el programa de "L'Esport per a tothom a Mallorca". 

2.7.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs 
esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la 
Federació. 

2.8.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a tothom a 
Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions 
de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
43.964,00€, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les 
activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016:  
46.903,28€ 

Subvenció Consell de Mallorca:           43.964,00 € 

Percentatge subvencionat del projecte:  93,7333167% 

ACTIVITAT N. Transp. Arbitr. Gestió Allotj. Mater Ambul Asseg. TOTAL 

1ª J. Lliga multiesp. 1 295,00€ 0 732,19€ 0 38,36€ 0 23,54€ 1.089,09€ 

2ª J. Lliga multiesp. 1 461,00€ 0 732,19€ 0 38,36€ 0 23,54€ 1.255,09€ 

3ª J. Lliga multiesp. 1 496,20€ 0 732,19€ 0 38,36€ 0 23,54€ 1.290,29€ 

4ª J. Lliga multiesp. 1 295,00€ 0 732,19€ 0 38,36€ 0 23,54€ 1.089,09€ 

5ª J. Lliga multiesp. 1 295,00€ 0 732,19€ 0 38,36€ 0 23,54€ 1.089,09€ 

6ª J. Lliga multiesp. 1 196,00€ 0 732,19€ 0 38,36€ 0 23,54€ 990,09€ 

7ª J. Lliga multiesp. 1 446,00€ 0 732,19€ 0 38,36€ 0 23,54€ 1.240,09€ 

8ª J. Lliga multiesp. 1 300,00€ 0 732,19€ 0 38,36€ 0 23,54€ 1.094,09€ 
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9ª J. Lliga multiesp. 1 450,00€ 0 732,19€ 0 38,36€ 0 23,54€ 1.244,09€ 

10ª J. Lliga multiesp. 1 545,00€ 0 732,19€ 0 38,36€ 0 23,54€ 1.339,09€ 

11ª J. Lliga multiesp. 1 295,00€ 0 732,19€ 0 38,36€ 0 23,54€ 1.089,09€ 

12ª J. Lliga multiesp. 1 280,00€ 0 732,19€ 0 38,36€ 0 23,54€ 1.074,09€ 

13ª J. Lliga multiesp. 1 185,00€ 0 732,19€ 0 38,36€ 0 23,54€ 979,09€ 

14ª J. Lliga multiesp. 1 395,00€ 0 732,19€ 0 38,36€ 0 23,54€ 1.189,09€ 

Final Lliga multiesp. 1 1.092,00
€ 

0 732,19€ 0 38,36€ 0 23,54€ 1.886,09€ 

Lliga futbet 6 20,00€ 0 732,19€ 0 38,36€ 0 23,54€ 4.884,54€ 

Final lliga futbet 1 40,00€ 0 732,19€ 0 38,36€ 0 23,54€ 834,09€ 

Lliga Boccia 6 10,00€ 0 732,19€ 0 38,36€ 0 23,54€ 4.824,54€ 

Final Lliga Boccia 1 30,00€ 0 732,19€ 0 38,36€ 0 23,54€ 824,09€ 

Lliga Petanca C 6 10,00€ 0 732,19€ 0 38,36€ 0 23,54€ 4.824,54€ 

Final Lliga Petanca 
C 

1 
40,00€ 0 732,19€ 0 38,36€ 0 23,54€ 834,09€ 

Cnat. Mca. Natació 1 555,00€ 
160,00
€ 

732,19€ 0 38,36€ 215,80€ 23,54€ 1.724,89€ 

Cnat. Mca. Atletisme 1 555,00€ 
180,00
€ 

732,19€ 0 38,36€ 242,77€ 23,54€ 1.771,86€ 

Diada esportiva 
inclusió 

1 
280,00€ 0 732,19€ 0 38,36€ 296,73€ 23,54€ 1.370,82€ 

Diada Marxa 
Nòrdica 

1 
0 0 732,19€ 0 38,36€ 0 23,54€ 794,09€ 

Clínic Activitats 
Medi Natural 

1 
250,00€ 0 

1.532,19
€ 

2.940,00
€ 

38,36€ 0 23,54€ 4.784,09€ 

Cnat. Mca. Natació 
proves adaptades 

1 
280,00€ 

160,00
€ 

732,19€ 0 38,36€ 260,00€ 23,54€ 1.494,09€ 

TOTAL 
46.903,28
€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 43.964,00 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48947 (document RC 220160003350) del 
pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016. 
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3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

- Transport, correspon a la despesa del transport dels esportistes. 

- Arbitratge, despesa dels àrbitres de les diferents competicions. 

- Organització i gestió, despesa dels recursos humans encarregats de la gestió (secretària 
i coordinadors de la Federació) i, despesa de comunicació (telefonia). 

- Allotjament, despesa d’allotjament i manutenció dels esportistes participants del clínic 
esportiu d’activitats en el medi natural. 

- Material, despesa de material d’oficina fungible i material esportiu necessari per al 
desenvolupament del programa. 

- Ambulància, servei d’ambulàncies necessàries per al desenvolupament d’algunes 
competicions. 

- Assegurança, correspon a la despesa de l’assegurança de Responsabilitat Civil de la 
Federació i de l’assegurança dels voluntaris d’ajuda a les diferents competicions. 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats 
esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, 
laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una 
relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats 
relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació 
facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, 
en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar 
que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la 
seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del pagament de l'última 
quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes 
condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents 
retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels 
treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte esportiu 
d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest punt 4. Atès 
que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del beneficiari (art. 
68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la impossibilitat de dur-la a 
terme.  

4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o l’entitat 
amb la qual vol subcontractar: 

4.2.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat 
d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 13 de la LGS.  
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4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
contractació. 

4.2.3. El subcontractista no és tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.2.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

4.3 A més la federació haurà d’acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i 
augmentar el cost de l’activitat subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la 
mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 

4.4 A més de la documentació anterior, quan l’activitat concertada amb tercers 
excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i l’import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació està sotmesa al compliment dels següents requisits: 

4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  

4.4.2. Contracte subscrit per escrit. 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.5. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot concertar 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de la 
Llei 38/2003. 

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

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

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

4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 

4.6 En el cas de subcontractació vinculada l’òrgan que concedeix la subvenció ha 
d’autoritzar-la prèviament. Perquè dit òrgan pugui acordar aquesta autorització, l’entitat 
beneficiària ha d’aportar la documentació següent: 

4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 
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4.6.2. Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:  

4.6.4.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 13 
de la LGS.  

4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
subvenció 

4.6.4.3. El subcontratista no és tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.6.4.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com 
un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

4.6.5. Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions 
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts rebujats. 

4.6.6. Acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat 
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que obeeix a 
criteris d’eficàcia i eficiència. 

4.6.7. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la 
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 € , la subcontractació està sotmesa al 
compliment dels següents requisits: 

4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit. 

4.6.7.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior documentació, 
procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la subcontractació  que  
notificarà al beneficiari. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles 
que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i 
s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre 
de 2016.  

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor 
de mercat. 
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5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del 
projecte esportiu subvencionat. Aquestes despeses s’hauran d’haver abonat abans de la 
finalització de l’any natural en que es concedeix la subvenció.  

5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor  
(fins a  18.000,00€  per a contractes de serveis i subministraments), el beneficiari haurà 
de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves 
especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els 
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, s’ha de fer d’acord amb els 
principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria 
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les 
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

5.5.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

5.6.-En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan 
siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la 
renda. 

 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul 
comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Transport 

- Arbitratge 

- Organització i Gestió 

- Allotjament 

- Material 

- Ambulància 

- Assegurança 
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6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis 
o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la 
procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

 

6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació una 
vegada revisada i tramitada la documentació prevista a la clàusula 7 del conveni que 
duu per títol Documentació que s’ha de presentar per la justificació de la Subvenció.  

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida, disminució que, si s’estima oportú, es podrà 
considerar aplicar per a l’exercici següent. 

 

6.4- La Federació ha de realitzar la justificació d’una sola vegada. (total) 

 

6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la subvenció. 

La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà d’una 
vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada. 

En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni) 
s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura d’aquest 
conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils  comptadors 
des del dia següent al de la signatura del conveni (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, 
el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent). 

Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar la 
documentació justificativa el més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 dies 
hàbils  comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats subvencionades 
(si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil 
següent).  

En el cas de les Federacions que finalitzen les seves activitats a partir de dia 16 
d’octubre i fins a dia 30 d’octubre de 2016, la data màxima per presentar la 
documentació justificativa de despeses és el dia 4 de novembre de 2016. 

6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, per causa 
de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi de canviar les 
dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan concedent 
a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en el moment de la 
justificació.  

6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent 
la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra 
documentació, degudament tramesa.  

La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a la 
justificació de les activitats d’aquesta subvenció (tant les factures com els resguards de 
transferències bancàries o rebuts) 
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Aquesta documentació estarà a disposició del Consell de Mallorca  en qualsevol 
moment si es requereix.  

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la 
federació ha de ser la següent: 

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  

Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu 
del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, la data del 
document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament 
de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament, i  extracte del compte bancari 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència. 

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

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

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:  

Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i extracte del compte 
on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta documentació es pot substituir per un 
certificat o document similar emès per l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la 
lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la 
lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  

Resguard del pagament amb targeta, i extracte del compte on figuri el càrrec del 
pagament amb targeta. L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol 
similar de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del compte 
corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual 
es fa la transferència i l’import i data de l’operació.  

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació. 
Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l’entitat 
bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec 
i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data 
de l’operació. 

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

Per acreditar el pagament cal presentar un rebut, signat i segellat pel proveïdor en el 
qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el pagament, la seva data i l’expressió 
«rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els llinatges i el número de 
DNI de la persona que signa.  
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Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per import no superior a 
100,00 €, incloent-hi l’IVA” 

6.8.- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta subvenció es poden 
compensar uns conceptes amb altres dels que figuren al pressupost del projecte i en base 
al qual ha estat concedida la present subvenció.  

 

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular 
d’Esports la següent documentació: 

1. Document de Justificació de les activitats desenvolupades. (Document J-1) 

2. Relació d’Esdeveniments on es relacionin les activitats realitzades especificant-ne el 
nom, la data, l’horari, el lloc, la instal·lació i el nombre d’esportistes participants. 
(Document J-2) 

3. Certificat del president / de la presidenta on on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, 
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la 
documentació justificativa compleix tots els requisits previstos a la legislació vigent i es 
troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït alguna incidència, tal com s’indica a la clàusula 6.6 del 
conveni, es farà constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pel qual l’activitat 
no s’ha pogut realitzar i desenvolupat d’acord a la programació inicialment prevista. 
(Document J-3) 

4. Declaració d’ingressos i despeses per part del president en relació al 
desenvolupament del programa “l’Esport per Tothom a Mallorca”. Cal que d’acord a la 
clàusula 6.2 del present conveni quan les activitats hagin estat finançades, a més de la 
subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’acrediti en aquesta 
declaració l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats 
subvencionades. (Document J-4) 

5. Declaració responsable relativa a que la federació es troba al corrent en el pagament 
d’obligacions per reintegrament de subvencions ( document J - 5) 

Tots els documents anteriorment esmentats s’han de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per la Direcció Insular d’Esports.  

  

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2016 (inclòs) es presentarà una memòria 
tècnico-esportiva, que contindrà: 

1. La descripció de les activitats objecte del conveni, els calendaris amb les dates i els 
llocs de realització de les competicions (instal·lacions esportives), els resultats i les 
classificacions, descriure qui ha assistit a les cerimònies de lliurament de trofeus i de 
medalles, fotografies que il·lustrin el desenvolupament d’això, notícies que s’hagin 
publicat a les webs de les federacions i o mitjans de comunicació, i tot allò que serveixi 
per comprendre la destinació de la subvenció concedida a la Federació. Es pot presentar 
en format pdf o en suport digital (CD). 
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2. Full de recollida de dades de la participació a les competicions esportives federades 
en edat escolar, incloses en aquest conveni, que han tingut lloc de 31/10/2015 a 
30/10/2016. (document ME-1)  

3. La relació de llicències federatives per categoria i sexe, dels clubs participants a les 
competicions federades, en edat escolar incloses en aquest conveni, expedides durant el 
període 31/10/2015 a 30/10/2016. (document ME-2) 

4. Les federacions que decideixin fer ús del procediment d’importació de dades al 
sistema informàtic, hauran de presentar les dades necessàries per a inscriure als clubs, i 
als esportistes al programa “l’Esport per Tothom a Mallorca”, tal com s’estableix a 
l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport per Tothom a 
Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de presentació de la 
informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les activitats del 
Programa”. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, 
només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal que 
pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

 

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2015 i el 30/10/2016. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.3 de les bases d’execució del Pressupost 
General del Consell de Mallorca per a l’any 2016, amb caràcter excepcional, el 
conseller  executiu d’Economia i Hisenda  podrà concedir, i conseqüentment, reconèixer 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de 
les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments i els 
seus organismes autònoms,  i quan així ho prevegin les bases reguladores i les  
convocatòries  de  subvencions,  convenis  o  propostes  d’acord  de  concessió  de  
subvencions  nominatives  i altres subvencions de concessió directa. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents 
obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

b) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin 
causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes 
per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 



 45 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme 
tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura 
de Comptes. 

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

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a 
Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua 
catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de 
preferència. 

h) La Federació haurà d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca i de no ser 
deutor d’obligacions per reintegrament de subvencions, en les fases de reconeixement 
de l’obligació i de pagament de la subvenció instrumentada per aquest conveni. Tot això 
d’acord amb el previst a l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als esdeveniments 
esportius corresponents a les categories iniciació, benjamí, aleví, cadet, sènior i màster,  
de les activitats organitzades per la federació amb la col·laboració del Consell de 
Mallorca.    

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

j.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als 
representants del Consell de Mallorca. 

j.2) Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica 
l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats 
amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a  tothom a Mallorca". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas 
d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la 
sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per 
causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent del Consell de 
Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta 
subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions 
previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la subvenció en cas 
d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i 
dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del 
corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit 
sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que 
poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement 
de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment sancionador. 
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11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, 
fins dia 31 d’octubre 2016. 

 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del 
conveni. 

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a tothom a Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a tothom a Mallorca signat per 
la presidenta de la Federació Balear d’esports per a persones amb discapacitat i el  
vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell 
de Mallorca. 

 

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les 
instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa l’Esport per 
a tothom han d’estar homologades, si escau, per la federació, igualment han de tenir les 
autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme l’activitat per part de l’organisme 
competent. 

L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions o 
activitats del Programa l’Esport per a tothom a Mallorca és lliure i de caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar per escrit 
d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, sobre els 
fets esdevinguts. 

L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats esportives pot 
ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de subvencions d’aquesta 
institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de 
Palma de Mallorca. 
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I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, 
en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

El vicepresident primer i conseller 

executiu de Cultura, Patrimoni i  

Esports del Consell de Mallorca 

La presidenta de la Federació  

Balear d’Esports per a  

Persones amb Discapacitat 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 10. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-085/16 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT ESCOLAR FEDERAT A MALLORCA” PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2015 I EL 30/10/2016 I D’APROVACIÓ 
DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR (FEDERACIÓ BALEAR DE GOLF). 
 

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

 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR 
DE GOLF, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del Secretari Tècnic del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca de data 9 de juny 
de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 9 de juny de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-085/16 de data 22 de juny de 2016. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 12.590,99 €,  a 
favor de la Federació Balear de Golf, amb NIF G07163876, per al desenvolupament del 
programa l’esport escolar federat a Mallorca (golf), durant el període comprés entre el 
31/10/2015 i el 30/10/2016. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 12.590,99 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48938 del pressupost de despeses del 
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Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 220260003353) a favor de la 
Federació Balear de Gofl,  amb NIF G07163876. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament d’aquesta subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i a la Intervenció General i 
publicar la concessió d’aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per 
conducte de la base de dades nacional de subvencions. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Federació Balear de Golf, pel 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, pel període 
comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016 

 

Palma, ---- 

 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

I d’altra el Sr. Daniel Darder Abad, amb NIF 18235894E, president de la Federació 
Balear de Golf. 

 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la Federació Balear de Golf, en nom i 
representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports 
per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells 
insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació 
sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del programa 
“l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, de caire competitiu, adreçat als esportistes en 
edat escolar interessats a desenvolupar un més alt nivell esportiu d’àmbit federatiu. 

Els seus objectius han de ser bàsicament formatius, competitius i de rendiment. S’ha de 
desenvolupar en el marc d’entitats autoritzades, les federacions esportives, i en l’àmbit 
territorial insular. 

Tercer.- Que la Federació Balear de Golf, en endavant, la Federació, és una entitat 
privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el 
foment i la pràctica d’activitat física i esportiva d’àmbit federatiu. 
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Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats 
esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha 
demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a la 
Federació una subvenció nominativa de 12.590,99 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (golf), pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el desenvolupament de 
l’activitat inclosa en l’àmbit del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (golf), 
pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016, acorden 
formalitzar aquest conveni conforme a les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1.- Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, dins 
l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i el 
pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 
de la FEDERACIÓ del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, és la següent:  

 

Nom de la competició Categoria Sexe Data inici 
Data 
finalització 

Circuit 9 forats Benj. Aleví m/f 01/11/2015 24/09/2016 

Circuit 18 forats Alv. Inf. Cd. m/f 01/11/2015 24/09/2016 

Jornades de formació - m/f 01/11/2015 30/06/2016 

Concentracions - m/f 23/01/2016 29/10/2016 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 12.590,99 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48938 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca”, en els termes següents: 

2.1.1. L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar (des dels 6 fins als 16 
anys), següents: 
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2.1.1.1. Iniciació (cicle inicial d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer set o vuit anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.2. Benjamina (cicle mitjà d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer nou o deu anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.3. Alevina (cicle superior d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer onze o dotze anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.4. Infantil (primer cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer tretze o catorze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 
2.1.1.5. Cadet (segon cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer quinze o setze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 

2.1.2. Les activitats físiques i esportives organitzades en aquestes edats tindran, a tots 
els efectes, la consideració d'esport en edat escolar. 

 

2.2- Els drets d'inscripció (llicència federativa) s'abonaran a la Federació o a la seva 
delegació insular a Mallorca.  

Per participar a les activitats físiques i esportives del programa “L’Esport Escolar 
Federat a Mallorca” és obligatori que els esportistes estiguin en possessió d’una 
llicència federativa, que ha d’expedir la federació esportiva corresponent, l’import de la 
qual preveurà la convocatòria anual del programa, d’acord al model de convocatòria 
previst a l’annexa 1 del conveni.  

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció (llicència federativa), al 
Consell de Mallorca. Aquesta serà l’única despesa que hauran d’assumir els esportistes 
que participin a les activitats físiques i esportives previstes en el conveni amb el Consell 
de Mallorca. 

Les llicències esportives, tal com preveu l’article 38, de la Llei 14/2006, de 17 
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, han de contenir com a mínim, una cobertura 
que garanteixi les eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscs 
que suposi l’activitat i l’assistència sanitària. Per via reglamentària, han de regular-se les 
llicències temporals. 

 

2.3.- Inscripció al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”: Se seguiran els 
requisits establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de 
presentació de la informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les 
activitats del Programa”. 

 

2.4.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir 
setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació 
així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la Direcció 
Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general 
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sempre que afectin l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”.  

 

2.5.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de Funcionament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, a més a més de totes les 
consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca faci al 
respecte. 

 

2.6.-A tot acte públic de presentació, celebració, lliurament de trofeus i de medalles o 
d'altres relacionat amb les activitats del programa, es convidarà a les persones 
representants del Consell de Mallorca perquè si poden el presideixin.  

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula 
anterior, havent d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o 
opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb 
les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d'esponsorització i col·laboració 
per al programa de “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

 
2.7.- El Consell de Mallorca, d’acord a l’article 5 del Decret 38/2015, de 22 de maig, 
pel qual s’estableixen els àmbits de participació en relació amb l’activitat física i 
esportiva per a l’edat escolar, podrà convocar, amb caràcter d’iniciació i de promoció 
les activitats físiques i esportives que consideri oportunes i gaudirà, si es considera 
convenient, de la col·laboració de la Federació. 

 

2.8.- Totes les activitats que corresponguin al programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions 
de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
12.590,99€, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les 
activitats, que a continuació es detallen, previstes realitzar durant el període de temps 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016:  
36.219,95€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      12.590,99 € 

Percentatge subvencionat del projecte:        34,7625825 % 

Esdeveniment Nº Arbitrat. Gestió Material 
Cost 
Esdev. 

Total 

Circuit 18 forats 14 115,00€ 210,00€ 165,00€ 490,00€ 6.860,00€ 

Circuit 9 forats 13 0,00€ 100,00€ 76,15€ 176,15€ 2.289,95€ 
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Formació 120 0,00€ 166,00€ 0,00€ 166,00€ 19.920,00€ 

Concentracions 22 0,00€ 300,00€ 25,00€ 325,00€ 7.150,00€ 

TOTAL 36.219,95€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 12.590,99€ amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48938 (document RC 220160003353) del pressupost de 
despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

-Arbitratge, despeses d’àrbitres per als esdeveniments. 

-Gestió, despeses de personal federatiu necessari per a cada esdeveniment, a més del 
quilometratge, dietes i lloguer del local federatiu. 

- Material esportiu i material fungible (pintura per demarcar els camps i equipacions per 
als participants.  

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats 
esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, 
laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una 
relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats 
relacionades en aquest conveni. 

 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació 
facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, 
en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar 
que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la 
seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del pagament de l'última 
quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes 
condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents 
retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels 
treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte esportiu 
d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest punt 4. Atès 
que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del beneficiari (art. 
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68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la impossibilitat de dur-la a 
terme.  

4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o l’entitat 
amb la qual vol subcontractar: 

4.2.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat 
d’obtenir la condició de beneficiari a què es fa referència en l’article 13 de la LGS.  

4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
contractació. 

4.2.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.2.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

 

4.3 A més la federació haurà d’acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i 
augmentar el cost de l’activitat subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la 
mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 

 

4.4 A més de la documentació anterior, quan l’activitat concertada amb tercers 
excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i l’import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació està sotmesa al compliment dels següents requisits: 

4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

4.5. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot concertar 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de la 
Llei 38/2003. 

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

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

4.5.4. Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que estableixin les bases 
(S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del Reial decret 887/2006 que 
defineix les circumstàncies en què es considera que hi ha vincle amb l’entitat 
beneficiària). 
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4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 

 

4.6 En el cas de subcontractació vinculada l’òrgan que concedeix la subvenció ha 
d’autoritzar-la prèviament. Perquè dit òrgan pugui acordar aquesta autorització, l’entitat 
beneficiària ha d’aportar la documentació següent: 

4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 

4.6.2. Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:  

4.6.4.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 13 
de la LGS.  

4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
subvenció 

4.6.4.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.6.4.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com 
un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

4.6.5. Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions 
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts rebutjats. 

4.6.6. Acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat 
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que obeeix a 
criteris d’eficàcia i eficiència. 

4.6.7. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la 
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 € , la subcontractació està sotmesa al 
compliment dels següents requisits: 

4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 
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Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior documentació, 
procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la subcontractació  que  
notificarà al beneficiari. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles 
que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i 
s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre 
de 2016.  

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor 
de mercat. 

 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del 
projecte esportiu subvencionat. Aquestes despeses s’hauran d’haver abonat abans de la 
finalització de l’any natural en que es concedeix la subvenció.  

 

5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor  
(fins a  18.000,00€  per a contractes de serveis i subministraments), el beneficiari haurà 
de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves 
especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els 
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, s’ha de fer d’acord amb els 
principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria 
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les 
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

5.6.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 
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5.7.-En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan 
siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la 
renda. 

 

6.- Justificació de la subvenció i termini de presentació 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul 
comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Arbitratge 

- Gestió 

- Material 

 

6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis 
o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la 
procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.  

 

6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació una 
vegada revisada i tramitada la documentació prevista a la clàusula 7 del conveni que 
duu per títol Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció.  

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida, disminució que, si s’estima oportú, es podrà 
considerar aplicar per a l’exercici següent. 

 

6.4 - La federació ha de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada. (total) 

 

6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la subvenció. 

La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà d’una 
vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada. 

En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni) 
s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura d’aquest 
conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils  comptadors 
des del dia següent al de la signatura del conveni. (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, 
el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent) 

Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar la 
documentació justificativa al més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 dies 
hàbils  comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats subvencionades. 
(si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil 
següent) 
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En el cas de les Federacions que finalitzen les seves activitats a partir de dia 16 
d’octubre i fins a dia 30 d’octubre de 2016, la data màxima per presentar la 
documentació justificativa de despeses és el dia 4 de novembre de 2016. 

 

6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, per causa 
de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi de canviar les 
dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan concedent 
a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en el moment de la 
justificació.  

 

6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent 
la  dipositària i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra 
documentació, degudament tramesa.  

La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a la 
justificació de les activitats d’aquesta subvenció. (tant les factures com els resguards de 
transferències bancàries o rebuts) 

Aquesta documentació es posarà a disposició del Consell de Mallorca  en qualsevol 
moment, si es requereix.  

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la 
federació ha de ser la següent: 

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  

Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu 
del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, la data del 
document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament 
de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament, i  extracte del compte bancari 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència. 

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

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

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:  

Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i extracte del compte 
on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta documentació es pot substituir per un 
certificat o document similar emès per l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la 
lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la 
lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  
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Resguard del pagament amb targeta, i extracte del compte on figuri el càrrec del 
pagament amb targeta. L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol 
similar de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del compte 
corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual 
es fa la transferència i l’import i data de l’operació.  

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació. 
Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l’entitat 
bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec 
i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data 
de l’operació. 

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

Per acreditar el pagament cal presentar un “Rebut” (un recibí), signat i segellat pel 
proveïdor en el qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el pagament, la seva 
data i l’expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els 
llinatges i el número de DNI de la persona que signa.  

Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per import no superior a 
100,00 €, incloent-hi l’IVA” 

 

6.8.- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta subvenció es poden 
compensar uns conceptes amb altres dels que figuren al pressupost del projecte i en base 
al qual ha estat concedida la present subvenció.  

 

7. Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció 

En finalitzar les activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, la 
Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació en els terminis que preveu la clàusula 6.5 del conveni:  

1. Document de Justificació de les activitats desenvolupades. (Document J-1) 

2. Relació d’Esdeveniments on es relacionin les activitats realitzades especificant-ne el 
nom, la data, l’horari, el lloc, la instal·lació i el nombre d’esportistes participants. 
(Document J-2) 

3. Certificat del president / de la presidenta on on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, 
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la 
documentació justificativa compleix tots els requisits previstos a la legislació vigent i es 
troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït alguna incidència, tal com s’indica a la clàusula 6.6 del 
conveni, es farà constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pel qual l’activitat 
no s’ha pogut realitzar i desenvolupat d’acord a la programació inicialment prevista. 
(Document J-3) 

4. Declaració d’ingressos i despeses per part del president en relació al 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. Cal que d’acord 
a la clàusula 6.2 del present conveni quan les activitats hagin estat finançades, a més de 
la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’acrediti en aquesta 
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declaració l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats 
subvencionades. (Document J-4) 

5. Declaració responsable relativa a que la federació es troba al corrent en el pagament 
d’obligacions per reintegrament de subvencions ( document J - 5) 

Tots els documents anteriorment esmentats s’han de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per la Direcció Insular d’Esports.  

 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2016 (inclòs) es presentarà una memòria 
tècnico-esportiva, que contindrà: 

1. La descripció de les activitats objecte del conveni, els calendaris amb les dates i els 
llocs de realització de les competicions (instal·lacions esportives), els resultats i les 
classificacions, descriure qui ha assistit a les cerimònies de lliurament de trofeus i de 
medalles, fotografies que il·lustrin el desenvolupament d’això, notícies que s’hagin 
publicat a les webs de les federacions i o mitjans de comunicació, i tot allò que serveixi 
per comprendre la destinació de la subvenció concedida a la Federació. Es pot presentar 
en format pdf o en suport digital (CD). 

2. Full de recollida de dades de la participació a les competicions esportives federades 
en edat escolar, incloses en aquest conveni, que han tingut lloc de 31/10/2015 a 
30/10/2016. (document ME-1)  

3. La relació de llicències federatives per categoria i sexe, dels clubs participants a les 
competicions federades, en edat escolar incloses en aquest conveni, expedides durant el 
període 31/10/2015 a 30/10/2016. (document ME-2) 

4. Les federacions que decideixin fer ús del procediment d’importació de dades al 
sistema informàtic, hauran de presentar les dades necessàries per a inscriure als clubs, i 
als esportistes al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, tal com s’estableix a 
l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de presentació de la 
informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les activitats del 
Programa”. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, 
només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal que 
pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

 

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a les despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.3 de les bases d’execució del Pressupost 
General del Consell de Mallorca per a l’any 2016, amb caràcter excepcional, el 
conseller  executiu d’Economia i Hisenda  podrà concedir, i conseqüentment, reconèixer 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de 
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les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments i els 
seus organismes autònoms,  i quan així ho prevegin les bases reguladores i les  
convocatòries  de  subvencions,  convenis  o  propostes  d’acord  de  concessió  de  
subvencions  nominatives  i altres subvencions de concessió directa. 

 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida. 

 

10.- Obligacions de la Federació 

 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents 
obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

b) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin 
causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes 
per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme 
tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura 
de Comptes. 

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

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a 
Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua 
catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de 
preferència. 

h) La Federació haurà d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca i de no ser 
deutor d’obligacions per reintegrament de subvencions, en les fases de reconeixement 
de l’obligació i de pagament de la subvenció instrumentada per aquest conveni. Tot això 
d’acord amb el previst a l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als esdeveniments 
esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys).   

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

j.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als 
representants del Consell de Mallorca. 

j.2) Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica 
l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
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publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats 
amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració pel programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas 
d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la 
sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per 
causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent del Consell de 
Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta 
subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions 
previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la subvenció en cas 
d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i 
dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del 
corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit 
sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que 
poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement 
de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, 
fins dia 31 d’octubre de 2016. 

 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del 
conveni. 

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” signat 
pel president de la Federació Balear de Golf i el vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 
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14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les 
instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions o 
activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” és lliure i de caràcter 
gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar per escrit 
d’ofici o a instància a la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, sobre els 
fets esdevinguts. 

L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats esportives pot 
ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de subvencions d’aquesta 
institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de 
Palma de Mallorca. 

 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, 
en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

El vicepresident primer i conseller  

executiu de Cultura, Patrimoni i  

Esports del Consell de Mallorca 

El president de la Federació  

Balear de Golf 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 11. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-077/16 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT ESCOLAR FEDERAT A MALLORCA” PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2015 I EL 30/10/2016 I D’APROVACIÓ 
DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR (FEDERACIÓ BALEAR 
D’ESCACS). 
 

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

 
ANTECEDENTS: 
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Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR 
D’ESCACS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del Secretari Tècnic del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca de data 19 de 
maig de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 19 de maig de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-077/16 de data 9 de juny de 2016. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 11.134,68 €,  a 
favor de la Federació Balear d’Escacs, amb NIF G07191604, per al desenvolupament 
del programa l’esport escolar federat a Mallorca (escacs), durant el període comprés 
entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 11.134,68 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48915 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 220160003349) a favor de la 
Federació Balear d’Escacs,  amb NIF G07191604. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament d’aquesta subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i a la Intervenció General i 
publicar la concessió d’aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per 
conducte de la base de dades nacional de subvencions. 
 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Federació Balear d’Escacs, pel 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, pel període 
comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016 

 

Palma, ---- 

 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

I d’altra el Sr. Carles Vich Ramírez, amb NIF 43104679B, president de la Federació 
Balear d’Escacs. 

 

ACTUEN 
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La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la Federació Balear d’Escas, en nom i 
representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports 
per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells 
insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació 
sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del programa 
“l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, de caire competitiu, adreçat als esportistes en 
edat escolar interessats a desenvolupar un més alt nivell esportiu d’àmbit federatiu. 

Els seus objectius han de ser bàsicament formatius, competitius i de rendiment. S’ha de 
desenvolupar en el marc d’entitats autoritzades, les federacions esportives, i en l’àmbit 
territorial insular. 

Tercer.- Que la Federació Balear d’Escacs, en endavant, la Federació, és una entitat 
privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el 
foment i la pràctica d’activitat física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats 
esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha 
demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a la 
Federació una subvenció nominativa de 11.134,68 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (escacs), pel període comprés entre el 
31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el desenvolupament de 
l’activitat inclosa en l’àmbit del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” 
(escacs), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016, 
acorden formalitzar aquest conveni conforme a les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1.- Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, dins 
l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i el 
pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 
de la FEDERACIÓ del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, és la següent:  

 

Nom de la competició Categoria Sexe Data inici 
Data 
finalització 
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Campionat Mallorca individual TOTES M/F 31/10/2015 19/12/2015 

Campionat Mallorca juvenil Cd. Inf. Aleví M 26/02/2016 29/02/2016 

Campionat Mallorca femení Cd. Inf. F 26/02/2016 29/02/2016 

Mestre escolar memorial Bellón TOTES M/F 01/03/2016 01/03/2016 

Lliga Mallorca per equips escolars TOTES M/F 06/05/2016 08/05/2016 

Campionat de Mallorca per equips TOTES M/F 23/01/2016 19/03/2016 

Fase Insular Cnat. Mca. Escolar TOTES M/F 05/02/2016 18/03/2016 

Lliga Mallorca equips aficionats TOTES M/F 15/04/2016 17/04/2016 

Circuit Open Blitz TOTES M/F 08/04/2016 13/05/2016 

Circuit Consell de Mallorca TOTES M/F 16/01/2016 10/09/2016 

Màster Escolar TOTES M/F 03/06/2016 25/06/2016 

Categoria TOTES: cadet, infantil, aleví, benjamí i iniciació. 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 11.134,68 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48915 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca”, en els termes següents: 

2.1.1. L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar (des dels 6 fins als 16 
anys), següents: 

2.1.1.1. Iniciació (cicle inicial d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer set o vuit anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.2. Benjamina (cicle mitjà d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer nou o deu anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.3. Alevina (cicle superior d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer onze o dotze anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.4. Infantil (primer cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer tretze o catorze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 
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2.1.1.5. Cadet (segon cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer quinze o setze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 

2.1.2. Les activitats físiques i esportives organitzades en aquestes edats tindran, a tots 
els efectes, la consideració d'esport en edat escolar. 

 

2.2- Els drets d'inscripció (llicència federativa) s'abonaran a la Federació o a la seva 
delegació insular a Mallorca.  

Per participar a les activitats físiques i esportives del programa “L’Esport Escolar 
Federat a Mallorca” és obligatori que els esportistes estiguin en possessió d’una 
llicència federativa, que ha d’expedir la federació esportiva corresponent, l’import de la 
qual preveurà la convocatòria anual del programa, d’acord al model de convocatòria 
previst a l’annexa 1 del conveni.  

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció (llicència federativa), al 
Consell de Mallorca. Aquesta serà l’única despesa que hauran d’assumir els esportistes 
que participin a les activitats físiques i esportives previstes en el conveni amb el Consell 
de Mallorca. 

Les llicències esportives, tal com preveu l’article 38, de la Llei 14/2006, de 17 
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, han de contenir com a mínim, una cobertura 
que garanteixi les eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscs 
que suposi l’activitat i l’assistència sanitària. Per via reglamentària, han de regular-se les 
llicències temporals. 

 

2.3.- Inscripció al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”: Se seguiran els 
requisits establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de 
presentació de la informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les 
activitats del Programa”. 

 

2.4.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir 
setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació 
així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la Direcció 
Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general 
sempre que afectin l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”.  

 

2.5.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de Funcionament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, a més a més de totes les 
consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca faci al 
respecte. 
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2.6.-A tot acte públic de presentació, celebració, lliurament de trofeus i de medalles o 
d'altres relacionat amb les activitats del programa, es convidarà a les persones 
representants del Consell de Mallorca perquè si poden el presideixin.  

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula 
anterior, havent d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o 
opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb 
les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d'esponsorització i col·laboració 
per al programa de “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

 
2.7.- El Consell de Mallorca, d’acord a l’article 5 del Decret 38/2015, de 22 de maig, 
pel qual s’estableixen els àmbits de participació en relació amb l’activitat física i 
esportiva per a l’edat escolar, podrà convocar, amb caràcter d’iniciació i de promoció 
les activitats físiques i esportives que consideri oportunes i gaudirà, si es considera 
convenient, de la col·laboració de la Federació. 

 

2.8.- Totes les activitats que corresponguin al programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions 
de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
11.134,68 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les 
activitats, que a continuació es detallen, previstes realitzar durant el període de temps 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016:  
17.499,00€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      11.134,68 € 

Percentatge subvencionat del projecte:        63,6303789 % 

 

Esdeveniment Nº Arbitrat. Gestió Material 
Cost 
Esdev. 

Total 

Campionat Mallorca 
individual 

8 60,00€ 12,00€ 0,00€ 72,00€ 576,00€ 

Campionat Mallorca 
juvenil 

5 150,00€ 60,00€ 150,00€ 360,00€ 1.800,00€ 

Campionat Mallorca 
femení 

5 90,00€ 36,00€ 150,00€ 276,00€ 1.380,00€ 

Mestre escolar memorial 
Bellón 

2 280,00€ 60,00€ 0,00€ 340,00€ 680,00€ 

Lliga Mallorca per equips 5 215,00€ 60,00€ 0,00€ 275,00€ 1.375,00€ 
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escolars 

Campionat de Mallorca 
per equips 

9 30,00€ 12,00€ 0,00€ 42,00€ 378,00€ 

Fase Insular Cnat. Mca. 
Escolar 

6 505,00€ 60,00€ 350,00€ 915,00€ 5.490,00€ 

Lliga Mallorca equips 
aficionats 

5 120,00€ 48,00€ 0,00€ 168,00€ 840,00€ 

Circuit Open Blitz 6 185,00€ 60,00€ 0,00€ 245,00€ 1.470,00€ 

Circuit Consell de 
Mallorca 

8 185,00€ 60,00€ 0,00€ 245,00€ 1.960,00€ 

Màster Escolar 5 250,00€ 60,00€ 0,00€ 310,00€ 1.550,00€ 

TOTAL 17.499,00€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 11.134,68 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48915 (document RC 2201060003349) del 
pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

-Arbitratge, despeses dels diferents tipus d’àrbitres necessaris per a cada esdeveniment 
d’escacs (àrbitre principal, àrbitre auxiliar i àrbitre adjunt) 

-Gestió, despeses del director del torneig. 

-Material, despeses de material esportiu fungible (rellotges específics escacs, jocs peces, 
taulers i taules) 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats 
esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, 
laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una 
relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats 
relacionades en aquest conveni. 

 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació 
facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, 
en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar 
que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la 
seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del pagament de l'última 
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quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes 
condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents 
retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels 
treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte esportiu 
d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest punt 4. Atès 
que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del beneficiari (art. 
68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la impossibilitat de dur-la a 
terme.  

4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o l’entitat 
amb la qual vol subcontractar: 

4.2.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat 
d’obtenir la condició de beneficiari a què es fa referència en l’article 13 de la LGS.  

4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
contractació. 

4.2.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.2.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

 

4.3 A més la federació haurà d’acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i 
augmentar el cost de l’activitat subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la 
mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 

 

4.4 A més de la documentació anterior, quan l’activitat concertada amb tercers 
excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i l’import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació està sotmesa al compliment dels següents requisits: 

4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

4.5. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot concertar 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de la 
Llei 38/2003. 
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4.5.2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de 
l’activitat objecte de contractació. 

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

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

4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 

 

4.6 En el cas de subcontractació vinculada l’òrgan que concedeix la subvenció ha 
d’autoritzar-la prèviament. Perquè dit òrgan pugui acordar aquesta autorització, l’entitat 
beneficiària ha d’aportar la documentació següent: 

4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 

4.6.2. Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:  

4.6.4.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 13 
de la LGS.  

4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
subvenció 

4.6.4.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.6.4.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com 
un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

4.6.5. Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions 
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts rebutjats. 

4.6.6. Acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat 
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que obeeix a 
criteris d’eficàcia i eficiència. 
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4.6.7. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la 
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 € , la subcontractació està sotmesa al 
compliment dels següents requisits: 

4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior documentació, 
procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la subcontractació  que  
notificarà al beneficiari. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles 
que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i 
s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre 
de 2016.  

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor 
de mercat. 

 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del 
projecte esportiu subvencionat. Aquestes despeses s’hauran d’haver abonat abans de la 
finalització de l’any natural en que es concedeix la subvenció.  

 

5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor  
(fins a  18.000,00€  per a contractes de serveis i subministraments), el beneficiari haurà 
de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves 
especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els 
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, s’ha de fer d’acord amb els 
principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria 
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les 
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 
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5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

5.6.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

 

5.7.-En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan 
siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la 
renda. 

 

6.- Justificació de la subvenció i termini de presentació 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul 
comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Arbitratge 

- Gestió 

- Material 

 

6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis 
o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la 
procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.  

 

6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació una 
vegada revisada i tramitada la documentació prevista a la clàusula 7 del conveni que 
duu per títol Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció.  

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida, disminució que, si s’estima oportú, es podrà 
considerar aplicar per a l’exercici següent. 

 

6.4 - La federació ha de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada. (total) 

 

6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la subvenció. 

La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà d’una 
vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada. 

En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni) 
s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura d’aquest 
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conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils  comptadors 
des del dia següent al de la signatura del conveni. (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, 
el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent) 

Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar la 
documentació justificativa al més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 dies 
hàbils  comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats subvencionades. 
(si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil 
següent) 

En el cas de les Federacions que finalitzen les seves activitats a partir de dia 16 
d’octubre i fins a dia 30 d’octubre de 2016, la data màxima per presentar la 
documentació justificativa de despeses és el dia 4 de novembre de 2016. 

 

6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, per causa 
de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi de canviar les 
dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan concedent 
a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en el moment de la 
justificació.  

 

6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent 
la  dipositària i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra 
documentació, degudament tramesa.  

La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a la 
justificació de les activitats d’aquesta subvenció. (tant les factures com els resguards de 
transferències bancàries o rebuts) 

Aquesta documentació es posarà a disposició del Consell de Mallorca  en qualsevol 
moment, si es requereix.  

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la 
federació ha de ser la següent: 

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  

Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu 
del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, la data del 
document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament 
de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament, i  extracte del compte bancari 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència. 

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que emet la 
factura o document equivalent, sempre que estigui vençut;  Extracte del compte corrent 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquest xec o pagaré, i certificat de 
l’entitat bancària en què consti el número de xec, l’import i la identificació de qui el 
cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del compte corrent si 
el certificat de l’entitat bancària inclou també la identificació del número de compte en 
què s’ha carregat el xec i el titular del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de 
l’ajuda).  
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c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:  

Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i extracte del compte 
on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta documentació es pot substituir per un 
certificat o document similar emès per l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la 
lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la 
lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  

Resguard del pagament amb targeta, i extracte del compte on figuri el càrrec del 
pagament amb targeta. L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol 
similar de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del compte 
corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual 
es fa la transferència i l’import i data de l’operació.  

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació. 
Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l’entitat 
bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec 
i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data 
de l’operació. 

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

Per acreditar el pagament cal presentar un “Rebut” (un recibí), signat i segellat pel 
proveïdor en el qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el pagament, la seva 
data i l’expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els 
llinatges i el número de DNI de la persona que signa.  

Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per import no superior a 
100,00 €, incloent-hi l’IVA” 

 

6.8.- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta subvenció es poden 
compensar uns conceptes amb altres dels que figuren al pressupost del projecte i en base 
al qual ha estat concedida la present subvenció.  

 

7. Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció 

En finalitzar les activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, la 
Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació en els terminis que preveu la clàusula 6.5 del conveni:  

1. Document de Justificació de les activitats desenvolupades. (Document J-1) 

2. Relació d’Esdeveniments on es relacionin les activitats realitzades especificant-ne el 
nom, la data, l’horari, el lloc, la instal·lació i el nombre d’esportistes participants. 
(Document J-2) 

3. Certificat del president / de la presidenta on on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, 
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la 
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documentació justificativa compleix tots els requisits previstos a la legislació vigent i es 
troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït alguna incidència, tal com s’indica a la clàusula 6.6 del 
conveni, es farà constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pel qual l’activitat 
no s’ha pogut realitzar i desenvolupat d’acord a la programació inicialment prevista. 
(Document J-3) 

4. Declaració d’ingressos i despeses per part del president en relació al 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. Cal que d’acord 
a la clàusula 6.2 del present conveni quan les activitats hagin estat finançades, a més de 
la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’acrediti en aquesta 
declaració l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats 
subvencionades. (Document J-4) 

5. Declaració responsable relativa a que la federació es troba al corrent en el pagament 
d’obligacions per reintegrament de subvencions ( document J - 5) 

Tots els documents anteriorment esmentats s’han de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per la Direcció Insular d’Esports.  

 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2016 (inclòs) es presentarà una memòria 
tècnico-esportiva, que contindrà: 

1. La descripció de les activitats objecte del conveni, els calendaris amb les dates i els 
llocs de realització de les competicions (instal·lacions esportives), els resultats i les 
classificacions, descriure qui ha assistit a les cerimònies de lliurament de trofeus i de 
medalles, fotografies que il·lustrin el desenvolupament d’això, notícies que s’hagin 
publicat a les webs de les federacions i o mitjans de comunicació, i tot allò que serveixi 
per comprendre la destinació de la subvenció concedida a la Federació. Es pot presentar 
en format pdf o en suport digital (CD). 

2. Full de recollida de dades de la participació a les competicions esportives federades 
en edat escolar, incloses en aquest conveni, que han tingut lloc de 31/10/2015 a 
30/10/2016. (document ME-1)  

3. La relació de llicències federatives per categoria i sexe, dels clubs participants a les 
competicions federades, en edat escolar incloses en aquest conveni, expedides durant el 
període 31/10/2015 a 30/10/2016. (document ME-2) 

4. Les federacions que decideixin fer ús del procediment d’importació de dades al 
sistema informàtic, hauran de presentar les dades necessàries per a inscriure als clubs, i 
als esportistes al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, tal com s’estableix a 
l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de presentació de la 
informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les activitats del 
Programa”. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, 
només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal que 
pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  
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9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a les despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.3 de les bases d’execució del Pressupost 
General del Consell de Mallorca per a l’any 2016, amb caràcter excepcional, el 
conseller  executiu d’Economia i Hisenda  podrà concedir, i conseqüentment, reconèixer 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de 
les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments i els 
seus organismes autònoms,  i quan així ho prevegin les bases reguladores i les  
convocatòries  de  subvencions,  convenis  o  propostes  d’acord  de  concessió  de  
subvencions  nominatives  i altres subvencions de concessió directa. 

 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida. 

 

10.- Obligacions de la Federació 

 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents 
obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

b) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin 
causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes 
per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme 
tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura 
de Comptes. 

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

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a 
Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua 
catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de 
preferència. 

h) La Federació haurà d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca i de no ser 
deutor d’obligacions per reintegrament de subvencions, en les fases de reconeixement 
de l’obligació i de pagament de la subvenció instrumentada per aquest conveni. Tot això 
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d’acord amb el previst a l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als esdeveniments 
esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys).   

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

j.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als 
representants del Consell de Mallorca. 

j.2) Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica 
l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats 
amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració pel programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas 
d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la 
sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per 
causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent del Consell de 
Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta 
subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions 
previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la subvenció en cas 
d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i 
dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del 
corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit 
sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que 
poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement 
de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, 
fins dia 31 d’octubre de 2016. 

 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del 
conveni. 
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3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” signat 
pel president de la Federació Balear d’Escacs i el  vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

 

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les 
instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions o 
activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” és lliure i de caràcter 
gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar per escrit 
d’ofici o a instància a la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, sobre els 
fets esdevinguts. 

L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats esportives pot 
ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de subvencions d’aquesta 
institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de 
Palma de Mallorca. 

 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, 
en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

El vicepresident primer i conseller  

executiu de Cultura, Patrimoni i  

Esports del Consell de Mallorca 

El president de la federació  

Balear d’Escacs 

 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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PUNT 12. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-079/16 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT ESCOLAR FEDERAT A MALLORCA” PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2015 I EL 30/10/2016 I D’APROVACIÓ 
DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR (FEDERACIÓ BALEAR DE 
LLUITA OLÍMPICA I EE.AA). 
 

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

 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR 
DE LLUITA OLÍMPICA I EE.AA, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del Secretari Tècnic del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca de data 24 de 
maig de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 24 de maig de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-079/16 de data 21 de juny de 2016. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 13.537,88 €,  a 
favor de la Federació Balear de Lluita Olímpica i MM.AA, amb NIF V07301898, per al 
desenvolupament del programa l’esport escolar federat a Mallorca (lluita olímpica i 
MM.AA), durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 13.537,88 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48923 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 220160003358) a favor de la 
Federació Balear de Lluita Olímpica i MM.AA,  amb NIF V07301898. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament d’aquesta subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i a la Intervenció General i 
publicar la concessió d’aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per 
conducte de la base de dades nacional de subvencions. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Federació Balear de Lluita Olímpica i 
MM.AA, pel desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, pel 
període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016 

 

Palma, ---- 
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REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

I d’altra el Sr. Eusebi Capel Rotger, amb NIF 42985350Y, president de la Federació 
Balear de Lluita Olímpica i MM.AA. 

 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la Federació Balear de Lluita Olímpica i 
MM.AA en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports 
per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells 
insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació 
sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del programa 
“l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, de caire competitiu, adreçat als esportistes en 
edat escolar interessats a desenvolupar un més alt nivell esportiu d’àmbit federatiu. 

Els seus objectius han de ser bàsicament formatius, competitius i de rendiment. S’ha de 
desenvolupar en el marc d’entitats autoritzades, les federacions esportives, i en l’àmbit 
territorial insular. 

Tercer.- Que la Federació Balear de Lluita Olímpica, en endavant, la Federació, és una 
entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, 
el foment i la pràctica d’activitat física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats 
esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha 
demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a la 
Federació una subvenció nominativa de 13.537,88€, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (lluita olímpica), pel període comprés 
entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el desenvolupament de 
l’activitat inclosa en l’àmbit del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (lluita 
olímpica), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016, 
acorden formalitzar aquest conveni conforme a les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1.- Objecte 
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L’objecte d’aquest conveni és el programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, dins 
l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i el 
pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 
de la FEDERACIÓ del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, és la següent:  

 

Nom de la competició Categoria Data inici 
Data 
finalització 

Copa Presidente Escolar 21/11/2015 21/11/2015 

Juegos de Navidad Escolar 19/12/2015 19/12/2015 

Torneo San Sebastián Escolar 23/01/2016 23/01/2016 

Copa CIM Escolar 27/02/2016 27/02/2016 

Juegos de Primavera Escolar 19/03/2016 19/03/2016 

Torneo Isla de Mallorca Escolar 16/04/2016 16/04/2016 

Campionat de Mallorca Escolar 20/05/2016 21/05/2016 

Liga Escolar Escolar/cadet 29/01/2016 04/06/2016 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 13.537,88 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48923 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca”, en els termes següents: 

2.1.1. L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar (des dels 6 fins als 16 
anys), següents: 

2.1.1.1. Iniciació (cicle inicial d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer set o vuit anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.2. Benjamina (cicle mitjà d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer nou o deu anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.3. Alevina (cicle superior d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer onze o dotze anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
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2.1.1.4. Infantil (primer cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer tretze o catorze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 
2.1.1.5. Cadet (segon cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer quinze o setze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 

2.1.2. Les activitats físiques i esportives organitzades en aquestes edats tindran, a tots 
els efectes, la consideració d'esport en edat escolar. 

 

2.2- Els drets d'inscripció (llicència federativa) s'abonaran a la Federació o a la seva 
delegació insular a Mallorca.  

Per participar a les activitats físiques i esportives del programa “L’Esport Escolar 
Federat a Mallorca” és obligatori que els esportistes estiguin en possessió d’una 
llicència federativa, que ha d’expedir la federació esportiva corresponent, l’import de la 
qual preveurà la convocatòria anual del programa, d’acord al model de convocatòria 
previst a l’annexa 1 del conveni.  

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció (llicència federativa), al 
Consell de Mallorca. Aquesta serà l’única despesa que hauran d’assumir els esportistes 
que participin a les activitats físiques i esportives previstes en el conveni amb el Consell 
de Mallorca. 

Les llicències esportives, tal com preveu l’article 38, de la Llei 14/2006, de 17 
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, han de contenir com a mínim, una cobertura 
que garanteixi les eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscs 
que suposi l’activitat i l’assistència sanitària. Per via reglamentària, han de regular-se les 
llicències temporals. 

 

2.3.- Inscripció al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”: Se seguiran els 
requisits establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de 
presentació de la informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les 
activitats del Programa”. 

 

2.4.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir 
setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació 
així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la Direcció 
Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general 
sempre que afectin l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”.  

 

2.5.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de Funcionament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, a més a més de totes les 
consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca faci al 
respecte. 
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2.6.-A tot acte públic de presentació, celebració, lliurament de trofeus i de medalles o 
d'altres relacionat amb les activitats del programa, es convidarà a les persones 
representants del Consell de Mallorca perquè si poden el presideixin.  

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula 
anterior, havent d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o 
opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb 
les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d'esponsorització i col·laboració 
per al programa de “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

 
2.7.- El Consell de Mallorca, d’acord a l’article 5 del Decret 38/2015, de 22 de maig, 
pel qual s’estableixen els àmbits de participació en relació amb l’activitat física i 
esportiva per a l’edat escolar, podrà convocar, amb caràcter d’iniciació i de promoció 
les activitats físiques i esportives que consideri oportunes i gaudirà, si es considera 
convenient, de la col·laboració de la Federació. 

 

2.8.- Totes les activitats que corresponguin al programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions 
de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
13.537,88 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les 
activitats, que a continuació es detallen, previstes realitzar durant el període de temps 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016:  
16.620,06€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      13.537,88 € 

Percentatge subvencionat del projecte:        81,4550609 % 

 

Esdeveniment 
Nº 

Transport Arbitrat. Gestió Material 
Cost 
Esdev. 

Total 

Copa Presidente 1 130,00€ 360,00€ 620,77€ 153,85€ 1.264,62€ 1.264,62€ 

Juegos Navidad 1 130,00€ 360,00€ 620,77€ 153,85€ 1.264,62€ 1.264,62€ 

Torneo San 
Sebastián 

1 
130,00€ 360,00€ 620,77€ 153,85€ 1.264,62€ 1.264,62€ 

Copa CIM 1 130,00€ 360,00€ 620,77€ 153,85€ 1.264,62€ 1.264,62€ 

Juegos de 
Primavera 

1 
130,00€ 360,00€ 620,77€ 153,85€ 1.264,62€ 1.264,62€ 

Torneo Isla 1 130,00€ 360,00€ 620,77€ 153,85€ 1.264,62€ 1.264,62€ 
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Mallorca 

Campeonato 
Mallorca 

1 
130,00€ 540,00€ 620,77€ 153,85€ 1.444,62€ 1.444,62€ 

Liga Escolar 6 130,00€ 360,00€ 620,77€ 153,85€ 1.264,62€ 7.587,72€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 13.537,88€ amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48923 (document RC 220160003358) del pressupost de 
despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

-Transport, despeses de transport de material federatiu i del personal de muntatge i 
desmuntatge, necessari pera a cada esdeveniment. 

-Arbitratge, despeses del àrbitres necessaris per a cada esdeveniment (àrbitres centrals i 
àrbitres de taula). 

-Material, despeses de roba esportiva (samarretes) per als participants dels 
esdeveniments de lluita. 

-Gestió, despeses del personal administratiu i material de papereria necessaris per als 
esdeveniments de lluita del programa esport escolar federat. 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats 
esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, 
laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una 
relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats 
relacionades en aquest conveni. 

 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació 
facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, 
en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar 
que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la 
seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del pagament de l'última 
quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes 
condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents 
retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels 
treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte esportiu 
d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
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Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest punt 4. Atès 
que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del beneficiari (art. 
68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la impossibilitat de dur-la a 
terme.  

4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o l’entitat 
amb la qual vol subcontractar: 

4.2.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat 
d’obtenir la condició de beneficiari a què es fa referència en l’article 13 de la LGS.  

4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
contractació. 

4.2.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.2.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

 

4.3 A més la federació haurà d’acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i 
augmentar el cost de l’activitat subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la 
mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 

 

4.4 A més de la documentació anterior, quan l’activitat concertada amb tercers 
excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i l’import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació està sotmesa al compliment dels següents requisits: 

4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

4.5. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot concertar 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de la 
Llei 38/2003. 

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

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

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

4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 

 

4.6 En el cas de subcontractació vinculada l’òrgan que concedeix la subvenció ha 
d’autoritzar-la prèviament. Perquè dit òrgan pugui acordar aquesta autorització, l’entitat 
beneficiària ha d’aportar la documentació següent: 

4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 

4.6.2. Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:  

4.6.4.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 13 
de la LGS.  

4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
subvenció 

4.6.4.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.6.4.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com 
un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

4.6.5. Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions 
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts rebutjats. 

4.6.6. Acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat 
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que obeeix a 
criteris d’eficàcia i eficiència. 

4.6.7. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la 
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 € , la subcontractació està sotmesa al 
compliment dels següents requisits: 

4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 
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Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior documentació, 
procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la subcontractació  que  
notificarà al beneficiari. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles 
que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i 
s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre 
de 2016.  

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor 
de mercat. 

 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del 
projecte esportiu subvencionat. Aquestes despeses s’hauran d’haver abonat abans de la 
finalització de l’any natural en que es concedeix la subvenció.  

 

5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor  
(fins a  18.000,00€  per a contractes de serveis i subministraments), el beneficiari haurà 
de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves 
especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els 
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, s’ha de fer d’acord amb els 
principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria 
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les 
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

5.6.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 
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5.7.-En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan 
siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la 
renda. 

 

6.- Justificació de la subvenció i termini de presentació 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul 
comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Transport 

- Arbitratge 

- Material 

- Gestió 

 

6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis 
o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la 
procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.  

 

6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació una 
vegada revisada i tramitada la documentació prevista a la clàusula 7 del conveni que 
duu per títol Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció.  

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida, disminució que, si s’estima oportú, es podrà 
considerar aplicar per a l’exercici següent. 

 

6.4 - La federació ha de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada. (total) 

 

6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la subvenció. 

La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà d’una 
vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada. 

En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni) 
s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura d’aquest 
conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils  comptadors 
des del dia següent al de la signatura del conveni. (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, 
el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent) 

Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar la 
documentació justificativa al més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 dies 
hàbils  comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats subvencionades. 
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(si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil 
següent) 

En el cas de les Federacions que finalitzen les seves activitats a partir de dia 16 
d’octubre i fins a dia 30 d’octubre de 2016, la data màxima per presentar la 
documentació justificativa de despeses és el dia 4 de novembre de 2016. 

 

6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, per causa 
de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi de canviar les 
dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan concedent 
a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en el moment de la 
justificació.  

 

6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent 
la  dipositària i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra 
documentació, degudament tramesa.  

La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a la 
justificació de les activitats d’aquesta subvenció. (tant les factures com els resguards de 
transferències bancàries o rebuts) 

Aquesta documentació es posarà a disposició del Consell de Mallorca  en qualsevol 
moment, si es requereix.  

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la 
federació ha de ser la següent: 

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  

Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu 
del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, la data del 
document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament 
de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament, i  extracte del compte bancari 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència. 

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

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

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:  

Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i extracte del compte 
on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta documentació es pot substituir per un 
certificat o document similar emès per l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la 
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lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la 
lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  

Resguard del pagament amb targeta, i extracte del compte on figuri el càrrec del 
pagament amb targeta. L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol 
similar de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del compte 
corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual 
es fa la transferència i l’import i data de l’operació.  

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació. 
Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l’entitat 
bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec 
i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data 
de l’operació. 

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

Per acreditar el pagament cal presentar un “Rebut” (un recibí), signat i segellat pel 
proveïdor en el qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el pagament, la seva 
data i l’expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els 
llinatges i el número de DNI de la persona que signa.  

Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per import no superior a 
100,00 €, incloent-hi l’IVA” 

 

6.8.- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta subvenció es poden 
compensar uns conceptes amb altres dels que figuren al pressupost del projecte i en base 
al qual ha estat concedida la present subvenció.  

 

7. Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció 

En finalitzar les activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, la 
Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació en els terminis que preveu la clàusula 6.5 del conveni:  

1. Document de Justificació de les activitats desenvolupades. (Document J-1) 

2. Relació d’Esdeveniments on es relacionin les activitats realitzades especificant-ne el 
nom, la data, l’horari, el lloc, la instal·lació i el nombre d’esportistes participants. 
(Document J-2) 

3. Certificat del president / de la presidenta on on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, 
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la 
documentació justificativa compleix tots els requisits previstos a la legislació vigent i es 
troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït alguna incidència, tal com s’indica a la clàusula 6.6 del 
conveni, es farà constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pel qual l’activitat 
no s’ha pogut realitzar i desenvolupat d’acord a la programació inicialment prevista. 
(Document J-3) 
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4. Declaració d’ingressos i despeses per part del president en relació al 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. Cal que d’acord 
a la clàusula 6.2 del present conveni quan les activitats hagin estat finançades, a més de 
la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’acrediti en aquesta 
declaració l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats 
subvencionades. (Document J-4) 

5. Declaració responsable relativa a que la federació es troba al corrent en el pagament 
d’obligacions per reintegrament de subvencions ( document J - 5) 

Tots els documents anteriorment esmentats s’han de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per la Direcció Insular d’Esports.  

 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2016 (inclòs) es presentarà una memòria 
tècnico-esportiva, que contindrà: 

1. La descripció de les activitats objecte del conveni, els calendaris amb les dates i els 
llocs de realització de les competicions (instal·lacions esportives), els resultats i les 
classificacions, descriure qui ha assistit a les cerimònies de lliurament de trofeus i de 
medalles, fotografies que il·lustrin el desenvolupament d’això, notícies que s’hagin 
publicat a les webs de les federacions i o mitjans de comunicació, i tot allò que serveixi 
per comprendre la destinació de la subvenció concedida a la Federació. Es pot presentar 
en format pdf o en suport digital (CD). 

2. Full de recollida de dades de la participació a les competicions esportives federades 
en edat escolar, incloses en aquest conveni, que han tingut lloc de 31/10/2015 a 
30/10/2016. (document ME-1)  

3. La relació de llicències federatives per categoria i sexe, dels clubs participants a les 
competicions federades, en edat escolar incloses en aquest conveni, expedides durant el 
període 31/10/2015 a 30/10/2016. (document ME-2) 

4. Les federacions que decideixin fer ús del procediment d’importació de dades al 
sistema informàtic, hauran de presentar les dades necessàries per a inscriure als clubs, i 
als esportistes al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, tal com s’estableix a 
l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de presentació de la 
informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les activitats del 
Programa”. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, 
només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal que 
pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

 

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a les despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2015 i el 30/10/2016. 
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9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.3 de les bases d’execució del Pressupost 
General del Consell de Mallorca per a l’any 2016, amb caràcter excepcional, el 
conseller  executiu d’Economia i Hisenda  podrà concedir, i conseqüentment, reconèixer 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de 
les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments i els 
seus organismes autònoms,  i quan així ho prevegin les bases reguladores i les  
convocatòries  de  subvencions,  convenis  o  propostes  d’acord  de  concessió  de  
subvencions  nominatives  i altres subvencions de concessió directa. 

 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida. 

 

10.- Obligacions de la Federació 

 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents 
obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

b) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin 
causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes 
per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme 
tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura 
de Comptes. 

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

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a 
Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua 
catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de 
preferència. 

h) La Federació haurà d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca i de no ser 
deutor d’obligacions per reintegrament de subvencions, en les fases de reconeixement 
de l’obligació i de pagament de la subvenció instrumentada per aquest conveni. Tot això 
d’acord amb el previst a l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als esdeveniments 
esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys).   

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 
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j.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als 
representants del Consell de Mallorca. 

j.2) Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica 
l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats 
amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració pel programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas 
d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la 
sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per 
causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent del Consell de 
Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta 
subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions 
previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la subvenció en cas 
d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i 
dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del 
corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit 
sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que 
poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement 
de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, 
fins dia 31 d’octubre de 2016. 

 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del 
conveni. 

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” signat 
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pel president de la Federació Balear de Lluita Olímpica i el  vicepresident primer i 
conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

 

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les 
instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions o 
activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” és lliure i de caràcter 
gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar per escrit 
d’ofici o a instància a la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, sobre els 
fets esdevinguts. 

L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats esportives pot 
ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de subvencions d’aquesta 
institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de 
Palma de Mallorca. 

 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, 
en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

El vicepresident primer i conseller  

executiu de Cultura, Patrimoni i  

Esports del Consell de Mallorca 

El president de la federació  

Balear de Lluita Olímpica 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 13. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-080/16 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT ESCOLAR FEDERAT A MALLORCA” PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2015 I EL 30/10/2016 I D’APROVACIÓ 
DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR (FEDERACIÓ D’HÍPICA DE LES 
ILLES BALEARS). 
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Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 

 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ D’HÍPICA 
DE LES ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del Secretari Tècnic del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca de data 25 de 
maig de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 25 de maig de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-080/16 de data 21 de juny de 2016. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 8.942,40 €,  a favor 
de la Federació d’Hípica de les Illes Balears, amb NIF G07158090, per al 
desenvolupament del programa l’esport escolar federat a Mallorca (hípica), durant el 
període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 8.942,40 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48936 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 220160003355) a favor de la 
Federació d’Hípica de les Illes Balears,  amb NIF G07158090. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament d’aquesta subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i a la Intervenció General i 
publicar la concessió d’aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per 
conducte de la base de dades nacional de subvencions. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Federació d’Hípica de les Illes Balears, pel 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, pel període 
comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016 

 

Palma, ---- 

 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 
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I d’altra el Sr. Gerardo Ortega Polo, amb NIF 08806260C, president de la Federació 
d’Hípica de les Illes Balears. 

 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la Federació d’Hípica de les Illes Balears, en 
nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports 
per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells 
insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació 
sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del programa 
“l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, de caire competitiu, adreçat als esportistes en 
edat escolar interessats a desenvolupar un més alt nivell esportiu d’àmbit federatiu. 

Els seus objectius han de ser bàsicament formatius, competitius i de rendiment. S’ha de 
desenvolupar en el marc d’entitats autoritzades, les federacions esportives, i en l’àmbit 
territorial insular. 

Tercer.- Que la Federació d’Hípica de les Illes Balears, en endavant, la Federació, és 
una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus 
estatuts, el foment i la pràctica d’activitat física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats 
esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha 
demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a la 
Federació una subvenció nominativa de 8.942,40 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (hípica), pel període comprés entre el 
31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el desenvolupament de 
l’activitat inclosa en l’àmbit del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” 
(hípica), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016, 
acorden formalitzar aquest conveni conforme a les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1.- Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, dins 
l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i el 
pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 
de la FEDERACIÓ del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, és la següent:  
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Nom de la competició Categoria Sexe Data inici 
Data 
finalització 

Trofeu Consell doma clàssica Totes* m/f 27/03/2016 27/03/2016 

Trofeu Consell salto obstacles Totes* m/f 10/04/2016 10/04/2016 

Trofeu Consell salto obstacles Totes* m/f 30/04/2016 30/04/2016 

Trofeu Consell voltejo Totes* m/f 14/05/2016 14/05/2016 

*Categoria Totes: (8 a 16 anys), aleví, infantil, juvenil i jove genet. 

  

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 8.942,40 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48936 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca”, en els termes següents: 

2.1.1. L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar (des dels 6 fins als 16 
anys), següents: 

2.1.1.1. Iniciació (cicle inicial d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer set o vuit anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.2. Benjamina (cicle mitjà d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer nou o deu anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.3. Alevina (cicle superior d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer onze o dotze anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.4. Infantil (primer cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer tretze o catorze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 
2.1.1.5. Cadet (segon cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer quinze o setze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 

2.1.2. Les activitats físiques i esportives organitzades en aquestes edats tindran, a tots 
els efectes, la consideració d'esport en edat escolar. 

 

2.2- Els drets d'inscripció (llicència federativa) s'abonaran a la Federació o a la seva 
delegació insular a Mallorca.  
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Per participar a les activitats físiques i esportives del programa “L’Esport Escolar 
Federat a Mallorca” és obligatori que els esportistes estiguin en possessió d’una 
llicència federativa, que ha d’expedir la federació esportiva corresponent, l’import de la 
qual preveurà la convocatòria anual del programa, d’acord al model de convocatòria 
previst a l’annexa 1 del conveni.  

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció (llicència federativa), al 
Consell de Mallorca. Aquesta serà l’única despesa que hauran d’assumir els esportistes 
que participin a les activitats físiques i esportives previstes en el conveni amb el Consell 
de Mallorca. 

Les llicències esportives, tal com preveu l’article 38, de la Llei 14/2006, de 17 
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, han de contenir com a mínim, una cobertura 
que garanteixi les eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscs 
que suposi l’activitat i l’assistència sanitària. Per via reglamentària, han de regular-se les 
llicències temporals. 

 

2.3.- Inscripció al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”: Se seguiran els 
requisits establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de 
presentació de la informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les 
activitats del Programa”. 

 

2.4.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir 
setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació 
així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la Direcció 
Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general 
sempre que afectin l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”.  

 

2.5.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de Funcionament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, a més a més de totes les 
consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca faci al 
respecte. 

 

2.6.-A tot acte públic de presentació, celebració, lliurament de trofeus i de medalles o 
d'altres relacionat amb les activitats del programa, es convidarà a les persones 
representants del Consell de Mallorca perquè si poden el presideixin.  

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula 
anterior, havent d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o 
opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb 
les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d'esponsorització i col·laboració 
per al programa de “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

 
2.7.- El Consell de Mallorca, d’acord a l’article 5 del Decret 38/2015, de 22 de maig, 
pel qual s’estableixen els àmbits de participació en relació amb l’activitat física i 
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esportiva per a l’edat escolar, podrà convocar, amb caràcter d’iniciació i de promoció 
les activitats físiques i esportives que consideri oportunes i gaudirà, si es considera 
convenient, de la col·laboració de la Federació. 

 

2.8.- Totes les activitats que corresponguin al programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions 
de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
8.942,40€, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les 
activitats, que a continuació es detallen, previstes realitzar durant el període de temps 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016:  9.936,00 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      8.942,40 € 

Percentatge subvencionat del projecte:        90 % 

Esdeveniment Nº Arbitrat. 
Organitz. 
i 
Assitènc. 

Gestió i 
Material 

Cost 
Esdev. 

Total 

Trofeu Consell de 
Malorca Salto 

2 
495,00€ 555,00€ 1.434,00€ 2.484,00€ 4.968,00€ 

Trofeu Consell de 
Mallorca Doma 

1 
495,00€ 555,00€ 1.434,00€ 2.484,00€ 2.484,00€ 

Trofeu Consell de 
Mallorca voltejo 

1 
495,00€ 555,00€ 1.434,00€ 2.484,00€ 2.484,00€ 

TOTAL 9.936,00€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 8.942,40 € amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48936 (document RC 220160003355) del pressupost de 
despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

-Arbitratge, despeses dels rrhh que composen el jurat necessari per a cada esdeveniment 
(president, vocal, comissari de pista, cap de pista i adjunt). 

- Organització i assistència, despeses del personal de muntatge i desmuntatge de les 
pistes i despeses de l’assistència d’un metge, un ferrador i veterinari, necessaris per al 
correcte desenvolupament de cada esdeveniment d’hípica. 
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- Gestió i material, despeses de material d’oficina, personal administratiu i lloguer de les 
instal·lacions on es desenvolupen els esdeveniments d’hípica. 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats 
esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, 
laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una 
relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats 
relacionades en aquest conveni. 

 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació 
facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, 
en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar 
que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la 
seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del pagament de l'última 
quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes 
condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents 
retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels 
treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte esportiu 
d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest punt 4. Atès 
que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del beneficiari (art. 
68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la impossibilitat de dur-la a 
terme.  

4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o l’entitat 
amb la qual vol subcontractar: 

4.2.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat 
d’obtenir la condició de beneficiari a què es fa referència en l’article 13 de la LGS.  

4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
contractació. 

4.2.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.2.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

 

4.3 A més la federació haurà d’acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i 
augmentar el cost de l’activitat subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la 
mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 
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4.4 A més de la documentació anterior, quan l’activitat concertada amb tercers 
excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i l’import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació està sotmesa al compliment dels següents requisits: 

4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

4.5. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot concertar 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de la 
Llei 38/2003. 

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

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

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

4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 

 

4.6 En el cas de subcontractació vinculada l’òrgan que concedeix la subvenció ha 
d’autoritzar-la prèviament. Perquè dit òrgan pugui acordar aquesta autorització, l’entitat 
beneficiària ha d’aportar la documentació següent: 

4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 

4.6.2. Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:  

4.6.4.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 13 
de la LGS.  
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4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
subvenció 

4.6.4.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.6.4.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com 
un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

4.6.5. Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions 
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts rebutjats. 

4.6.6. Acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat 
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que obeeix a 
criteris d’eficàcia i eficiència. 

4.6.7. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la 
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 € , la subcontractació està sotmesa al 
compliment dels següents requisits: 

4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior documentació, 
procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la subcontractació  que  
notificarà al beneficiari. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles 
que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i 
s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre 
de 2016.  

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor 
de mercat. 

 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del 
projecte esportiu subvencionat. Aquestes despeses s’hauran d’haver abonat abans de la 
finalització de l’any natural en que es concedeix la subvenció.  

 

5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor  
(fins a  18.000,00€  per a contractes de serveis i subministraments), el beneficiari haurà 
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de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves 
especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els 
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, s’ha de fer d’acord amb els 
principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria 
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les 
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

5.6.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

 

5.7.-En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan 
siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la 
renda. 

 

6.- Justificació de la subvenció i termini de presentació 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul 
comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Arbitratge 

- Organització i assistència 

- Gestió i material 

 

6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis 
o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la 
procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.  
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6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació una 
vegada revisada i tramitada la documentació prevista a la clàusula 7 del conveni que 
duu per títol Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció.  

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida, disminució que, si s’estima oportú, es podrà 
considerar aplicar per a l’exercici següent. 

 

6.4 - La federació ha de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada. (total) 

 

6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la subvenció. 

La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà d’una 
vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada. 

En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni) 
s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura d’aquest 
conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils  comptadors 
des del dia següent al de la signatura del conveni. (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, 
el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent) 

Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar la 
documentació justificativa al més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 dies 
hàbils  comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats subvencionades. 
(si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil 
següent) 

En el cas de les Federacions que finalitzen les seves activitats a partir de dia 16 
d’octubre i fins a dia 30 d’octubre de 2016, la data màxima per presentar la 
documentació justificativa de despeses és el dia 4 de novembre de 2016. 

 

6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, per causa 
de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi de canviar les 
dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan concedent 
a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en el moment de la 
justificació.  

 

6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent 
la  dipositària i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra 
documentació, degudament tramesa.  

La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a la 
justificació de les activitats d’aquesta subvenció. (tant les factures com els resguards de 
transferències bancàries o rebuts) 

Aquesta documentació es posarà a disposició del Consell de Mallorca  en qualsevol 
moment, si es requereix.  

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la 
federació ha de ser la següent: 
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a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  

Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu 
del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, la data del 
document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament 
de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament, i  extracte del compte bancari 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència. 

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

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

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:  

Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i extracte del compte 
on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta documentació es pot substituir per un 
certificat o document similar emès per l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la 
lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la 
lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  

Resguard del pagament amb targeta, i extracte del compte on figuri el càrrec del 
pagament amb targeta. L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol 
similar de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del compte 
corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual 
es fa la transferència i l’import i data de l’operació.  

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació. 
Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l’entitat 
bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec 
i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data 
de l’operació. 

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

Per acreditar el pagament cal presentar un “Rebut” (un recibí), signat i segellat pel 
proveïdor en el qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el pagament, la seva 
data i l’expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els 
llinatges i el número de DNI de la persona que signa.  

Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per import no superior a 
100,00 €, incloent-hi l’IVA” 
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6.8.- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta subvenció es poden 
compensar uns conceptes amb altres dels que figuren al pressupost del projecte i en base 
al qual ha estat concedida la present subvenció.  

 

7. Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció 

En finalitzar les activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, la 
Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació en els terminis que preveu la clàusula 6.5 del conveni:  

1. Document de Justificació de les activitats desenvolupades. (Document J-1) 

2. Relació d’Esdeveniments on es relacionin les activitats realitzades especificant-ne el 
nom, la data, l’horari, el lloc, la instal·lació i el nombre d’esportistes participants. 
(Document J-2) 

3. Certificat del president / de la presidenta on on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, 
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la 
documentació justificativa compleix tots els requisits previstos a la legislació vigent i es 
troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït alguna incidència, tal com s’indica a la clàusula 6.6 del 
conveni, es farà constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pel qual l’activitat 
no s’ha pogut realitzar i desenvolupat d’acord a la programació inicialment prevista. 
(Document J-3) 

4. Declaració d’ingressos i despeses per part del president en relació al 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. Cal que d’acord 
a la clàusula 6.2 del present conveni quan les activitats hagin estat finançades, a més de 
la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’acrediti en aquesta 
declaració l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats 
subvencionades. (Document J-4) 

5. Declaració responsable relativa a que la federació es troba al corrent en el pagament 
d’obligacions per reintegrament de subvencions ( document J - 5) 

Tots els documents anteriorment esmentats s’han de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per la Direcció Insular d’Esports.  

 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2016 (inclòs) es presentarà una memòria 
tècnico-esportiva, que contindrà: 

1. La descripció de les activitats objecte del conveni, els calendaris amb les dates i els 
llocs de realització de les competicions (instal·lacions esportives), els resultats i les 
classificacions, descriure qui ha assistit a les cerimònies de lliurament de trofeus i de 
medalles, fotografies que il·lustrin el desenvolupament d’això, notícies que s’hagin 
publicat a les webs de les federacions i o mitjans de comunicació, i tot allò que serveixi 
per comprendre la destinació de la subvenció concedida a la Federació. Es pot presentar 
en format pdf o en suport digital (CD). 
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2. Full de recollida de dades de la participació a les competicions esportives federades 
en edat escolar, incloses en aquest conveni, que han tingut lloc de 31/10/2015 a 
30/10/2016. (document ME-1)  

3. La relació de llicències federatives per categoria i sexe, dels clubs participants a les 
competicions federades, en edat escolar incloses en aquest conveni, expedides durant el 
període 31/10/2015 a 30/10/2016. (document ME-2) 

4. Les federacions que decideixin fer ús del procediment d’importació de dades al 
sistema informàtic, hauran de presentar les dades necessàries per a inscriure als clubs, i 
als esportistes al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, tal com s’estableix a 
l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de presentació de la 
informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les activitats del 
Programa”. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, 
només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal que 
pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

 

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a les despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.3 de les bases d’execució del Pressupost 
General del Consell de Mallorca per a l’any 2016, amb caràcter excepcional, el 
conseller  executiu d’Economia i Hisenda  podrà concedir, i conseqüentment, reconèixer 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de 
les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments i els 
seus organismes autònoms,  i quan així ho prevegin les bases reguladores i les  
convocatòries  de  subvencions,  convenis  o  propostes  d’acord  de  concessió  de  
subvencions  nominatives  i altres subvencions de concessió directa. 

 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida. 

 

10.- Obligacions de la Federació 

 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents 
obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

b) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin 
causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 
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c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes 
per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme 
tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura 
de Comptes. 

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

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a 
Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua 
catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de 
preferència. 

h) La Federació haurà d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca i de no ser 
deutor d’obligacions per reintegrament de subvencions, en les fases de reconeixement 
de l’obligació i de pagament de la subvenció instrumentada per aquest conveni. Tot això 
d’acord amb el previst a l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als esdeveniments 
esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys).   

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

j.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als 
representants del Consell de Mallorca. 

j.2) Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica 
l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats 
amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració pel programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas 
d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la 
sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per 
causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent del Consell de 
Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta 
subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions 
previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la subvenció en cas 
d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i 
dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del 
corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit 
sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 
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Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que 
poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement 
de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, 
fins dia 31 d’octubre de 2016. 

 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del 
conveni. 

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” signat 
pel president de la Federació d’Hípica de les Illes Balears i el  vicepresident primer i 
conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

 

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les 
instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions o 
activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” és lliure i de caràcter 
gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar per escrit 
d’ofici o a instància a la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, sobre els 
fets esdevinguts. 

L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats esportives pot 
ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de subvencions d’aquesta 
institució. 
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15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de 
Palma de Mallorca. 

 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, 
en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

El vicepresident primer i conseller  

executiu de Cultura, Patrimoni i  

Esports del Consell de Mallorca 

El president de la federació  

d’Hípica de les Illes Balears 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 14. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. XXXXX PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT ESCOLAR FEDERAT A MALLORCA” PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2015 I EL 30/10/2016 I D’APROVACIÓ 
DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR (FEDERACIÓ BALEAR DE 
MOTOCICLISME). 
 

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

 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR 
DE MOTOCICLISME, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del Secretari Tècnic del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca de data 7 de juny 
de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 7 de juny de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-083/16 de data 22 de juny de 2016. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 9.443,24 €,  a favor 
de la Federació Balear de Motociclisme, amb NIF G07173040, per al desenvolupament 
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del programa l’esport escolar federat a Mallorca (motociclisme), durant el període 
comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 9.443,24 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48943 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 220160003359) a favor de la 
Federació Balear de Motociclisme,  amb NIF G07173040. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament d’aquesta subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i a la Intervenció General i 
publicar la concessió d’aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per 
conducte de la base de dades nacional de subvencions. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Federació Balear de Motociclisme, pel 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, pel període 
comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016 

 

Palma, ---- 

 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

I d’altra el Sr. Pedro Mas Bergas, amb NIF 43061247A, president de la Federació 
Balear de Motociclisme. 

 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la Federació Balear de Motociclisme, en nom 
i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports 
per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells 
insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació 
sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del programa 
“l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, de caire competitiu, adreçat als esportistes en 
edat escolar interessats a desenvolupar un més alt nivell esportiu d’àmbit federatiu. 

Els seus objectius han de ser bàsicament formatius, competitius i de rendiment. S’ha de 
desenvolupar en el marc d’entitats autoritzades, les federacions esportives, i en l’àmbit 
territorial insular. 
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Tercer.- Que la Federació Balear de Motociclisme, en endavant, la Federació, és una 
entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, 
el foment i la pràctica d’activitat física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats 
esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha 
demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a la 
Federació una subvenció nominativa de 9.443,24€, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (motociclisme), pel període comprés 
entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el desenvolupament de 
l’activitat inclosa en l’àmbit del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” 
(motociclisme), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 
2016, acorden formalitzar aquest conveni conforme a les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1.- Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, dins 
l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i el 
pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 
de la FEDERACIÓ del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, és la següent:  

 

Nom de la competició Categoria Sexe Data inici 
Data 
finalització 

CAMPIONATS DE MALLORCA 

Trial Base Puig de Santa Magdalena Al. Juv. Cad. m/f 22/11/2015 22/11/2015 

Trofeu mini velocitat Al. Juv. Cad. m/f 15/11/2015 15/11/2015 

Cross Country Calvià Al. Juv. Cad. m/f 13/12/2015 13/12/2015 

Trial Base Motos Horrach Al. Juv. Cad. m/f 01/02/2016 01/02/2016 

Mini Velocitat Al. Juv. Cad. m/f 13/03/2016 13/03/2016 

Crosscountry Al. Juv. Cad. m/f 20/03/2016 20/03/2016 

Motocross B Ciutat d’Inca Al. Juv. Cad. m/f 03/04/2016 03/04/2016 

Trial Amics Base Al. Juv. Cad. m/f 10/04/2016 10/04/2016 

Trial Base Son Boronat Al. Juv. Cad. m/f 17/04/2016 17/04/2016 
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Trial Base Son Jeroni Al. Juv. Cad. m/f 24/04/2016 24/04/2016 

Mini Velocitat Al. Juv. Cad. m/f 29/05/2016 29/05/2016 

Motocross B Al. Juv. Cad. m/f 05/06/2016 05/06/2016 

Mini Velocitat Al. Juv. Cad. m/f 17/07/2016 17/07/2016 

Cross Country Maria Al. Juv. Cad. m/f 11/09/2016 11/09/2016 

Trial Base Tardor Al. Juv. Cad. m/f 18/09/2016 18/09/2016 

CAMPIONATS DE MALLORCA 

Diada de Calvià (jornada promoció) Al. Juv. Cad. m/f 03/09/2016 03/09/2016 

CURS DE FORMACIÓ 

Curs de formació - m/f 02/07/2016 02/07/2016 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 9.443,24€ amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48943 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca”, en els termes següents: 

2.1.1. L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar (des dels 6 fins als 16 
anys), següents: 

2.1.1.1. Iniciació (cicle inicial d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer set o vuit anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.2. Benjamina (cicle mitjà d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer nou o deu anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.3. Alevina (cicle superior d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer onze o dotze anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.4. Infantil (primer cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer tretze o catorze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 
2.1.1.5. Cadet (segon cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer quinze o setze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 

2.1.2. Les activitats físiques i esportives organitzades en aquestes edats tindran, a tots 
els efectes, la consideració d'esport en edat escolar. 
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2.2- Els drets d'inscripció (llicència federativa) s'abonaran a la Federació o a la seva 
delegació insular a Mallorca.  

Per participar a les activitats físiques i esportives del programa “L’Esport Escolar 
Federat a Mallorca” és obligatori que els esportistes estiguin en possessió d’una 
llicència federativa, que ha d’expedir la federació esportiva corresponent, l’import de la 
qual preveurà la convocatòria anual del programa, d’acord al model de convocatòria 
previst a l’annexa 1 del conveni.  

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció (llicència federativa), al 
Consell de Mallorca. Aquesta serà l’única despesa que hauran d’assumir els esportistes 
que participin a les activitats físiques i esportives previstes en el conveni amb el Consell 
de Mallorca. 

Les llicències esportives, tal com preveu l’article 38, de la Llei 14/2006, de 17 
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, han de contenir com a mínim, una cobertura 
que garanteixi les eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscs 
que suposi l’activitat i l’assistència sanitària. Per via reglamentària, han de regular-se les 
llicències temporals. 

 

2.3.- Inscripció al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”: Se seguiran els 
requisits establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de 
presentació de la informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les 
activitats del Programa”. 

 

2.4.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir 
setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació 
així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la Direcció 
Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general 
sempre que afectin l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”.  

 

2.5.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de Funcionament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, a més a més de totes les 
consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca faci al 
respecte. 

 

2.6.-A tot acte públic de presentació, celebració, lliurament de trofeus i de medalles o 
d'altres relacionat amb les activitats del programa, es convidarà a les persones 
representants del Consell de Mallorca perquè si poden el presideixin.  

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula 
anterior, havent d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o 
opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb 
les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d'esponsorització i col·laboració 
per al programa de “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 
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2.7.- El Consell de Mallorca, d’acord a l’article 5 del Decret 38/2015, de 22 de maig, 
pel qual s’estableixen els àmbits de participació en relació amb l’activitat física i 
esportiva per a l’edat escolar, podrà convocar, amb caràcter d’iniciació i de promoció 
les activitats físiques i esportives que consideri oportunes i gaudirà, si es considera 
convenient, de la col·laboració de la Federació. 

 

2.8.- Totes les activitats que corresponguin al programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions 
de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
9.443,24€, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les 
activitats, que a continuació es detallen, previstes realitzar durant el període de temps 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016:  
13.968,24€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      9.443,24 € 

Percentatge subvencionat del projecte:        67,6050812 % 

 

Esdeveniment Nº 
Organit. 
Gestió 

Material 
Cost 
Esdev. 

Total 

Campionats de Mallorca 15 583,00€ 170,00€ 753,00€ 11.295,00€ 

Curs de formació 1 1.718,00€ 305,00€ 2.023,00€ 2.023,00€ 

Jornada de Promoció 1 650,24€ 0,00€ 650,24€ 650,24€ 

TOTAL 13.968,24€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 9.443,24 € amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48943 (document RC 220160003359) del pressupost de 
despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

-Organització i gestió, inclou les despeses d’assegurances, personal administratiu, 
assessoria, jutges, professorat, hidratació... tot el necessari per al desenvolupament dels 
diferents esdeveniments de moticiclisme. 
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-Material, despeses de benzina, material oficina i material esportiu necessaris per als 
diferents esdeveniments. 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats 
esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, 
laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una 
relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats 
relacionades en aquest conveni. 

 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació 
facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, 
en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar 
que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la 
seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del pagament de l'última 
quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes 
condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents 
retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels 
treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte esportiu 
d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest punt 4. Atès 
que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del beneficiari (art. 
68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la impossibilitat de dur-la a 
terme.  

4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o l’entitat 
amb la qual vol subcontractar: 

4.2.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat 
d’obtenir la condició de beneficiari a què es fa referència en l’article 13 de la LGS.  

4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
contractació. 

4.2.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.2.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

 

4.3 A més la federació haurà d’acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i 
augmentar el cost de l’activitat subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la 
mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 
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4.4 A més de la documentació anterior, quan l’activitat concertada amb tercers 
excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i l’import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació està sotmesa al compliment dels següents requisits: 

4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

4.5. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot concertar 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de la 
Llei 38/2003. 

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

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

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

4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 

 

4.6 En el cas de subcontractació vinculada l’òrgan que concedeix la subvenció ha 
d’autoritzar-la prèviament. Perquè dit òrgan pugui acordar aquesta autorització, l’entitat 
beneficiària ha d’aportar la documentació següent: 

4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 

4.6.2. Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:  

4.6.4.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 13 
de la LGS.  
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4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
subvenció 

4.6.4.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.6.4.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com 
un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

4.6.5. Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions 
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts rebutjats. 

4.6.6. Acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat 
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que obeeix a 
criteris d’eficàcia i eficiència. 

4.6.7. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la 
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 € , la subcontractació està sotmesa al 
compliment dels següents requisits: 

4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior documentació, 
procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la subcontractació  que  
notificarà al beneficiari. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles 
que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i 
s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre 
de 2016.  

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor 
de mercat. 

 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del 
projecte esportiu subvencionat. Aquestes despeses s’hauran d’haver abonat abans de la 
finalització de l’any natural en que es concedeix la subvenció.  

 

5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor  
(fins a  18.000,00€  per a contractes de serveis i subministraments), el beneficiari haurà 
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de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves 
especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els 
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, s’ha de fer d’acord amb els 
principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria 
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les 
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

5.6.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

 

5.7.-En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan 
siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la 
renda. 

 

6.- Justificació de la subvenció i termini de presentació 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul 
comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Organització i gestió 

- Material 

 

6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis 
o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la 
procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.  
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6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació una 
vegada revisada i tramitada la documentació prevista a la clàusula 7 del conveni que 
duu per títol Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció.  

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida, disminució que, si s’estima oportú, es podrà 
considerar aplicar per a l’exercici següent. 

 

6.4 - La federació ha de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada. (total) 

 

6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la subvenció. 

La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà d’una 
vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada. 

En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni) 
s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura d’aquest 
conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils  comptadors 
des del dia següent al de la signatura del conveni. (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, 
el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent) 

Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar la 
documentació justificativa al més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 dies 
hàbils  comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats subvencionades. 
(si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil 
següent) 

En el cas de les Federacions que finalitzen les seves activitats a partir de dia 16 
d’octubre i fins a dia 30 d’octubre de 2016, la data màxima per presentar la 
documentació justificativa de despeses és el dia 4 de novembre de 2016. 

 

6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, per causa 
de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi de canviar les 
dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan concedent 
a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en el moment de la 
justificació.  

 

6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent 
la  dipositària i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra 
documentació, degudament tramesa.  

La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a la 
justificació de les activitats d’aquesta subvenció. (tant les factures com els resguards de 
transferències bancàries o rebuts) 

Aquesta documentació es posarà a disposició del Consell de Mallorca  en qualsevol 
moment, si es requereix.  

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la 
federació ha de ser la següent: 
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a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  

Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu 
del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, la data del 
document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament 
de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament, i  extracte del compte bancari 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència. 

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

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

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:  

Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i extracte del compte 
on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta documentació es pot substituir per un 
certificat o document similar emès per l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la 
lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la 
lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  

Resguard del pagament amb targeta, i extracte del compte on figuri el càrrec del 
pagament amb targeta. L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol 
similar de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del compte 
corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual 
es fa la transferència i l’import i data de l’operació.  

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació. 
Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l’entitat 
bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec 
i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data 
de l’operació. 

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

Per acreditar el pagament cal presentar un “Rebut” (un recibí), signat i segellat pel 
proveïdor en el qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el pagament, la seva 
data i l’expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els 
llinatges i el número de DNI de la persona que signa.  

Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per import no superior a 
100,00 €, incloent-hi l’IVA” 
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6.8.- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta subvenció es poden 
compensar uns conceptes amb altres dels que figuren al pressupost del projecte i en base 
al qual ha estat concedida la present subvenció.  

 

7. Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció 

En finalitzar les activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, la 
Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació en els terminis que preveu la clàusula 6.5 del conveni:  

1. Document de Justificació de les activitats desenvolupades. (Document J-1) 

2. Relació d’Esdeveniments on es relacionin les activitats realitzades especificant-ne el 
nom, la data, l’horari, el lloc, la instal·lació i el nombre d’esportistes participants. 
(Document J-2) 

3. Certificat del president / de la presidenta on on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, 
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la 
documentació justificativa compleix tots els requisits previstos a la legislació vigent i es 
troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït alguna incidència, tal com s’indica a la clàusula 6.6 del 
conveni, es farà constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pel qual l’activitat 
no s’ha pogut realitzar i desenvolupat d’acord a la programació inicialment prevista. 
(Document J-3) 

4. Declaració d’ingressos i despeses per part del president en relació al 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. Cal que d’acord 
a la clàusula 6.2 del present conveni quan les activitats hagin estat finançades, a més de 
la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’acrediti en aquesta 
declaració l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats 
subvencionades. (Document J-4) 

5. Declaració responsable relativa a que la federació es troba al corrent en el pagament 
d’obligacions per reintegrament de subvencions ( document J - 5) 

Tots els documents anteriorment esmentats s’han de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per la Direcció Insular d’Esports.  

 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2016 (inclòs) es presentarà una memòria 
tècnico-esportiva, que contindrà: 

1. La descripció de les activitats objecte del conveni, els calendaris amb les dates i els 
llocs de realització de les competicions (instal·lacions esportives), els resultats i les 
classificacions, descriure qui ha assistit a les cerimònies de lliurament de trofeus i de 
medalles, fotografies que il·lustrin el desenvolupament d’això, notícies que s’hagin 
publicat a les webs de les federacions i o mitjans de comunicació, i tot allò que serveixi 
per comprendre la destinació de la subvenció concedida a la Federació. Es pot presentar 
en format pdf o en suport digital (CD). 
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2. Full de recollida de dades de la participació a les competicions esportives federades 
en edat escolar, incloses en aquest conveni, que han tingut lloc de 31/10/2015 a 
30/10/2016. (document ME-1)  

3. La relació de llicències federatives per categoria i sexe, dels clubs participants a les 
competicions federades, en edat escolar incloses en aquest conveni, expedides durant el 
període 31/10/2015 a 30/10/2016. (document ME-2) 

4. Les federacions que decideixin fer ús del procediment d’importació de dades al 
sistema informàtic, hauran de presentar les dades necessàries per a inscriure als clubs, i 
als esportistes al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, tal com s’estableix a 
l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de presentació de la 
informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les activitats del 
Programa”. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, 
només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal que 
pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

 

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a les despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.3 de les bases d’execució del Pressupost 
General del Consell de Mallorca per a l’any 2016, amb caràcter excepcional, el 
conseller  executiu d’Economia i Hisenda  podrà concedir, i conseqüentment, reconèixer 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de 
les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments i els 
seus organismes autònoms,  i quan així ho prevegin les bases reguladores i les  
convocatòries  de  subvencions,  convenis  o  propostes  d’acord  de  concessió  de  
subvencions  nominatives  i altres subvencions de concessió directa. 

 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida. 

 

10.- Obligacions de la Federació 

 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents 
obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

b) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin 
causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 
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c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes 
per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme 
tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura 
de Comptes. 

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

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a 
Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua 
catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de 
preferència. 

h) La Federació haurà d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca i de no ser 
deutor d’obligacions per reintegrament de subvencions, en les fases de reconeixement 
de l’obligació i de pagament de la subvenció instrumentada per aquest conveni. Tot això 
d’acord amb el previst a l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als esdeveniments 
esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys).   

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

j.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als 
representants del Consell de Mallorca. 

j.2) Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica 
l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats 
amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració pel programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas 
d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la 
sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per 
causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent del Consell de 
Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta 
subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions 
previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la subvenció en cas 
d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i 
dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del 
corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit 
sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 
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Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que 
poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement 
de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, 
fins dia 31 d’octubre de 2016. 

 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del 
conveni. 

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” signat 
pel president de la Federació Balear de Motociclisme i el  vicepresident primer i 
conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

 

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les 
instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions o 
activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” és lliure i de caràcter 
gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar per escrit 
d’ofici o a instància a la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, sobre els 
fets esdevinguts. 

L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats esportives pot 
ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de subvencions d’aquesta 
institució. 
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15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de 
Palma de Mallorca. 

 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, 
en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

El vicepresident primer i conseller  

executiu de Cultura, Patrimoni i  

Esports del Consell de Mallorca 

El president de la Federació 

 Balear de Motociclisme 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 15. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-082/16 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT ESCOLAR FEDERAT A MALLORCA” PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2015 I EL 30/10/2016 I D’APROVACIÓ 
DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR (FEDERACIÓ BALEAR DE 
RUGBY). 
 

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

 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR 
DE RUGBY, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del Secretari Tècnic del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca de data 7 de juny 
de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 7 de juny de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-082/16 de data 22 de juny de 2016. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 15.721,76 €,  a 
favor de la Federació Balear de Rugby, amb NIF V07183650, per al desenvolupament 
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del programa l’esport escolar federat a Mallorca (rugby), durant el període comprés 
entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 15.721,76 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48927 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 220160003365) a favor de la 
Federació Balear de Rugby,  amb NIF V07183650. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament d’aquesta subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i a la Intervenció General i 
publicar la concessió d’aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per 
conducte de la base de dades nacional de subvencions. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Federació Balear de Rugby, pel 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, pel període 
comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016 

 

Palma, ---- 

 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

I d’altra el Sr. Carlos Castellanos García, amb NIF 43097789K, president de la 
Federació Balear de Rugby. 

 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la Federació Balear de Rugby, en nom i 
representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports 
per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells 
insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació 
sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del programa 
“l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, de caire competitiu, adreçat als esportistes en 
edat escolar interessats a desenvolupar un més alt nivell esportiu d’àmbit federatiu. 

Els seus objectius han de ser bàsicament formatius, competitius i de rendiment. S’ha de 
desenvolupar en el marc d’entitats autoritzades, les federacions esportives, i en l’àmbit 
territorial insular. 
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Tercer.- Que la Federació Balear de Rugby, en endavant, la Federació, és una entitat 
privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el 
foment i la pràctica d’activitat física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats 
esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha 
demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a la 
Federació una subvenció nominativa de 15.721,76€, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (rugby), pel període comprés entre el 
31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el desenvolupament de 
l’activitat inclosa en l’àmbit del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” 
(rugby), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016, 
acorden formalitzar aquest conveni conforme a les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1.- Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, dins 
l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i el 
pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 
de la FEDERACIÓ del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, és la següent:  

 

Categoria Nº Sexe Data inici 
Data 
finalització 

Infantil rugbi olímpic  13 masculí 08/11/2015 22/05/2016 

Infantil rugbi 13 36 masculí 09/01/2016 29/05/2016 

Cadet rugbi olímpic 13 masculí 08/11/2015 22/05/2016 

Cadet rugbi 15 36 masculí 09/01/2016 29/05/2016 

Curs d’àrbitre de Rugbi olímpic 1 - 07/11/2015 08/11/2015 

Curs d’àrbitre de Rugbi 15 1 - 27/11/2015 29/11/2015 

Curs d’entrenador / formador 1 - 31/10/2015 22/11/2015 

Jornades captació de jugadors de rugbi 1 - 07/12/2015 26/02/2016 

Campus de formació de jugadors rugbi 1 - 27/06/2016 29/06/2016 
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El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 15.721,76 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48927 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca”, en els termes següents: 

2.1.1. L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar (des dels 6 fins als 16 
anys), següents: 

2.1.1.1. Iniciació (cicle inicial d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer set o vuit anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.2. Benjamina (cicle mitjà d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer nou o deu anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.3. Alevina (cicle superior d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer onze o dotze anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.4. Infantil (primer cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer tretze o catorze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 
2.1.1.5. Cadet (segon cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer quinze o setze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 

2.1.2. Les activitats físiques i esportives organitzades en aquestes edats tindran, a tots 
els efectes, la consideració d'esport en edat escolar. 

 

2.2- Els drets d'inscripció (llicència federativa) s'abonaran a la Federació o a la seva 
delegació insular a Mallorca.  

Per participar a les activitats físiques i esportives del programa “L’Esport Escolar 
Federat a Mallorca” és obligatori que els esportistes estiguin en possessió d’una 
llicència federativa, que ha d’expedir la federació esportiva corresponent, l’import de la 
qual preveurà la convocatòria anual del programa, d’acord al model de convocatòria 
previst a l’annexa 1 del conveni.  

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció (llicència federativa), al 
Consell de Mallorca. Aquesta serà l’única despesa que hauran d’assumir els esportistes 
que participin a les activitats físiques i esportives previstes en el conveni amb el Consell 
de Mallorca. 

Les llicències esportives, tal com preveu l’article 38, de la Llei 14/2006, de 17 
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, han de contenir com a mínim, una cobertura 
que garanteixi les eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscs 
que suposi l’activitat i l’assistència sanitària. Per via reglamentària, han de regular-se les 
llicències temporals. 
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2.3.- Inscripció al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”: Se seguiran els 
requisits establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de 
presentació de la informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les 
activitats del Programa”. 

 

2.4.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir 
setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació 
així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la Direcció 
Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general 
sempre que afectin l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”.  

 

2.5.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de Funcionament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, a més a més de totes les 
consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca faci al 
respecte. 

 

2.6.-A tot acte públic de presentació, celebració, lliurament de trofeus i de medalles o 
d'altres relacionat amb les activitats del programa, es convidarà a les persones 
representants del Consell de Mallorca perquè si poden el presideixin.  

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula 
anterior, havent d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o 
opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb 
les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d'esponsorització i col·laboració 
per al programa de “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

 
2.7.- El Consell de Mallorca, d’acord a l’article 5 del Decret 38/2015, de 22 de maig, 
pel qual s’estableixen els àmbits de participació en relació amb l’activitat física i 
esportiva per a l’edat escolar, podrà convocar, amb caràcter d’iniciació i de promoció 
les activitats físiques i esportives que consideri oportunes i gaudirà, si es considera 
convenient, de la col·laboració de la Federació. 

 

2.8.- Totes les activitats que corresponguin al programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions 
de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
15.721,76 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les 
activitats, que a continuació es detallen, previstes realitzar durant el període de temps 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016: 
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Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016:  
31.443,68€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      15.721,76 € 

Percentatge subvencionat del projecte:        49,9997456 % 

 

Categoria Nº Arbitrat. Gestió Cartell. Material  Import Total 

Rugby olímpic infantil  13 160,00€ 153,48€ 3,49€ 25,19€ 342,16€ 4.448,08€ 

Rugby olímpic cadet 13 195,00€ 153,48€ 3,49€ 25,19€ 377,16€ 4.903,08€ 

Rugby 13 infantil 36 35,00€ 153,48€ 3,49€ 25,19€ 217,16€ 7.817,76€ 

Rugby 15 cadet 36 45,00€ 153,48€ 3,49€ 25,19€ 227,16€ 8.177,76€ 

  Profess. Desplaç. Transp. Gestió Material Total 

Curs àrbitre rugbi olímpic 1 160,00€ 40,00€ 60,00€ 50,00€ 480,00€ 790,00€ 

Curs àrbitre rugby 15 1 160,00€ 40,00€ 60,00€ 50,00€ 504,00€ 814,00€ 

Curs entrenador / formador 1 240,00€ 60,00€ 0,00€ 50,00€ 725,00€ 1.075,00€ 

Jornades captació jugadors 1 120,00€ 60,00€ 0,00€ 20,00€ 62,00€ 262,00€ 

Campus formació jugadors 1 2.000,00
€ 

50,00€ 210,00€ 80,00€ 816,00€ 3.156,00€ 

TOTAL 31.443,68€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 15.721,76 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48927 (document RC 220160003365) del 
pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà el PARTIT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

-Arbitratge, despeses dels àrbitres, liniers, auxiliars liniers i organitzadors de 
competicions necessaris als partits de rugby. 

-Professors, despeses dels àrbitres formadors dels diferents cursos. 

-Gestió, despeses del responsable d’organització de cada activitat. 

-Desplaçament, despeses de benzina. 

-Transport, despeses de cotxe de lloguer per al desplaçament dels àrbitres. 

-Cartelleria, publicitat i fullets publicitaris. 
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-Material, despeses de material d’oficina i telèfon. 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats 
esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, 
laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una 
relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats 
relacionades en aquest conveni. 

 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació 
facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, 
en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar 
que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la 
seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del pagament de l'última 
quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes 
condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents 
retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels 
treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte esportiu 
d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest punt 4. Atès 
que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del beneficiari (art. 
68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la impossibilitat de dur-la a 
terme.  

4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o l’entitat 
amb la qual vol subcontractar: 

4.2.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat 
d’obtenir la condició de beneficiari a què es fa referència en l’article 13 de la LGS.  

4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
contractació. 

4.2.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.2.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

 

4.3 A més la federació haurà d’acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i 
augmentar el cost de l’activitat subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la 
mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 
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4.4 A més de la documentació anterior, quan l’activitat concertada amb tercers 
excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i l’import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació està sotmesa al compliment dels següents requisits: 

4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

4.5. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot concertar 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de la 
Llei 38/2003. 

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

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

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

4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 

 

4.6 En el cas de subcontractació vinculada l’òrgan que concedeix la subvenció ha 
d’autoritzar-la prèviament. Perquè dit òrgan pugui acordar aquesta autorització, l’entitat 
beneficiària ha d’aportar la documentació següent: 

4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 

4.6.2. Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:  

4.6.4.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 13 
de la LGS.  
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4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
subvenció 

4.6.4.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.6.4.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com 
un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

4.6.5. Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions 
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts rebutjats. 

4.6.6. Acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat 
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que obeeix a 
criteris d’eficàcia i eficiència. 

4.6.7. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la 
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 € , la subcontractació està sotmesa al 
compliment dels següents requisits: 

4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior documentació, 
procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la subcontractació  que  
notificarà al beneficiari. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles 
que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i 
s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre 
de 2016.  

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor 
de mercat. 

 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del 
projecte esportiu subvencionat. Aquestes despeses s’hauran d’haver abonat abans de la 
finalització de l’any natural en que es concedeix la subvenció.  

 

5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor  
(fins a  18.000,00€  per a contractes de serveis i subministraments), el beneficiari haurà 
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de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves 
especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els 
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, s’ha de fer d’acord amb els 
principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria 
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les 
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

5.6.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

 

5.7.-En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan 
siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la 
renda. 

 

6.- Justificació de la subvenció i termini de presentació 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul 
comptable serà el PARTIT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

-Arbitratge 

-Professors 

-Gestió 

-Desplaçament 

-Transport 

-Cartelleria 

-Material 
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6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis 
o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la 
procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.  

 

6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació una 
vegada revisada i tramitada la documentació prevista a la clàusula 7 del conveni que 
duu per títol Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció.  

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida, disminució que, si s’estima oportú, es podrà 
considerar aplicar per a l’exercici següent. 

 

6.4 - La federació ha de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada. (total) 

 

6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la subvenció. 

La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà d’una 
vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada. 

En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni) 
s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura d’aquest 
conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils  comptadors 
des del dia següent al de la signatura del conveni. (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, 
el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent) 

Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar la 
documentació justificativa al més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 dies 
hàbils  comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats subvencionades. 
(si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil 
següent) 

En el cas de les Federacions que finalitzen les seves activitats a partir de dia 16 
d’octubre i fins a dia 30 d’octubre de 2016, la data màxima per presentar la 
documentació justificativa de despeses és el dia 4 de novembre de 2016. 

 

6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, per causa 
de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi de canviar les 
dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan concedent 
a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en el moment de la 
justificació.  

 

6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent 
la  dipositària i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra 
documentació, degudament tramesa.  

La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a la 
justificació de les activitats d’aquesta subvenció. (tant les factures com els resguards de 
transferències bancàries o rebuts) 
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Aquesta documentació es posarà a disposició del Consell de Mallorca  en qualsevol 
moment, si es requereix.  

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la 
federació ha de ser la següent: 

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  

Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu 
del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, la data del 
document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament 
de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament, i  extracte del compte bancari 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència. 

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

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

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:  

Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i extracte del compte 
on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta documentació es pot substituir per un 
certificat o document similar emès per l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la 
lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la 
lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  

Resguard del pagament amb targeta, i extracte del compte on figuri el càrrec del 
pagament amb targeta. L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol 
similar de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del compte 
corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual 
es fa la transferència i l’import i data de l’operació.  

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació. 
Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l’entitat 
bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec 
i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data 
de l’operació. 

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

Per acreditar el pagament cal presentar un “Rebut” (un recibí), signat i segellat pel 
proveïdor en el qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el pagament, la seva 
data i l’expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els 
llinatges i el número de DNI de la persona que signa.  
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Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per import no superior a 
100,00 €, incloent-hi l’IVA” 

 

6.8.- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta subvenció es poden 
compensar uns conceptes amb altres dels que figuren al pressupost del projecte i en base 
al qual ha estat concedida la present subvenció.  

 

7. Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció 

En finalitzar les activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, la 
Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació en els terminis que preveu la clàusula 6.5 del conveni:  

1. Document de Justificació dels partits desenvolupades. (Document J-1) 

2. Relació de partits desenvolupats especificant-ne la data, l’hora, els equips, la 
categoria, el lloc/instal·lació i el resultat del partit. (Document J-2) 

3. Certificat del president / de la presidenta on on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, 
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la 
documentació justificativa compleix tots els requisits previstos a la legislació vigent i es 
troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït alguna incidència, tal com s’indica a la clàusula 6.6 del 
conveni, es farà constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pel qual l’activitat 
no s’ha pogut realitzar i desenvolupat d’acord a la programació inicialment prevista. 
(Document J-3) 

4. Declaració d’ingressos i despeses per part del president en relació al 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. Cal que d’acord 
a la clàusula 6.2 del present conveni quan les activitats hagin estat finançades, a més de 
la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’acrediti en aquesta 
declaració l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats 
subvencionades. (Document J-4) 

5. Declaració responsable relativa a que la federació es troba al corrent en el pagament 
d’obligacions per reintegrament de subvencions ( document J - 5) 

Tots els documents anteriorment esmentats s’han de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per la Direcció Insular d’Esports.  

 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2016 (inclòs) es presentarà una memòria 
tècnico-esportiva, que contindrà: 

1. La descripció de les activitats objecte del conveni, els calendaris amb les dates i els 
llocs de realització de les competicions (instal·lacions esportives), els resultats i les 
classificacions, descriure qui ha assistit a les cerimònies de lliurament de trofeus i de 
medalles, fotografies que il·lustrin el desenvolupament d’això, notícies que s’hagin 
publicat a les webs de les federacions i o mitjans de comunicació, i tot allò que serveixi 
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per comprendre la destinació de la subvenció concedida a la Federació. Es pot presentar 
en format pdf o en suport digital (CD). 

2. Full de recollida de dades de la participació a les competicions esportives federades 
en edat escolar, incloses en aquest conveni, que han tingut lloc de 31/10/2015 a 
30/10/2016. (document ME-1)  

3. La relació de llicències federatives per categoria i sexe, dels clubs participants a les 
competicions federades, en edat escolar incloses en aquest conveni, expedides durant el 
període 31/10/2015 a 30/10/2016. (document ME-2) 

4. Les federacions que decideixin fer ús del procediment d’importació de dades al 
sistema informàtic, hauran de presentar les dades necessàries per a inscriure als clubs, i 
als esportistes al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, tal com s’estableix a 
l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de presentació de la 
informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les activitats del 
Programa”. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, 
només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal que 
pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

 

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a les despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.3 de les bases d’execució del Pressupost 
General del Consell de Mallorca per a l’any 2016, amb caràcter excepcional, el 
conseller  executiu d’Economia i Hisenda  podrà concedir, i conseqüentment, reconèixer 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de 
les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments i els 
seus organismes autònoms,  i quan així ho prevegin les bases reguladores i les  
convocatòries  de  subvencions,  convenis  o  propostes  d’acord  de  concessió  de  
subvencions  nominatives  i altres subvencions de concessió directa. 

 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida. 

 

10.- Obligacions de la Federació 

 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents 
obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 



 140 

b) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin 
causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes 
per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme 
tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura 
de Comptes. 

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

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a 
Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua 
catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de 
preferència. 

h) La Federació haurà d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca i de no ser 
deutor d’obligacions per reintegrament de subvencions, en les fases de reconeixement 
de l’obligació i de pagament de la subvenció instrumentada per aquest conveni. Tot això 
d’acord amb el previst a l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als esdeveniments 
esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys).   

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

j.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als 
representants del Consell de Mallorca. 

j.2) Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica 
l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats 
amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració pel programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas 
d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la 
sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per 
causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent del Consell de 
Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta 
subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions 
previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la subvenció en cas 
d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i 
dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del 
corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit 
sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 
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Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que 
poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement 
de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, 
fins dia 31 d’octubre de 2016. 

 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del 
conveni. 

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” signat 
pel president de la Federació Balear de Rugby i el  vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

 

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les 
instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions o 
activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” és lliure i de caràcter 
gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar per escrit 
d’ofici o a instància a la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, sobre els 
fets esdevinguts. 

L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats esportives pot 
ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de subvencions d’aquesta 
institució. 
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15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de 
Palma de Mallorca. 

 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, 
en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

El vicepresident primer i conseller  

executiu de Cultura, Patrimoni i  

Esports del Consell de Mallorca 

El president de la Federació 

Balear de Rugby 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 16. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-065/16 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT ESCOLAR FEDERAT A MALLORCA” PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2015 I EL 30/10/2016 I D’APROVACIÓ 
DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR (FEDERACIÓ BALEAR DE 
PETANCA). 
 

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

 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR 
DE PETANCA, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del Secretari Tècnic del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca de data 3 de maig 
de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 3 de maig de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-065/16 de data 16 de maig de 2016. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 3.150,00 €,  a favor 
de la Federació Balear de Petanca, amb NIF G07199326, per al desenvolupament del 
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programa l’esport escolar federat a Mallorca (petanca), durant el període comprés entre 
el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 3.150,00 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48949 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 220160003363) a favor de la 
Federació Balear de Petanca,  amb NIF G07199326. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament d’aquesta subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i a la Intervenció General i 
publicar la concessió d’aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per 
conducte de la base de dades nacional de subvencions. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Federació Balear de Petanca, pel 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, pel període 
comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016 

 

Palma, ---- 

 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

I d’altra la Sra. Ana Sastre Pérez, amb NIF 42957679G, presidenta de la Federació 
Balear de Petanca. 

 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de Presidenta de la Federació Balear de Petanca, en nom i 
representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports 
per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells 
insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació 
sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del programa 
“l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, de caire competitiu, adreçat als esportistes en 
edat escolar interessats a desenvolupar un més alt nivell esportiu d’àmbit federatiu. 

Els seus objectius han de ser bàsicament formatius, competitius i de rendiment. S’ha de 
desenvolupar en el marc d’entitats autoritzades, les federacions esportives, i en l’àmbit 
territorial insular. 
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Tercer.- Que la Federació Balear de Petanca, en endavant, la Federació, és una entitat 
privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el 
foment i la pràctica d’activitat física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats 
esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha 
demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a la 
Federació una subvenció nominativa de 3.150,00 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (petanca), pel període comprés entre el 
31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el desenvolupament de 
l’activitat inclosa en l’àmbit del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” 
(petanca), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016, 
acorden formalitzar aquest conveni conforme a les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1.- Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, dins 
l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i el 
pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 
de la FEDERACIÓ del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, és la següent:  

 

Nom de la competició Categoria Sexe Data inici 
Data 
finalització 

Campionat de Mallorca de 
petanca modalitat individual 

m/f 21/02/2016 03/04/2016 

Campionat de Mallorca de 
petanca modalitat tripletes 

m/f 09/04/2016 17/04/2016 

Campionat de Mallorca de 
petanca modalitat dupletes 

m/f 06/02/2016 01/03/2016 

Campionat de Mallorca de 
petanca modalitat tir de precisió 

Infantil 
Juvenil 

m/f 05/03/2016 13/03/2016 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 3.150,00 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48949 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 
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2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca”, en els termes següents: 

2.1.1. L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar (des dels 6 fins als 16 
anys), següents: 

2.1.1.1. Iniciació (cicle inicial d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer set o vuit anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.2. Benjamina (cicle mitjà d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer nou o deu anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.3. Alevina (cicle superior d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer onze o dotze anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.4. Infantil (primer cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer tretze o catorze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 
2.1.1.5. Cadet (segon cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer quinze o setze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 

2.1.2. Les activitats físiques i esportives organitzades en aquestes edats tindran, a tots 
els efectes, la consideració d'esport en edat escolar. 

 

2.2- Els drets d'inscripció (llicència federativa) s'abonaran a la Federació o a la seva 
delegació insular a Mallorca.  

Per participar a les activitats físiques i esportives del programa “L’Esport Escolar 
Federat a Mallorca” és obligatori que els esportistes estiguin en possessió d’una 
llicència federativa, que ha d’expedir la federació esportiva corresponent, l’import de la 
qual preveurà la convocatòria anual del programa, d’acord al model de convocatòria 
previst a l’annexa 1 del conveni.  

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció (llicència federativa), al 
Consell de Mallorca. Aquesta serà l’única despesa que hauran d’assumir els esportistes 
que participin a les activitats físiques i esportives previstes en el conveni amb el Consell 
de Mallorca. 

Les llicències esportives, tal com preveu l’article 38, de la Llei 14/2006, de 17 
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, han de contenir com a mínim, una cobertura 
que garanteixi les eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscs 
que suposi l’activitat i l’assistència sanitària. Per via reglamentària, han de regular-se les 
llicències temporals. 

 

2.3.- Inscripció al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”: Se seguiran els 
requisits establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de 
presentació de la informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les 
activitats del Programa”. 
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2.4.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir 
setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació 
així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la Direcció 
Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general 
sempre que afectin l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”.  

 

2.5.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de Funcionament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, a més a més de totes les 
consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca faci al 
respecte. 

 

2.6.-A tot acte públic de presentació, celebració, lliurament de trofeus i de medalles o 
d'altres relacionat amb les activitats del programa, es convidarà a les persones 
representants del Consell de Mallorca perquè si poden el presideixin.  

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula 
anterior, havent d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o 
opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb 
les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d'esponsorització i col·laboració 
per al programa de “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

 
2.7.- El Consell de Mallorca, d’acord a l’article 5 del Decret 38/2015, de 22 de maig, 
pel qual s’estableixen els àmbits de participació en relació amb l’activitat física i 
esportiva per a l’edat escolar, podrà convocar, amb caràcter d’iniciació i de promoció 
les activitats físiques i esportives que consideri oportunes i gaudirà, si es considera 
convenient, de la col·laboració de la Federació. 

 

2.8.- Totes les activitats que corresponguin al programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions 
de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
3.150,00€, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les 
activitats, que a continuació es detallen, previstes realitzar durant el període de temps 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016:  6.740,00 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      3.150,00 € 

Percentatge subvencionat del projecte:      46,735905 % 

 

Esdeveniment Nº Arbitrat. Gestió Material Cost Total 
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Esdev. 

Campionat Mallorca 
individual 

4 300,00€ 30,00€ 80,00€ 410,00€ 1.640,00€ 

Campionat Mallorca 
tripletes 

4 300,00€ 30,00€ 80,00€ 410,00€ 1.640,00€ 

Campionat Mallorca 
dupletes 

4 250,00€ 30,00€ 60,00€ 340,00€ 1.360,00€ 

Campionat Mallorca tir 
precisió 

5 300,00€ 30,00€ 90,00€ 420,00€ 2.100,00€ 

TOTAL 6.740,00€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 3.150,00 € amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48949 (document RC 220160003363) del pressupost de 
despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

-Arbitratge, despeses d’àrbitres i monitors encarregats de dirigir la competició. 

-Gestió, despeses de material de papereria necessari per al correcte desenvolupament 
dels esdeveniments. 

-Material, despeses de material esportiu fungible i roba esportiva (camisetes) per als 
participants. 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats 
esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, 
laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una 
relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats 
relacionades en aquest conveni. 

 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació 
facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, 
en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar 
que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la 
seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del pagament de l'última 
quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes 
condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents 
retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels 
treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 
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4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte esportiu 
d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest punt 4. Atès 
que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del beneficiari (art. 
68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la impossibilitat de dur-la a 
terme.  

4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o l’entitat 
amb la qual vol subcontractar: 

4.2.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat 
d’obtenir la condició de beneficiari a què es fa referència en l’article 13 de la LGS.  

4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
contractació. 

4.2.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.2.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

 

4.3 A més la federació haurà d’acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i 
augmentar el cost de l’activitat subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la 
mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 

 

4.4 A més de la documentació anterior, quan l’activitat concertada amb tercers 
excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i l’import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació està sotmesa al compliment dels següents requisits: 

4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

4.5. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot concertar 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de la 
Llei 38/2003. 

4.5.2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de 
l’activitat objecte de contractació. 
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4.5.3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

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

4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 

 

4.6 En el cas de subcontractació vinculada l’òrgan que concedeix la subvenció ha 
d’autoritzar-la prèviament. Perquè dit òrgan pugui acordar aquesta autorització, l’entitat 
beneficiària ha d’aportar la documentació següent: 

4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 

4.6.2. Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:  

4.6.4.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 13 
de la LGS.  

4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
subvenció 

4.6.4.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.6.4.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com 
un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

4.6.5. Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions 
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts rebutjats. 

4.6.6. Acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat 
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que obeeix a 
criteris d’eficàcia i eficiència. 

4.6.7. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la 
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 € , la subcontractació està sotmesa al 
compliment dels següents requisits: 
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4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior documentació, 
procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la subcontractació  que  
notificarà al beneficiari. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles 
que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i 
s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre 
de 2016.  

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor 
de mercat. 

 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del 
projecte esportiu subvencionat. Aquestes despeses s’hauran d’haver abonat abans de la 
finalització de l’any natural en que es concedeix la subvenció.  

 

5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor  
(fins a  18.000,00€  per a contractes de serveis i subministraments), el beneficiari haurà 
de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves 
especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els 
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, s’ha de fer d’acord amb els 
principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria 
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les 
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 
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5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

5.6.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

 

5.7.-En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan 
siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la 
renda. 

 

6.- Justificació de la subvenció i termini de presentació 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul 
comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Arbitratge 

- Gestió 

- Material 

 

6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis 
o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la 
procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.  

 

6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació una 
vegada revisada i tramitada la documentació prevista a la clàusula 7 del conveni que 
duu per títol Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció.  

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida, disminució que, si s’estima oportú, es podrà 
considerar aplicar per a l’exercici següent. 

 

6.4 - La federació ha de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada. (total) 

 

6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la subvenció. 

La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà d’una 
vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada. 

En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni) 
s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura d’aquest 
conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils  comptadors 
des del dia següent al de la signatura del conveni. (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, 
el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent) 
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Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar la 
documentació justificativa al més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 dies 
hàbils  comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats subvencionades. 
(si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil 
següent) 

En el cas de les Federacions que finalitzen les seves activitats a partir de dia 16 
d’octubre i fins a dia 30 d’octubre de 2016, la data màxima per presentar la 
documentació justificativa de despeses és el dia 4 de novembre de 2016. 

 

6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, per causa 
de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi de canviar les 
dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan concedent 
a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en el moment de la 
justificació.  

 

6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent 
la  dipositària i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra 
documentació, degudament tramesa.  

La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a la 
justificació de les activitats d’aquesta subvenció. (tant les factures com els resguards de 
transferències bancàries o rebuts) 

Aquesta documentació es posarà a disposició del Consell de Mallorca  en qualsevol 
moment, si es requereix.  

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la 
federació ha de ser la següent: 

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  

Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu 
del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, la data del 
document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament 
de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament, i  extracte del compte bancari 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència. 

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

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

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:  
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Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i extracte del compte 
on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta documentació es pot substituir per un 
certificat o document similar emès per l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la 
lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la 
lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  

Resguard del pagament amb targeta, i extracte del compte on figuri el càrrec del 
pagament amb targeta. L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol 
similar de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del compte 
corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual 
es fa la transferència i l’import i data de l’operació.  

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació. 
Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l’entitat 
bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec 
i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data 
de l’operació. 

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

Per acreditar el pagament cal presentar un “Rebut” (un recibí), signat i segellat pel 
proveïdor en el qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el pagament, la seva 
data i l’expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els 
llinatges i el número de DNI de la persona que signa.  

Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per import no superior a 
100,00 €, incloent-hi l’IVA” 

 

6.8.- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta subvenció es poden 
compensar uns conceptes amb altres dels que figuren al pressupost del projecte i en base 
al qual ha estat concedida la present subvenció.  

 

7. Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció 

En finalitzar les activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, la 
Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació en els terminis que preveu la clàusula 6.5 del conveni:  

1. Document de Justificació de les activitats desenvolupades. (Document J-1) 

2. Relació d’Esdeveniments on es relacionin les activitats realitzades especificant-ne el 
nom, la data, l’horari, el lloc, la instal·lació i el nombre d’esportistes participants. 
(Document J-2) 

3. Certificat del president / de la presidenta on on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, 
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la 
documentació justificativa compleix tots els requisits previstos a la legislació vigent i es 
troba a disposició del Consell de Mallorca.  
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En el supòsit que s’hagi produït alguna incidència, tal com s’indica a la clàusula 6.6 del 
conveni, es farà constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pel qual l’activitat 
no s’ha pogut realitzar i desenvolupat d’acord a la programació inicialment prevista. 
(Document J-3) 

4. Declaració d’ingressos i despeses per part del president en relació al 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. Cal que d’acord 
a la clàusula 6.2 del present conveni quan les activitats hagin estat finançades, a més de 
la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’acrediti en aquesta 
declaració l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats 
subvencionades. (Document J-4) 

5. Declaració responsable relativa a que la federació es troba al corrent en el pagament 
d’obligacions per reintegrament de subvencions ( document J - 5) 

Tots els documents anteriorment esmentats s’han de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per la Direcció Insular d’Esports.  

 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2016 (inclòs) es presentarà una memòria 
tècnico-esportiva, que contindrà: 

1. La descripció de les activitats objecte del conveni, els calendaris amb les dates i els 
llocs de realització de les competicions (instal·lacions esportives), els resultats i les 
classificacions, descriure qui ha assistit a les cerimònies de lliurament de trofeus i de 
medalles, fotografies que il·lustrin el desenvolupament d’això, notícies que s’hagin 
publicat a les webs de les federacions i o mitjans de comunicació, i tot allò que serveixi 
per comprendre la destinació de la subvenció concedida a la Federació. Es pot presentar 
en format pdf o en suport digital (CD). 

2. Full de recollida de dades de la participació a les competicions esportives federades 
en edat escolar, incloses en aquest conveni, que han tingut lloc de 31/10/2015 a 
30/10/2016. (document ME-1)  

3. La relació de llicències federatives per categoria i sexe, dels clubs participants a les 
competicions federades, en edat escolar incloses en aquest conveni, expedides durant el 
període 31/10/2015 a 30/10/2016. (document ME-2) 

4. Les federacions que decideixin fer ús del procediment d’importació de dades al 
sistema informàtic, hauran de presentar les dades necessàries per a inscriure als clubs, i 
als esportistes al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, tal com s’estableix a 
l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de presentació de la 
informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les activitats del 
Programa”. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, 
només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal que 
pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

 

9.- Pagament de la subvenció 
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9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a les despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.3 de les bases d’execució del Pressupost 
General del Consell de Mallorca per a l’any 2016, amb caràcter excepcional, el 
conseller  executiu d’Economia i Hisenda  podrà concedir, i conseqüentment, reconèixer 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de 
les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments i els 
seus organismes autònoms,  i quan així ho prevegin les bases reguladores i les  
convocatòries  de  subvencions,  convenis  o  propostes  d’acord  de  concessió  de  
subvencions  nominatives  i altres subvencions de concessió directa. 

 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida. 

 

10.- Obligacions de la Federació 

 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents 
obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

b) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin 
causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes 
per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme 
tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura 
de Comptes. 

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

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a 
Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua 
catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de 
preferència. 

h) La Federació haurà d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca i de no ser 
deutor d’obligacions per reintegrament de subvencions, en les fases de reconeixement 
de l’obligació i de pagament de la subvenció instrumentada per aquest conveni. Tot això 
d’acord amb el previst a l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
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i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als esdeveniments 
esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys).   

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

j.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als 
representants del Consell de Mallorca. 

j.2) Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica 
l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats 
amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració pel programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas 
d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la 
sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per 
causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent del Consell de 
Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta 
subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions 
previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la subvenció en cas 
d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i 
dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del 
corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit 
sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que 
poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement 
de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, 
fins dia 31 d’octubre de 2016. 

 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del 
conveni. 

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 
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13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” signat 
per la presidenta de la Federació Balear de Petanca i el  vicepresident primer i 
conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

 

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les 
instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions o 
activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” és lliure i de caràcter 
gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar per escrit 
d’ofici o a instància a la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, sobre els 
fets esdevinguts. 

L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats esportives pot 
ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de subvencions d’aquesta 
institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de 
Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, 
en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

El vicepresident primer i conseller  

executiu de Cultura, Patrimoni i  

Esports del Consell de Mallorca 

La presidenta de la Federació  

Balear de Petanca 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 17. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-075/16 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT ESCOLAR FEDERAT A MALLORCA” PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2015 I EL 30/10/2016 I D’APROVACIÓ 
DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR (FEDERACIÓ DE PÀDEL DE LES 
ILLES BALEARS). 
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Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 

 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE 
PÀDEL DE LES ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del Secretari Tècnic del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca de data 11 de 
maig de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 11 de maig de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-075/16 de data 26 de maig de 2016. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 3.987,70 €,  a favor 
de la Federació de Pàdel de les Illes Balears, amb NIF G57757528, per al 
desenvolupament del programa l’esport escolar federat a Mallorca (pàdel), durant el 
període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 3.987,70 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48937 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 220160003362) a favor de la 
Federació de Pàdel de les Illes Balears,  amb NIF G57757528. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament d’aquesta subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i a la Intervenció General i 
publicar la concessió d’aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per 
conducte de la base de dades nacional de subvencions. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Federació Balear de Pàdel, pel 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, pel període 
comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016 

 

Palma, ---- 

 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 
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I d’altra el Sr. Francisco Sanz Fominaya, amb NIF 07514170R, president de la 
Federació Balear de Pàdel. 

 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la Federació Balear de Pàdel, en nom i 
representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports 
per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells 
insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació 
sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del programa 
“l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, de caire competitiu, adreçat als esportistes en 
edat escolar interessats a desenvolupar un més alt nivell esportiu d’àmbit federatiu. 

Els seus objectius han de ser bàsicament formatius, competitius i de rendiment. S’ha de 
desenvolupar en el marc d’entitats autoritzades, les federacions esportives, i en l’àmbit 
territorial insular. 

Tercer.- Que la Federació Balear de Pàdel, en endavant, la Federació, és una entitat 
privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el 
foment i la pràctica d’activitat física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats 
esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha 
demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a la 
Federació una subvenció nominativa de 3.987,70€, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (pàdel), pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el desenvolupament de 
l’activitat inclosa en l’àmbit del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” 
(pàdel), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016, 
acorden formalitzar aquest conveni conforme a les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1.- Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, dins 
l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i el 
pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 
de la FEDERACIÓ del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, és la següent:  
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Nom de la competició Categoria Sexe Data inici 
Data 
finalització 

I Prueba circuito Halcon viajes 
menores 

Totes* m/f 29/01/2016 31/01/2016 

II Prueba circuito Hancon viajes 
menores 

Totes* m/f 01/04/2016 03/04/2016 

III Prueba circuito Halcon viajes 
menores 

Totes* m/f 06/05/2016 08/05/2016 

Campionat de Mallorca de menors Totes* m/f 27/05/2016 29/05/2016 

IV Prueba circuito Halcon viajes 
menores 

Totes* m/f 10/06/2016 12/06/2016 

* Categoria Totes: Benjamí, aleví, infantil, cadet i junior. 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 3.987,70€ amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48937 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca”, en els termes següents: 

2.1.1. L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar (des dels 6 fins als 16 
anys), següents: 

2.1.1.1. Iniciació (cicle inicial d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer set o vuit anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.2. Benjamina (cicle mitjà d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer nou o deu anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.3. Alevina (cicle superior d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer onze o dotze anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.4. Infantil (primer cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer tretze o catorze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 
2.1.1.5. Cadet (segon cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer quinze o setze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 
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2.1.2. Les activitats físiques i esportives organitzades en aquestes edats tindran, a tots 
els efectes, la consideració d'esport en edat escolar. 

 

2.2- Els drets d'inscripció (llicència federativa) s'abonaran a la Federació o a la seva 
delegació insular a Mallorca.  

Per participar a les activitats físiques i esportives del programa “L’Esport Escolar 
Federat a Mallorca” és obligatori que els esportistes estiguin en possessió d’una 
llicència federativa, que ha d’expedir la federació esportiva corresponent, l’import de la 
qual preveurà la convocatòria anual del programa, d’acord al model de convocatòria 
previst a l’annexa 1 del conveni.  

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció (llicència federativa), al 
Consell de Mallorca. Aquesta serà l’única despesa que hauran d’assumir els esportistes 
que participin a les activitats físiques i esportives previstes en el conveni amb el Consell 
de Mallorca. 

Les llicències esportives, tal com preveu l’article 38, de la Llei 14/2006, de 17 
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, han de contenir com a mínim, una cobertura 
que garanteixi les eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscs 
que suposi l’activitat i l’assistència sanitària. Per via reglamentària, han de regular-se les 
llicències temporals. 

 

2.3.- Inscripció al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”: Se seguiran els 
requisits establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de 
presentació de la informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les 
activitats del Programa”. 

 

2.4.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir 
setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació 
així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la Direcció 
Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general 
sempre que afectin l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”.  

 

2.5.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de Funcionament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, a més a més de totes les 
consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca faci al 
respecte. 

 

2.6.-A tot acte públic de presentació, celebració, lliurament de trofeus i de medalles o 
d'altres relacionat amb les activitats del programa, es convidarà a les persones 
representants del Consell de Mallorca perquè si poden el presideixin.  

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula 
anterior, havent d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o 
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opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb 
les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d'esponsorització i col·laboració 
per al programa de “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

 
2.7.- El Consell de Mallorca, d’acord a l’article 5 del Decret 38/2015, de 22 de maig, 
pel qual s’estableixen els àmbits de participació en relació amb l’activitat física i 
esportiva per a l’edat escolar, podrà convocar, amb caràcter d’iniciació i de promoció 
les activitats físiques i esportives que consideri oportunes i gaudirà, si es considera 
convenient, de la col·laboració de la Federació. 

 

2.8.- Totes les activitats que corresponguin al programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions 
de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
3.987,70€, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les 
activitats, que a continuació es detallen, previstes realitzar durant el període de temps 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016:  9.243,75 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      3.987,70 € 

Percentatge subvencionat del projecte:        43,1394185 % 

Esdeveniment Nº Arbitrat. Gestió Material Total 

I Prova Circuit Hancon Viajes 
menors 

1 
450,00€ 1.098,75€ 300,00€ 1.848,75€ 

II Prova Circuit Hancon Viajes 
menors 

1 
450,00€ 1.098,75€ 300,00€ 1.848,75€ 

III Prova Circuit Hancon Viajes 
menors 

1 
450,00€ 1.098,75€ 300,00€ 1.848,75€ 

Campionat de Mallorca de menors 1 450,00€ 1.098,75€ 300,00€ 1.848,75€ 

IV Prova Circuit Hancon Viajes 
menors 

1 
450,00€ 1.098,75€ 300,00€ 1.848,75€ 

TOTAL 9.243,75€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 3.987,70 € amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48937 (document RC 220160003362) del pressupost de 
despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016. 
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3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

-Arbitratge, despeses de jutge àrbitre, àrbitre auxiliar i dietes i transport dels àrbitres. 

-Gestió, despeses de personal administratiu, llum, telèfon, material oficina, ús de les 
instal·lacions i publicitat. 

-Material, despeses de material esportiu fungible (pilotes) i trofeus per als nins i nines 
participants. 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats 
esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, 
laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una 
relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats 
relacionades en aquest conveni. 

 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació 
facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, 
en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar 
que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la 
seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del pagament de l'última 
quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes 
condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents 
retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels 
treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte esportiu 
d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest punt 4. Atès 
que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del beneficiari (art. 
68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la impossibilitat de dur-la a 
terme.  

4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o l’entitat 
amb la qual vol subcontractar: 

4.2.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat 
d’obtenir la condició de beneficiari a què es fa referència en l’article 13 de la LGS.  

4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
contractació. 

4.2.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  
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4.2.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

 

4.3 A més la federació haurà d’acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i 
augmentar el cost de l’activitat subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la 
mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 

 

4.4 A més de la documentació anterior, quan l’activitat concertada amb tercers 
excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i l’import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació està sotmesa al compliment dels següents requisits: 

4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

4.5. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot concertar 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de la 
Llei 38/2003. 

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

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

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

4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 

 

4.6 En el cas de subcontractació vinculada l’òrgan que concedeix la subvenció ha 
d’autoritzar-la prèviament. Perquè dit òrgan pugui acordar aquesta autorització, l’entitat 
beneficiària ha d’aportar la documentació següent: 

4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 



 165 

4.6.2. Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:  

4.6.4.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 13 
de la LGS.  

4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
subvenció 

4.6.4.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.6.4.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com 
un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

4.6.5. Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions 
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts rebutjats. 

4.6.6. Acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat 
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que obeeix a 
criteris d’eficàcia i eficiència. 

4.6.7. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la 
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 € , la subcontractació està sotmesa al 
compliment dels següents requisits: 

4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior documentació, 
procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la subcontractació  que  
notificarà al beneficiari. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles 
que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i 
s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre 
de 2016.  

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor 
de mercat. 
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5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del 
projecte esportiu subvencionat. Aquestes despeses s’hauran d’haver abonat abans de la 
finalització de l’any natural en que es concedeix la subvenció.  

 

5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor  
(fins a  18.000,00€  per a contractes de serveis i subministraments), el beneficiari haurà 
de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves 
especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els 
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, s’ha de fer d’acord amb els 
principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria 
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les 
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

5.6.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

 

5.7.-En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan 
siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la 
renda. 

 

6.- Justificació de la subvenció i termini de presentació 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul 
comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Arbitratge 
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- Gestió 

- Material 

 

6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis 
o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la 
procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.  

 

6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació una 
vegada revisada i tramitada la documentació prevista a la clàusula 7 del conveni que 
duu per títol Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció.  

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida, disminució que, si s’estima oportú, es podrà 
considerar aplicar per a l’exercici següent. 

 

6.4 - La federació ha de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada. (total) 

 

6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la subvenció. 

La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà d’una 
vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada. 

En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni) 
s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura d’aquest 
conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils  comptadors 
des del dia següent al de la signatura del conveni. (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, 
el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent) 

Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar la 
documentació justificativa al més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 dies 
hàbils  comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats subvencionades. 
(si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil 
següent) 

En el cas de les Federacions que finalitzen les seves activitats a partir de dia 16 
d’octubre i fins a dia 30 d’octubre de 2016, la data màxima per presentar la 
documentació justificativa de despeses és el dia 4 de novembre de 2016. 

 

6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, per causa 
de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi de canviar les 
dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan concedent 
a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en el moment de la 
justificació.  
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6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent 
la  dipositària i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra 
documentació, degudament tramesa.  

La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a la 
justificació de les activitats d’aquesta subvenció. (tant les factures com els resguards de 
transferències bancàries o rebuts) 

Aquesta documentació es posarà a disposició del Consell de Mallorca  en qualsevol 
moment, si es requereix.  

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la 
federació ha de ser la següent: 

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  

Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu 
del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, la data del 
document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament 
de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament, i  extracte del compte bancari 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència. 

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

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

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:  

Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i extracte del compte 
on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta documentació es pot substituir per un 
certificat o document similar emès per l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la 
lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la 
lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  

Resguard del pagament amb targeta, i extracte del compte on figuri el càrrec del 
pagament amb targeta. L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol 
similar de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del compte 
corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual 
es fa la transferència i l’import i data de l’operació.  

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació. 
Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l’entitat 
bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec 
i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data 
de l’operació. 
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f) Pagament en efectiu d’una factura: 

Per acreditar el pagament cal presentar un “Rebut” (un recibí), signat i segellat pel 
proveïdor en el qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el pagament, la seva 
data i l’expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els 
llinatges i el número de DNI de la persona que signa.  

Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per import no superior a 
100,00 €, incloent-hi l’IVA” 

 

6.8.- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta subvenció es poden 
compensar uns conceptes amb altres dels que figuren al pressupost del projecte i en base 
al qual ha estat concedida la present subvenció.  

 

7. Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció 

En finalitzar les activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, la 
Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació en els terminis que preveu la clàusula 6.5 del conveni:  

1. Document de Justificació de les activitats desenvolupades. (Document J-1) 

2. Relació d’Esdeveniments on es relacionin les activitats realitzades especificant-ne el 
nom, la data, l’horari, el lloc, la instal·lació i el nombre d’esportistes participants. 
(Document J-2) 

3. Certificat del president / de la presidenta on on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, 
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la 
documentació justificativa compleix tots els requisits previstos a la legislació vigent i es 
troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït alguna incidència, tal com s’indica a la clàusula 6.6 del 
conveni, es farà constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pel qual l’activitat 
no s’ha pogut realitzar i desenvolupat d’acord a la programació inicialment prevista. 
(Document J-3) 

4. Declaració d’ingressos i despeses per part del president en relació al 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. Cal que d’acord 
a la clàusula 6.2 del present conveni quan les activitats hagin estat finançades, a més de 
la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’acrediti en aquesta 
declaració l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats 
subvencionades. (Document J-4) 

5. Declaració responsable relativa a que la federació es troba al corrent en el pagament 
d’obligacions per reintegrament de subvencions ( document J - 5) 

Tots els documents anteriorment esmentats s’han de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per la Direcció Insular d’Esports.  

 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2016 (inclòs) es presentarà una memòria 
tècnico-esportiva, que contindrà: 
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1. La descripció de les activitats objecte del conveni, els calendaris amb les dates i els 
llocs de realització de les competicions (instal·lacions esportives), els resultats i les 
classificacions, descriure qui ha assistit a les cerimònies de lliurament de trofeus i de 
medalles, fotografies que il·lustrin el desenvolupament d’això, notícies que s’hagin 
publicat a les webs de les federacions i o mitjans de comunicació, i tot allò que serveixi 
per comprendre la destinació de la subvenció concedida a la Federació. Es pot presentar 
en format pdf o en suport digital (CD). 

2. Full de recollida de dades de la participació a les competicions esportives federades 
en edat escolar, incloses en aquest conveni, que han tingut lloc de 31/10/2015 a 
30/10/2016. (document ME-1)  

3. La relació de llicències federatives per categoria i sexe, dels clubs participants a les 
competicions federades, en edat escolar incloses en aquest conveni, expedides durant el 
període 31/10/2015 a 30/10/2016. (document ME-2) 

4. Les federacions que decideixin fer ús del procediment d’importació de dades al 
sistema informàtic, hauran de presentar les dades necessàries per a inscriure als clubs, i 
als esportistes al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, tal com s’estableix a 
l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de presentació de la 
informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les activitats del 
Programa”. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, 
només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal que 
pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

 

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a les despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.3 de les bases d’execució del Pressupost 
General del Consell de Mallorca per a l’any 2016, amb caràcter excepcional, el 
conseller  executiu d’Economia i Hisenda  podrà concedir, i conseqüentment, reconèixer 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de 
les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments i els 
seus organismes autònoms,  i quan així ho prevegin les bases reguladores i les  
convocatòries  de  subvencions,  convenis  o  propostes  d’acord  de  concessió  de  
subvencions  nominatives  i altres subvencions de concessió directa. 

 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida. 

 

10.- Obligacions de la Federació 
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10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents 
obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

b) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin 
causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes 
per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme 
tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura 
de Comptes. 

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

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a 
Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua 
catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de 
preferència. 

h) La Federació haurà d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca i de no ser 
deutor d’obligacions per reintegrament de subvencions, en les fases de reconeixement 
de l’obligació i de pagament de la subvenció instrumentada per aquest conveni. Tot això 
d’acord amb el previst a l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als esdeveniments 
esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys).   

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

j.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als 
representants del Consell de Mallorca. 

j.2) Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica 
l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats 
amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració pel programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas 
d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la 
sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per 
causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent del Consell de 
Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta 
subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions 
previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la subvenció en cas 
d’incompliment. 
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La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i 
dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del 
corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit 
sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que 
poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement 
de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, 
fins dia 31 d’octubre de 2016. 

 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del 
conveni. 

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” signat 
pel president de la Federació Balear de Pàdel i el  vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

 

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les 
instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions o 
activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” és lliure i de caràcter 
gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar per escrit 
d’ofici o a instància a la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, sobre els 
fets esdevinguts. 
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L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats esportives pot 
ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de subvencions d’aquesta 
institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de 
Palma de Mallorca. 

 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, 
en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

El vicepresident primer i conseller  

executiu de Cultura, Patrimoni i  

Esports del Consell de Mallorca 

El president de la federació  

Balear de Pàdel 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 18. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-084/16 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT ESCOLAR FEDERAT A MALLORCA” PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2015 I EL 30/10/2016 I D’APROVACIÓ 
DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR (FEDERACIÓ BALEAR DE TIR DE 
FONA). 
 

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

 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR 
DE TIR DE FONA, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del Secretari Tècnic del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca de data 13 de juny 
de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 13 de juny de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-084/16 de data 22 de juny de 2016. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  
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Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 5.400,00 €,  a favor 
de la Federació Balear de Tir de Fona, amb NIF G07234669, per al desenvolupament 
del programa l’esport escolar federat a Mallorca (tir de fona), durant el període comprés 
entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 5.400,00 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48931 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 220160003370) a favor de la 
Federació Balear de Tir de Fona,  amb NIF G07234669. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament d’aquesta subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i a la Intervenció General i 
publicar la concessió d’aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per 
conducte de la base de dades nacional de subvencions. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Federació Balear de Tir de Fona, pel 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, pel període 
comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016 

 

Palma, ---- 

 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

I d’altra el Sr. Jose Ribas Ribas, amb NIF 41435293B, president de la Federació Balear 
de Tir de Fona. 

 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la Federació Balear de Tir de Fona, en nom i 
representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d’esports 
per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels consells 
insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació 
sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del programa 
“l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, de caire competitiu, adreçat als esportistes en 
edat escolar interessats a desenvolupar un més alt nivell esportiu d’àmbit federatiu. 
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Els seus objectius han de ser bàsicament formatius, competitius i de rendiment. S’ha de 
desenvolupar en el marc d’entitats autoritzades, les federacions esportives, i en l’àmbit 
territorial insular. 

Tercer.- Que la Federació Balear de Tir de Fona, en endavant, la Federació, és una 
entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, 
el foment i la pràctica d’activitat física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats 
esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha 
demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a la 
Federació una subvenció nominativa de 5.400,00 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (tir de fona), pel període comprés entre 
el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el desenvolupament de 
l’activitat inclosa en l’àmbit del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (tir de 
fona), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016, 
acorden formalitzar aquest conveni conforme a les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1.- Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, dins 
l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i el 
pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 
de la FEDERACIÓ del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, és la següent:  

 

Nom de la competició Categoria Sexe Data inici 
Data 
finalització 

Fases Classificatòries, internes 
sector i final de Mallorca 

Aleví m/f 31/10/2015 25/04/2016 

Fases Classificatòries, internes 
sector i final de Mallorca 

Infantil m/f 31/10/2015 25/04/2016 

Fases Classificatòries, internes 
sector i final de Mallorca 

Cadet m/f 31/10/2015 25/04/2016 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 5.400,00 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48931 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 
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2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca”, en els termes següents: 

2.1.1. L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar (des dels 6 fins als 16 
anys), següents: 

2.1.1.1. Iniciació (cicle inicial d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer set o vuit anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.2. Benjamina (cicle mitjà d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer nou o deu anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.3. Alevina (cicle superior d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer onze o dotze anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.4. Infantil (primer cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer tretze o catorze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 
2.1.1.5. Cadet (segon cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer quinze o setze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 

2.1.2. Les activitats físiques i esportives organitzades en aquestes edats tindran, a tots 
els efectes, la consideració d'esport en edat escolar. 

 

2.2- Els drets d'inscripció (llicència federativa) s'abonaran a la Federació o a la seva 
delegació insular a Mallorca.  

Per participar a les activitats físiques i esportives del programa “L’Esport Escolar 
Federat a Mallorca” és obligatori que els esportistes estiguin en possessió d’una 
llicència federativa, que ha d’expedir la federació esportiva corresponent, l’import de la 
qual preveurà la convocatòria anual del programa, d’acord al model de convocatòria 
previst a l’annexa 1 del conveni.  

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció (llicència federativa), al 
Consell de Mallorca. Aquesta serà l’única despesa que hauran d’assumir els esportistes 
que participin a les activitats físiques i esportives previstes en el conveni amb el Consell 
de Mallorca. 

Les llicències esportives, tal com preveu l’article 38, de la Llei 14/2006, de 17 
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, han de contenir com a mínim, una cobertura 
que garanteixi les eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscs 
que suposi l’activitat i l’assistència sanitària. Per via reglamentària, han de regular-se les 
llicències temporals. 

 

2.3.- Inscripció al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”: Se seguiran els 
requisits establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de 
presentació de la informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les 
activitats del Programa”. 
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2.4.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir 
setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació 
així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la Direcció 
Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general 
sempre que afectin l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”.  

 

2.5.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de Funcionament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, a més a més de totes les 
consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca faci al 
respecte. 

 

2.6.-A tot acte públic de presentació, celebració, lliurament de trofeus i de medalles o 
d'altres relacionat amb les activitats del programa, es convidarà a les persones 
representants del Consell de Mallorca perquè si poden el presideixin.  

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la clàusula 
anterior, havent d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o 
opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els d'aquelles entitats amb 
les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d'esponsorització i col·laboració 
per al programa de “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

 
2.7.- El Consell de Mallorca, d’acord a l’article 5 del Decret 38/2015, de 22 de maig, 
pel qual s’estableixen els àmbits de participació en relació amb l’activitat física i 
esportiva per a l’edat escolar, podrà convocar, amb caràcter d’iniciació i de promoció 
les activitats físiques i esportives que consideri oportunes i gaudirà, si es considera 
convenient, de la col·laboració de la Federació. 

 

2.8.- Totes les activitats que corresponguin al programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran subjectes, a les decisions 
de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 5.400,00 
€, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, 
que a continuació es detallen, previstes realitzar durant el període de temps comprès 
entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016:  6.000,00 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      5.400,00 € 
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Percentatge subvencionat del projecte:        90 % 

 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 5.400,00 € amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48931 (document RC 220160003370) del pressupost de 
despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

-Transport, despeses de transport de material. 

-Arbitratge, despeses dels jutges de cada esdeveniment. 

-Gestió, despeses del secretari de la federació encarregat de la tasca administrativa de la 
federació i del material d’impremta. 

-Material, despeses de material esportiu necessaris per a cada esdeveniment (fones i 
pilotes de tennis per a utilitzar amb les fones) 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats 
esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, 
laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una 
relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats 
relacionades en aquest conveni. 

 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació 
facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, 
en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar 
que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la 
seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del pagament de l'última 
quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes 
condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents 
retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels 
treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

Esdeveniment Nº Transp. Arbitrat. Gestió Material Cost Total 

Classificatòries 24 15,00€ 110,00€ 69,00€ 46,00€ 240,00€ 5.760,00€ 

Campionat de 
Mallorca 

1 
15,00€ 110,00€ 69,00€ 46,00€ 

240,00€ 240,00€ 

TOTAL 6.000,00€ 
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4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte esportiu 
d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest punt 4. Atès 
que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del beneficiari (art. 
68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la impossibilitat de dur-la a 
terme.  

4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o l’entitat 
amb la qual vol subcontractar: 

4.2.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat 
d’obtenir la condició de beneficiari a què es fa referència en l’article 13 de la LGS.  

4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
contractació. 

4.2.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.2.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

 

4.3 A més la federació haurà d’acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i 
augmentar el cost de l’activitat subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la 
mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 

 

4.4 A més de la documentació anterior, quan l’activitat concertada amb tercers 
excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i l’import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació està sotmesa al compliment dels següents requisits: 

4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

4.5. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot concertar 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de la 
Llei 38/2003. 

4.5.2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de 
l’activitat objecte de contractació. 
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4.5.3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

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

4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 

 

4.6 En el cas de subcontractació vinculada l’òrgan que concedeix la subvenció ha 
d’autoritzar-la prèviament. Perquè dit òrgan pugui acordar aquesta autorització, l’entitat 
beneficiària ha d’aportar la documentació següent: 

4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 

4.6.2. Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:  

4.6.4.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 13 
de la LGS.  

4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
subvenció 

4.6.4.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.6.4.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com 
un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

4.6.5. Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions 
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts rebutjats. 

4.6.6. Acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat 
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que obeeix a 
criteris d’eficàcia i eficiència. 

4.6.7. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la 
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 € , la subcontractació està sotmesa al 
compliment dels següents requisits: 
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4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior documentació, 
procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la subcontractació  que  
notificarà al beneficiari. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles 
que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i 
s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre 
de 2016.  

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor 
de mercat. 

 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del 
projecte esportiu subvencionat. Aquestes despeses s’hauran d’haver abonat abans de la 
finalització de l’any natural en que es concedeix la subvenció.  

 

5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor  
(fins a  18.000,00€  per a contractes de serveis i subministraments), el beneficiari haurà 
de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves 
especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els 
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, s’ha de fer d’acord amb els 
principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria 
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les 
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 
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5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

5.6.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

 

5.7.-En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan 
siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la 
renda. 

 

6.- Justificació de la subvenció i termini de presentació 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul 
comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades amb 
motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Transport 

- Arbitratge 

- Gestió 

- Material 

 

6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis 
o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la 
procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.  

 

6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació una 
vegada revisada i tramitada la documentació prevista a la clàusula 7 del conveni que 
duu per títol Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció.  

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida, disminució que, si s’estima oportú, es podrà 
considerar aplicar per a l’exercici següent. 

 

6.4 - La federació ha de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada. (total) 

 

6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la subvenció. 

La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà d’una 
vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada. 

En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni) 
s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura d’aquest 
conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils  comptadors 
des del dia següent al de la signatura del conveni. (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, 
el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent) 
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Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar la 
documentació justificativa al més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 dies 
hàbils  comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats subvencionades. 
(si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil 
següent) 

En el cas de les Federacions que finalitzen les seves activitats a partir de dia 16 
d’octubre i fins a dia 30 d’octubre de 2016, la data màxima per presentar la 
documentació justificativa de despeses és el dia 4 de novembre de 2016. 

 

6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, per causa 
de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi de canviar les 
dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan concedent 
a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en el moment de la 
justificació.  

 

6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent 
la  dipositària i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra 
documentació, degudament tramesa.  

La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a la 
justificació de les activitats d’aquesta subvenció. (tant les factures com els resguards de 
transferències bancàries o rebuts) 

Aquesta documentació es posarà a disposició del Consell de Mallorca  en qualsevol 
moment, si es requereix.  

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la 
federació ha de ser la següent: 

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  

Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu 
del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, la data del 
document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament 
de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament, i  extracte del compte bancari 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència. 

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

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

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:  
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Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i extracte del compte 
on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta documentació es pot substituir per un 
certificat o document similar emès per l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la 
lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la 
lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  

Resguard del pagament amb targeta, i extracte del compte on figuri el càrrec del 
pagament amb targeta. L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol 
similar de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del compte 
corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual 
es fa la transferència i l’import i data de l’operació.  

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació. 
Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l’entitat 
bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec 
i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data 
de l’operació. 

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

Per acreditar el pagament cal presentar un “Rebut” (un recibí), signat i segellat pel 
proveïdor en el qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el pagament, la seva 
data i l’expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els 
llinatges i el número de DNI de la persona que signa.  

Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per import no superior a 
100,00 €, incloent-hi l’IVA” 

 

6.8.- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta subvenció es poden 
compensar uns conceptes amb altres dels que figuren al pressupost del projecte i en base 
al qual ha estat concedida la present subvenció.  

 

7. Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció 

En finalitzar les activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, la 
Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació en els terminis que preveu la clàusula 6.5 del conveni:  

1. Document de Justificació de les activitats desenvolupades. (Document J-1) 

2. Relació d’Esdeveniments on es relacionin les activitats realitzades especificant-ne el 
nom, la data, l’horari, el lloc, la instal·lació i el nombre d’esportistes participants. 
(Document J-2) 

3. Certificat del president / de la presidenta on on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, 
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la 
documentació justificativa compleix tots els requisits previstos a la legislació vigent i es 
troba a disposició del Consell de Mallorca.  
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En el supòsit que s’hagi produït alguna incidència, tal com s’indica a la clàusula 6.6 del 
conveni, es farà constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pel qual l’activitat 
no s’ha pogut realitzar i desenvolupat d’acord a la programació inicialment prevista. 
(Document J-3) 

4. Declaració d’ingressos i despeses per part del president en relació al 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. Cal que d’acord 
a la clàusula 6.2 del present conveni quan les activitats hagin estat finançades, a més de 
la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’acrediti en aquesta 
declaració l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats 
subvencionades. (Document J-4) 

5. Declaració responsable relativa a que la federació es troba al corrent en el pagament 
d’obligacions per reintegrament de subvencions ( document J - 5) 

Tots els documents anteriorment esmentats s’han de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per la Direcció Insular d’Esports.  

 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2016 (inclòs) es presentarà una memòria 
tècnico-esportiva, que contindrà: 

1. La descripció de les activitats objecte del conveni, els calendaris amb les dates i els 
llocs de realització de les competicions (instal·lacions esportives), els resultats i les 
classificacions, descriure qui ha assistit a les cerimònies de lliurament de trofeus i de 
medalles, fotografies que il·lustrin el desenvolupament d’això, notícies que s’hagin 
publicat a les webs de les federacions i o mitjans de comunicació, i tot allò que serveixi 
per comprendre la destinació de la subvenció concedida a la Federació. Es pot presentar 
en format pdf o en suport digital (CD). 

2. Full de recollida de dades de la participació a les competicions esportives federades 
en edat escolar, incloses en aquest conveni, que han tingut lloc de 31/10/2015 a 
30/10/2016. (document ME-1)  

3. La relació de llicències federatives per categoria i sexe, dels clubs participants a les 
competicions federades, en edat escolar incloses en aquest conveni, expedides durant el 
període 31/10/2015 a 30/10/2016. (document ME-2) 

4. Les federacions que decideixin fer ús del procediment d’importació de dades al 
sistema informàtic, hauran de presentar les dades necessàries per a inscriure als clubs, i 
als esportistes al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, tal com s’estableix a 
l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de presentació de la 
informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les activitats del 
Programa”. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, 
només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal que 
pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

 

9.- Pagament de la subvenció 
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9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a les despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.3 de les bases d’execució del Pressupost 
General del Consell de Mallorca per a l’any 2016, amb caràcter excepcional, el 
conseller  executiu d’Economia i Hisenda  podrà concedir, i conseqüentment, reconèixer 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de 
les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments i els 
seus organismes autònoms,  i quan així ho prevegin les bases reguladores i les  
convocatòries  de  subvencions,  convenis  o  propostes  d’acord  de  concessió  de  
subvencions  nominatives  i altres subvencions de concessió directa. 

 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida. 

 

10.- Obligacions de la Federació 

 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les següents 
obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 

b) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin 
causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes 
per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme 
tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura 
de Comptes. 

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

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a 
Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua 
catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de 
preferència. 

h) La Federació haurà d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca i de no ser 
deutor d’obligacions per reintegrament de subvencions, en les fases de reconeixement 
de l’obligació i de pagament de la subvenció instrumentada per aquest conveni. Tot això 
d’acord amb el previst a l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
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i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als esdeveniments 
esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys).   

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

j.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà als 
representants del Consell de Mallorca. 

j.2) Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica 
l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats 
amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració pel programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas 
d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la 
sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per 
causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent del Consell de 
Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta 
subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions 
previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la subvenció en cas 
d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i 
dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del 
corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit 
sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que 
poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement 
de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, 
fins dia 31 d’octubre de 2016. 

 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del 
conveni. 

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 
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13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” signat 
pel president de la Federació Balear de Tir de Fona i el  vicepresident primer i 
conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

 

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les 
instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions o 
activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” és lliure i de caràcter 
gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar per escrit 
d’ofici o a instància a la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, sobre els 
fets esdevinguts. 

L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats esportives pot 
ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de subvencions d’aquesta 
institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de 
Palma de Mallorca. 

 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, 
en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

El vicepresident primer i conseller  

executiu de Cultura, Patrimoni i  

Esports del Consell de Mallorca 

El president de la Federació 

Balear de Tir de Fona 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 
PUNT 19. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL PER A LA 
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 
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Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència que diu: 
 
Atès que al Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 14 d’abril de 2016, es 
va debatre i aprovar posar en marxa la modificació del Reglament Orgànic del Consell 
de Mallorca mitjançant la creació d’una Comissió amb representació de tots els grups 
polítics. 
 
 
Per tot això, proposo que el Ple adopti l’acord següent: 
 
 
1. Aprovar la creació de la Comissió Especial per a la modificació del Reglament 
Orgànic del Consell de Mallorca. Aquesta Comissió estarà integrada pel membres 
següents: 

 
President: el Sr. Miquel Ensenyat Riutort, com a president nat en virtut del seu 

càrrec de president de la Institució, que podrà delegar la Presidència efectiva en 
qualsevol conseller electe de la Corporació. 
      Vocals: 1 conseller del Partit Popular, 1 del PSIB-PSOE, 1 de MÉS per 
Mallorca, 1 de Podem Mallorca 1 d’El Pi i 1 de Ciutadans.  
 Els grups de consellers podran designar suplents. 

 
Secretari: el de la corporació, Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo, que podrà delegar en 

un funcionari de la Corporació. 
 

En cas de que no hi hagi consens en les decisions que hagi de prendre la 
Comissió el vot dels vocals es ponderarà d’acord amb la representació que cada grup 
tengui al Ple. 
 

Règim de funcionament: la periodicitat de les reunions serà quinzenal i 
s’aplicarà el règim previst en el Reglament Orgànic per a les comissions informatives. 
 
 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) exposa que la modificació 
del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (ROC, d’ara endavant) es vol impulsar tant per la 
Secretaria General de la institució com per tots els grups polítics amb representació al Ple del Consell de 
Mallorca. 

Fa notar que serà bo que als plens se’ls pugui donar aire nou i plantejar-hi les modificacions que cadascú 
cregui convenients per tal de siguin més atractius o més eficients i, amb aquesta finalitat, es vol crear 
aquesta comissió de feina. 

Concreta que serà una comissió de feina que estarà constituïda per 6 membres (1 per cada partit amb 
representació al Consell de Mallorca) i els respectius 6 suplents. La Presidència l’ostentarà el president 
del Consell de Mallorca però la podrà delegar en qualsevol conseller o consellera electes i això vol dir 
que la Presidència podrà recaure en un membre d’un partit de l’oposició. 

La periodicitat de les reunions s’ha establert que sigui quinzenal amb la possibilitat, si s’escau per volum 
de feina, de poder celebrar reunions extraordinàries. La primera reunió està prevista per al proper 21 de 
juliol a les 10.30 h del matí, com així ho han acordats tots els grups. 
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A part d’això, assenyala que existeix tota una documentació corresponent a la feina prèvia que s’hi ha fet 
i, a hores d’ara, la Secretaria General està pendent enviar-la al més aviat possible a tots els grups perquè 
la puguin estudiar abans de la constitució de la comissió i així poder començar a fer-hi feina directament. 

Per acabar, recorda als distints grups que hauran de designar un membre titular i un membre suplent per 
assistir a aquesta comissió en representació de cada formació política. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) agraeix al Sr. Jurado que hagi escoltat les propostes que li 
varen fer en el sentit que fos una comissió específica, que així consideraven que seria més efectiva, i que 
a més a més se’n pogués delegar la Presidència a una formació política de l’oposició, la qual cosa servirà 
per posar de manifest la pluralitat de la institució.  

La preocupació d’El Pi-Proposta per les Illes no és que els plens siguin més divertits (fa uns dies sortia en 
premsa que l’equip de govern volia fer plens més divertits) sinó que siguin plens que serveixin perquè els 
ciutadans sàpiguen el que passa al Consell de Mallorca i perquè l’oposició hi pugui presentar les seves 
iniciatives. 

Opina que la modificació del ROC ha de tenir com a objectiu mirar d’aconseguir que el Consell de 
Mallorca sigui una institució més eficaç i, sobretot, ha de servir per donar instruments més eficaços a 
l’oposició per fer la seva tasca de control a l’equip de govern. 

L’actual equip de govern ara fa aproximadament un any que governa i fa notar que, per exemple, a 
principis de legislatura el seu Grup va sol· licitar un llistat de les places d’aparcament que té la institució i 
resulta que en 365 dies no han estat capaços d’aconseguir aquesta informació. És un exemple que 
demostra que l’oposició té dificultats per tenir accés a certes informacions que li interessen de la 
institució. 

Igualment recorda que, ple rere ple, han demanat que els passassin la informació sobre el deute que té el 
Consell de Mallorca (les factures que té als calaixos) i encara no ho han aconseguit. 

Així doncs, pensa que aquest Reglament hauria d’obligar l’equip de govern a ser més rigorós amb 
l’oposició ja que parlen molt de transparència però, si no són transparents amb l’oposició, difícilment ho 
poden ser amb la ciutadania. 

Per concloure la intervenció anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquest punt, reitera el seu agraïment 
al Sr. Jurado per haver tengut la deferència d’escoltar les propostes de l’oposició i confia que s’hi faci via 
perquè, el dia que en varen parlar, ja li varen sol· licitar tota la documentació de la feina ja feta però 
encara no la tenen i, com més aviat la tenguin, molt millor de cara a fer les seves propostes en positiu 
perquè aquest Reglament sigui bo per a tots. 

El Sr. ROVIRA (PP) anuncia que el Grup Popular votarà a favor d’aquesta proposta, entre d’altres coses, 
pels mateixos arguments exposats pel Sr. Pastor en la Junta de Portaveus, allà on es varen acceptar totes 
les propostes amb relació a aquesta comissió i la forma que seria millor per treballar la modificació del 
ROC. 

Considera que, en definitiva, tots els grups polítics que formen part del Consell de Mallorca s’ha de llevar 
“el vestit de govern o d’oposició” i han de pensar com millorar la feina del Consell de Mallorca sense fer-
ho des del punt de vista de la situació en què es trobi cada grup en la institució. Si tots pensen en la millor 
manera que l’oposició pugui controlar el govern, serà igual la situació en què es trobin en cada moment 
cada grup i això, en definitiva, beneficiarà tothom perquè en qualsevol moment es pot estar governant o a 
l’oposició. 

El que és realment importat –tal i com ha dit el Sr. Pastor– no és que els plens siguin més o manco 
divertits o entretinguts sinó que l’oposició tengui mecanismes reals de control sobre l’equip de govern, la 
qual cosa redundarà en una millor forma de treball de l’equip de govern que cuidarà la manera de fer les 
coses i de traslladar-les a l’oposició per evitar que els plens els vagin malament i això és bo per a tothom, 
governi qui governi. 

Si tots són capaços de treballar sense pensar en la situació en què es trobin en cada moment i intenten 
treure endavant un reglament que faci eficaç la tasca del ple i d’altres òrgans del Consell de Mallorca, al 
final s’aconseguirà un reglament útil que pugui perdurar en el temps. 

Per tot això, el Grup Popular ara votarà a favor de la creació d’aquesta comissió amb les característiques 
que té i vol agrair a l’equip de govern que hagi escoltat les propostes dels partits de l’oposició i confia que 
entre tots hi puguin fer una gran feina. 
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El Sr. JURADO li diu al Sr. Pastor que no entrarà en si els plens han de ser divertits o no i assenyala que 
un dels objectius d’aquesta modificació és que els plens puguin ser un poc més atractius, cosa que 
redundarà en un millor coneixement de la institució ja que probablement els mitjans de comunicació li 
faran més cas. 

Assegura que un dels objectius primordials d’aquesta modificació del ROC és que els plens funcionin 
millor i que hi hagi un control més eficaç de l’acció de govern. Nega haver dit que vulgui que els plens 
siguin més divertits però sí que vol que siguin més dinàmics i més atractius per a tothom. 

Quant a la informació sobre les places d’aparcament que el Sr. Pastor diu que va demanar ara fa un any, 
indica que certament és una informació difícil de recopilar però, si vol tenir una resposta ràpida, li 
recomana que la sol· liciti per escrit i passi la petició pel registre. D’aquesta manera és segur que en un 
termini màxim d’un mes en tendrà resposta perquè és la forma més senzilla d’obtenir la informació. 

Pel que fa a la documentació relativa a aquesta proposta, fa notar que està pràcticament enllestida i tot 
depèn del fet que la puguin recopilar i enviar-la als portaveus però, en tot cas, serà qüestió d’1 o 2 dies. 
Per això, diu que no han de passar pena perquè la informació la tendran amb temps suficient per poder-la 
estudiar abans de començar la feina de la comissió. 

Per acabar, agraeix el suport de tots els grups a aquesta iniciativa i indica que espera que en pugui sortir 
una bona feina que redundi en benefici d’aquesta institució. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 
 
PUNT 20. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 19 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA 
CORPORACIÓ DE L'EXERCICI DE 2016 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI 
(CE 07/2016). 

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

Ateses les sol·licituds del conseller executiu d’Economia i Hisenda, de data 16 de juny 
de 2016, i del conseller executiu de Desenvolupament Local, de data 1 de juny de 2016, 
de modificació de crèdits per crèdit extraordinari, per import de 32.000 € i 4.000 €, 
respectivament. 

Vista la provisió del conseller executiu d’Economia i Hisenda que subscriu, de 27 de 
juny de 2016, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost 
propi del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici de 2016, a l’objecte de poder 
atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no s’havien 
incloses en el pressupost de 2016 o no tenien crèdit suficient atenent les necessitats que 
s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals n’hi ha constància en els 
antecedents de l’expedient. 

Vist que la Intervenció General d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, 
on consten les operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les 
despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 5 de 
març, concordant amb els articles 35 a 38  i  40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i 
amb la base 10 de les d’execució del pressupost per a 2016, el conseller d’Economia i 
Hisenda proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent  

A C O R D: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 19 de modificació de crèdits en el pressupost 
propi de 2016, d’acord amb el següent detall: 
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* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE07/2016)

Aplicació Descripció Import

65.24126.23120 LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU SOIB 4.000,00

70.93110.16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL SERVEI INTERVENCIÓ GENERAL 4.000,00

70.93120.62300 NOVA INVERSIÓ MAQUINÀRIA SERVEI D'HISENDA 8.000,00

70.93120.63500 REPOSICIÓ MOBILIARI SERVEI D'HISENDA 20.000,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 36.000,00

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI

·  Baixes per anul.lació

Aplicació Descripció Import
65.94310.22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSETS COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL 4.000,00

70.93100.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SERVEI INTERVENCIÓ GENERAL 32.000,00

TOTAL BAIXES PER ANUL.LACIÓ 36.000,00

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 36.000,00

EXPEDIENT NÚM. 19 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2016

 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una 
vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 

 

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

 
 
PUNT 21. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 4 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’INSTITUT DE 
L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA DE L'EXERCICI DE 2016 PER 
SUPLEMENT DE CRÈDIT (SUP 01/2016). 

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

Vista la provisió del conseller executiu d’Economia i Hisenda, d’inici d’un expedient de 
modificació de crèdits de data 28 de juny de 2016, i tot en justificació de l’expedient 
núm. 4 de modificació de crèdits al pressupost de l’Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca per a l’exercici de 2016, per suplement de crèdit, a l’objecte de poder atendre 
determinades despeses durant l’exercici, d’acord amb la sol·licitud de la Presidència de 
l’IEHM, les aplicacions a les quals s’han d’imputar no tenen crèdit suficient dins 
l’exercici. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on 
consten les operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les 
despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 5 de 
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març, concordant amb els articles 35 a 38  i 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i 
amb la base 10 de les d’execució del pressupost per a 2016, el conseller d’Economia i 
Hisenda proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent  

A C O R D: 

PRIMER.-  Aprovar l’expedient núm. 4 de modificació de crèdits en el pressupost de 
l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca per a 2016, d’acord amb el següent detall: 

 

* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUP01/2016)

Aplicació Descripció Import
01.34230.14000 RETRIBUCIONS PERSONAL IEHM 30.000,00

01.34230.21000 CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES IEHM 110.000,00

01.34230.21200 CONSERVACIÓ IMMOBLES IEHM 83.000,00

01.34230.21300 CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA IEHM 140.000,00

01.34230.22707 ALTRES TREBALLS REALITZATS EMPRESES IEHM 200.000,00

01.34230.35200 INTERESSOS DE DEMORA IEHM 10.000,00

01.34230.48110 PREMIS CAVALLS (CARRERES) IEHM 156.000,00

01.34230.62200 NOVA INVERSIÓ EN OBRES IEHM 120.000,00

01.34230.62300 NOVA INVERSIÓ EN MAQUINÀRIA IEHM 105.000,00

01.34230.62400 NOVA INVERSIÓ EN ELEMENTS DE TRANSPORTS IEHM 18.000,00

01.34230.63200 OBRES DE REPOSICIÓ IEHM 110.000,00

01.34230.63300 REPOSICIÓ MAQUINÀRIA IEHM 208.091,33

TOTAL SUPLEMENT 1.290.091,33

FONTS DE FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT

·  Romanent de tresoreria general

Aplicació Descripció Import
99.87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.290.091,33

TOTAL FONS RTDG 1.290.091,33

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/SUPLEMENT DE CRÈDIT 1.290.091,33

 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una 
vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 
 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) sol· licita que aquests temes no es tractin com un pur tràmit 
i, per respecte a l’oposició, demana que s’expliqui cadascun d’aquests punts abans de sotmetre’ls a 
votació. 

Puntualitza que no és qüestió que l’oposició hi tengui res a dir sinó que l’equip de govern té l’obligació 
d’explicar els expedients que duen a Ple però, en canvi, fan veure com si una modificació de crèdits fos 
un pur tràmit però s’ha d’explicar. 

Observa que havia aixecat la mà per demanar això mateix en el punt anterior però vol que sigui el mateix 
govern que expliqui en què consisteix aquesta modificació de crèdit sense que hagi de ser l’oposició que 
ho demani. 
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La Sra. ROIG (PP) comenta, amb relació al punt referit a la modificació de crèdit de l’Institut de l’Esport 
Hípic de Mallorca, que és cert que és una modificació provocada per un romanent positiu de tresoreria 
però el seu Grup no està d’acord amb el destí que proposen per a aquest romanent de tresoreria. 

El Grup Popular no pot estar d’acord mai que, a data d’avui, duguin un increment de despeses de personal 
perquè, quan en varen fer el pressupost, no varen contemplar ni l’1% d’increment salarial ni l’import de 
les pagues extres. 

Si quelcom hi ha sagrat a l’hora de confeccionar uns pressuposts és que els increments de capítol 1 han 
d’estar perfectament comptabilitzats i, en canvi, ara diuen que no tenen doblers per pagar el personal per 
quelcom que venia establert en una llei que havien de tenir en compte a l’hora d’aprovar els pressuposts. 

Matisa que, almanco, aquesta és l’explicació d’aquesta modificació de crèdits que els varen oferir en 
Comissió Informativa i desconeix si ara donaran la mateixa explicació o en donaran una altra. 

Quan es va dur a aprovació aquest pressupost a la Junta Rectora, la Sra. Soler els va plantejar una sèrie de 
preguntes sobre uns dubtes que tenia però la resposta va ser que tot estava bé i ara resulta que no hi 
estava. Entre d’altres coses, hi havia aquest tema de personal i el tema dels premis –que havien dit que 
estava bé– i ara destinen doblers a premis. 

Tot i això, reconeix que amb els premis normalment sempre hi ha problemes a finals d’any atès que no es 
poden comptabilitzar tots però, en qualsevol cas, no poden dir que tot està bé i, sobtadament, injecten a 
l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca un total d’1,2 M€. 

El pressupost inicial que s’aprovà per a l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca era de 3 M€ i hi fa un 
suplement d’1,2 M€, que equival a un increment de més del 40% sobre el pressupost inicial i ho fan sense 
cap tipus d’explicació al Ple, encara que sí en varen donar en Comissió Informativa. 

Un altre aspecte que vol ressaltar és que destinen molts doblers a inversió i manteniment i al respecte li 
demana al Sr. Font si, a dia d’avui, té preparades les licitacions per treure tota aquesta despesa de 
manteniment i d’inversió ja que, si encara no les té preparades, aviat serà el mes d’agost –quan gran part 
del personal està de vacances– i probablement s’hi posaran a fer feina en el mes de setembre però la 
institució compta amb unes normes de tancament que s’apliquen en el mes de novembre i que impedeixen 
que se puguin fer noves adjudicacions. 

En conseqüència, tot l’increment de pressupost no es podrà executar. Recalca que és molt difícil –per no 
dir que és materialment impossible– executar aquest pressupost i, per tots aquests motius, el Grup Popular 
votarà en contra d’aquesta modificació de crèdit. 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) comença la intervenció dient-li al Sr. Pastor 
que no té cap inconvenient en explicar aquesta modificació de crèdit i recorda que ja ho va fer en 
Comissió Informativa i ho tornarà a fer al Ple però el problema és que el punt és del Departament 
d’Economia i Hisenda i just era qüestió que se li sol· licitàs l’explicació. 

En aquest sentit exposa que la modificació de crèdit és la incorporació de romanents de partides que no es 
gastaren completament l’any passat per diversos motius però en alguns casos la despesa està feta i, per 
tant, s’ha de pagar. 

Per altra banda també hi ha partides que no se gastaren i, en conjunt, la modificació de crèdit consisteix 
en la incorporació dels romanents de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca que no es varen gastar. 

Reconeix que l’import del romanent és considerable però, si són uns doblers que corresponien a l’Institut 
de l’Esport Hípic de Mallorca, és lògic que siguin per a l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i li 
estranya que el PP ho critiqui. 

Remarca que no entén que el PP hi estigui en contra i observa que el món del cavall hauria de saber que el 
PP està criticant que s’hi incorporin uns doblers que l’any passat eren per a l’Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca, que votarà en contra d’una incorporació d’1,2 M€ a l’IEHM i li recomana al PP que es repensi 
el sentit del vot. 

Tot seguit anuncia que explicarà detalladament els imports partida per partida. 

La primera partida, tot assumint l’error del pressupost, és la de personal que s’incrementa –per tal 
d’esmenar l’error comès– per fer front a la devolució de la part proporcional de la paga extra i a 
l’increment salarial de l’1%. Reitera que aquestes despeses no es varen pressupostar, que assumeixen 
l’error comès i ara rectifiquen. 
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La segona partida, de conservació d’infraestructures, és per a diverses reparacions de la pista de Son 
Pardo. Són 110.000 € per esmenar deficiències a una corba i un tema de desguassos. Aprofita per fer 
palès que, ja que tenen la possibilitat de comptar amb aquests doblers, val la pena intentar tenir la pista en 
les millors condicions en tots els sentits. 

En la tercera partida, de conservació d’immobles, s’incorporen 83.000 €. Al respecte demana al PP si els 
ha de dir com han tengut, els 4 anys passats, l’hipòdrom de Manacor atès que no s’hi va destinar ni un sol 
euro al seu manteniment i en aquests moments únicament habiliten una partida per poder repassar les 
deficiències que hi han trobat. 

Tot i això, el PP hi votarà en contra –està en el seu dret a fer-ho– però la gent del món del trot de Manacor 
i els cavallistes de Manacor han de saber que el PP vol l’hipòdrom de Manacor així com estava abans. 

Quant a la partida de conservació de maquinària, retreu com han deixat el local del restaurant de 
l’hipòdrom de Manacor, que està sense climatització. Ara és un forn perquè la climatització està 
espanyada i, per això, creu que el PP no s’ha d’oposar el fet que es destinin uns doblers per arreglar la 
climatització. 

Un altre tema –del qual no tota la culpa és del PP– és el de les llicències d’activitats, que cap dels dos 
hipòdroms no en té. Reitera que no atribueix tota la culpa al PP però sí que li retreu que hagi tengut 4 
anys per arreglar aquest tema i ni n’han parlat. Ara intentaran solucionar el tema de les llicències 
d’activitats dels dos hipòdroms. 

Una altra partida és la d’interessos de demora del personal que el PP va acomiadar i que el jutjat no li ha 
donat la raó. Un altre cost que ha d’assumir la caixa del Consell de Mallorca però pareix que el PP creu 
que això no s’ha de pagar i, de fet, li agradaria que li diguessin què no estarien disposats a pagar tot això 
perquè sembla ser que ni tan sols les sentències judicials s’han de complir. 

També hi ha una partida per a nova inversió que és per fer una nova pista per donar sortida a altres 
modalitats del món del cavall a part del trot. Aquesta iniciativa respon a una intenció política amb 
l’objectiu de dinamitzar a l’hipòdrom de Son Pardo amb la construcció d’una pista polivalent. 

Igualment hi ha una partida per comprar maquinària. Concretament és per a l’adquisició d’un camió 
cisterna per substituir el que hi ha a Manacor –que és molt antic i funciona perquè deu estar tocat per la 
mà divina que fa que se posi en marxa els matins– i per comprar una agranadora així com arreglar o 
canviar el marcador de Son Pardo que està espanyat. 

La nova inversió en elements de transport consisteix en l’adquisició d’un vehicle per a l’ordenança. S’hi 
destinen 18.000 €. Les obres de reposició contemplades són la reparació de la pista (canvi de material de 
la pista) i s’hi destinen 110.000 € i la darrera partida, que és de 208.000 € per a reposició de maquinària, 
és per fer el projecte i executar el canvi de lluminàries dels dos hipòdroms a fi d’assolir un consum 
energètic més òptim que redundi en un estalvi del seu cost. 

Confia que les explicacions donades hagin estat suficients per al Sr. Pastor però, si no és així, el convida a 
què li comenti qualsevol dubte que tengui per tal de fer-ne una explicació més acurada. 

Per altra banda li reitera al Grup Popular que es repensi el seu sentit del vot tot i reconèixer que 
l’execució d’aquest pressupost serà difícil però és un repte –considera que en política s’han de marcar 
reptes– i, en tancar l’exercici, serà quan li podran retreure si anava malament en la seva previsió. De 
moment, accepta el repte d’executar aquest pressupost de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca. 

El Sr. PASTOR li agraeix al Sr. Font les explicacions i assenyala que aquest òrgan –el Ple– no és només 
un òrgan administratiu que ha de complir certs requisits sinó que també és un òrgan polític i un òrgan 
d’informació i de transparència. 

Per això, ha demanat que s’expliquin els punts que són suficientment importants com perquè la ciutadania 
conegui què se fa amb els doblers del Consell de Mallorca. Observa que és una falta de respecte –no ja 
amb l’oposició sinó més aviat amb la ciutadania– que tots aquests punts se votin sense donar-ne cap 
explicació ni una. 

Adverteix que hi ha coses dels que ha explicat que podrien haver tengut previstes en el pressupost inicial. 
Si realment veien que hi havia coses tan necessàries i urgents a haver de fer, les haguessin pogut 
contemplar en el pressupost inicial.  

Al respecte, recorda que ja els havien avisat sobre el tema de la despesa de personal i, per tant, no poden 
dir que és una errada. Igualment hi ha altres coses que l’equip de govern sabia que estaven malament 
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però, així i tot, no les varen preveure en el pressupost inicial. Malgrat això, el seu Grup no hi votarà en 
contra perquè els sembla molt bé que es destinin doblers al món del trot. 

Puntualitza que no és que el seu Grup no estigui d’acord que el món del trot tengui 1.250.000 € més i no 
els ho retrauran ja que, de fet, al seu Grup li pareix bé hi hagi inversió en el món del trot perquè pensen 
que és un món important però el que no els pareix bé –i és el moment de repensar-s’ho– és si el Consell 
de Mallorca s’ha de gastar cada any més de 4 M€ de fons propis en el món de trot. 

Per això, suggereix que es replantegin si no hi hauria solucions alternatives per assolir l’autofinançament 
del món del trot perquè, si repassen els darrers 10 anys, s’han gastat més de 70 M€ en el món del trot i no 
precisament en inversions. 

A posta planteja que se’n cerquin alternatives i posa d’exemple què passaria si el Consell de Mallorca 
s’hagués de gastar 4 M€ anuals en cada una de les modalitats esportives i demana si, després de tants 
d’anys, pensen que la finalitat del Consell de Mallorca ha de ser organitzar carreres de cavalls els 
dissabtes i els diumenges. 

A ningú no li passaria pel cap que el Consell de Mallorca s’hagués d’encarregar d’organitzar els 
calendaris de futbol, bàsquet, petanca, tennis o qualsevol altra modalitat esportiva ja que aquesta 
organització l’han de fer els que se n’entenen, és a dir, les federacions esportives. 

Per això, fa notar que s’ha de repensar com ha de ser el món del trot i, sobretot, com ha de ser el seu 
finançament perquè creu que el món del trot es pot autofinançar, encara que això no depèn del Consell de 
Mallorca sinó del Govern de les Illes Balears. 

Aprofita l’avinentesa per anunciar que al proper Ple el seu Grup presentarà una iniciativa per tal de donar 
una solució al fet que el Consell de Mallorca no hi hagi de destinar, cada any, 4 M€ o 3 M€ en el 
pressupost inicial més els extres que després se gasten i les incorporacions de crèdits que s’hi puguin fer. 
El Pi-Proposta per les Illes està convençut que hi ha alternatives i cercar-les pot ser també una manera de 
repensar-se el Consell de Mallorca. 

Quant a les inversions explicades pel Sr. Font, diu que considera que són necessàries i just podrien 
qüestionar la darrera inversió exposada sobre si a l’hipòdrom hi ha d’haver altres modalitats o no a 
l’espera de veure què en diuen els cavallistes i si al final es durà a terme o no. 

En qualsevol cas, anuncia del seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquest punt perquè és una decisió de 
l’equip de govern però es qüestiona si el Consell de Mallorca realment no té altres prioritats a l’hora de 
gastar els doblers pensant, sobretot, que hi ha alternatives per autofinançar el món del trot i convertir-lo 
en un esport més professional. 

Assegura que a darrere el món de trot hi ha molta economia. Els pagesos viuen del món del trot, molts 
professionals avui en dia ja viuen del món del trot, els ferradors viuen del món del trot, és a dir, que hi ha 
un sector econòmic important que està bé que el Consell de Mallorca el potenciï i promogui perquè alhora 
ha de ser capaç de cercar alternatives al seu finançament perquè considera que aquesta institució hi gasta 
molts doblers cada any quan els ingressos poden venir d’una altra banda. 

La Sra. SOLER (PP) inicia la intervenció donant la benvinguda de la gestió del Sr. Font al món del trot 
per tal de començar a defensar-lo. 

L’opinió del partit polític del Sr. Font –ara que ha canviat de secretari general i que l’han centrat i l’han 
repensat molt– quan el Consell de Mallorca va decidir gestionar l’hipòdrom de Manacor que estava a punt 
de tancar va ser criticar molt aquella decisió, cosa que varen fer tots els partits polítics que aleshores 
estaven a l’oposició. 

Ara el Grup Popular no criticarà cap inversió en el món del trot i, de fet, felicita el conseller executiu 
d’Economia i Hisenda perquè li sobren els doblers i, en ple mes de juliol, dóna 1,2 M€ a l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca. Està molt bé –com si n’hi dóna 10– sempre que redundi en benefici del món 
de trot. 

Això sí, després d’un any de gestió del Sr. Font i com ha dit la Sra. Roig, ja estan cansats de les seves 
mentides (la darrera mentida serà demà mateix) i no sap com va governar el Sr. Font el municipi de Petra 
(si amb mentides o no) però l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca l’està governant amb mentides. 

En la Junta Rectora que se celebrà el passat mes de novembre varen dur el projecte de pressupost de 
l’IEHM per a 2016 i recorda que aleshores va demanar on era la pujada de l’1% d’increment salarial. Li 
respongueren que estava tot arreglat i que no s’havia de preocupar i avui estan corregint aquella errada. 
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La Sra. Roig va demanar en Comissió Informativa com estava el tema del llum de l’IEHM i el Sr. Font li 
digué que estava arreglat i que era un tema a part. En canvi, demà se celebrarà una Junta Rectora 
extraordinària i urgent a tractar aquest tema. 

Està convençuda que a 31 de desembre no tendran fetes totes les inversions que avui anuncien, cosa que 
sap perfectament el Sr. Font que serà així llevat que se boti la llei. De fet, el passat 1 de desembre acabava 
el contracte de subministrament elèctric amb Endesa i demà se n’ha de fer una Junta Rectora 
extraordinària i urgent perquè aquest tema encara no està arreglat. Això fa palès que no s’ha fet res per 
arreglar el tema del subministrament elèctric a l’IEHM de desembre ençà. 

Igualment recorda que el passat mes de novembre va advertir que no tenien previst al pressupost el tema 
dels sous i, malgrat que la resposta fou que sí estava previst, ara l’han d’arreglar. 

A part de les inversions –hi poden fer totes les que vulguin–, hi ha un altre tema que el preocupa molt més 
(és un tema que ja li va comentar al Sr. Font quan va assumir la gestió de l’IEHM i també li havia dit al 
Sr. Jurado quan el gestionava) i és el seu finançament i gestió. 

Dubta que una institució com el Consell de Mallorca es pugui permetre fer una despesa anual de 4 M€ en 
un institut hípic. De fet, l’IEHM no va comptar mai a un pressupost tan elevat la passada legislatura però 
sí que va haver de fer front al pagament de factures (publicitat, xocolatades per a la tercera edat, edició de 
llibres a periodistes, viatges de periodistes a Barcelona, etc.) per import de 4 M€ i això va fer que no s’hi 
poguessin fer inversions durant els 2 primers anys de legislatura. 

Ara per ara, l’única urgència que té l’IEHM és treure la llicència d’activitat i, en tenir-la, definir què s’ha 
de fer amb l’IEHM. La vertadera gestió passa per aquí i no per les petites inversions que anunciava el Sr. 
Font.  

El debat sobre l’IEHM s’ha de centrar en cercar-hi alternatives i solucions per al seu finançament, 
arreglar el tema de les PMU, etc. No basta que el Consell de Mallorca li doni enguany 4 M€, com si n’hi 
dóna 12 l’any que ve. El que s’ha d’evitar és fer-ne una mala gestió i provocar-hi un greu forat com ja va 
passar amb anteriors governs, cosa que desitja i espera que no torni a passar. 

El Sr. FONT li agraeix al Sr. Pastor la seva intervenció i fa notar que, des del seu Departament, 
comparteixen les seves preocupacions amb relació a l’IEHM. En canvi, amb el PP únicament 
coincideixen en la preocupació pel futur de l’IEHM i la possibilitat que es pugui autofinançar. 

Imagina que tothom comparteix aquesta preocupació i, per això, creu que en poden parlar en voler atès 
que segurament per aquí s’ha de plantejar el futur de l’IEHM i del món del trot a Mallorca. 

Tot i això, la Sra. Soler ha de tenir en compte que va gestionar l’IEHM durant 4 anys i ell només hi duu 
un parell de mesos i, per tant, demana que li doni un marge de confiança i que no el tracti de mentider. 
Una cosa és que digui que el govern no ho ha fet bé –que li pot tolerar encara que no tengui raó– i una 
altra que l’acusi de dir mentides a una junta en la qual encara no tenia cap responsabilitat en l’IEHM. 

Recalca que, si la Sra. Soler parla del govern, aleshores pot dir el que vulgui però, si parlar de Joan Font 
Massot, conseller executiu de Desenvolupament Local, no ha de dir mentides ni l’ha d’acusar d’haver-les 
dites. 

Per altra banda observa que no sap si no ho entenen, no ho volen entendre o no els convé entendre-ho: 
aquest 1,2 M€ és el romanent positiu de l’any passat. Un part de la responsabilitat d’executar el 
pressupost de 2015 és de l’actual equip de govern però una altra part és del Partit Popular. 

Així doncs, si no es va executar tot el pressupost, no tota la responsabilitat és de l’actual equip de govern. 
Un part sí que ho és i l’assumeix però de la mateixa manera el PP ha d’assumir la seva part de 
responsabilitat i no dir que ara se gestiona molt malament i que el PP ho va fer molt bé perquè en realitat 
no hi va fer res i remarca que aquests doblers (1,2 M€), que són de l’IEHM, el més lògic és que siguin per 
a l’IEHM perquè ja vénen d’allà. A més a més, el seu Departament –amb ell al capdavant–, com a gestor 
de l’IEHM té l’obligació d’aconseguir el màxim de recursos per a l’IEHM. 

Nega, d’altra banda, que ell hagi d’establir les prioritats del Consell de Mallorca però sí que té obligació 
d’aconseguir el màxim de recursos i, per això, està fent feina i ara que aconsegueix 1,2 M€ resulta que el 
PP ho critica i això és mal d’entendre. 

Per acabar assegura que, en qualsevol cas, procura gestionar bé, fer-ho de la millor manera i aconseguir el 
màxim de recursos encara que segurament s’equivocarà en moltes ocasions però no li costa gens assumir 
els seus errors i voldria que el PP també assumís la seva realitat. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), nou vots en contra (PP) i cinc abstencions (El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 

PUNT 22. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PLA D’INVERSIONS 
FINANCERAMENT SOSTENIBLES 

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

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de data 26 de maig de 2016, va adoptar el 
següent acord: 

"PRIMER.- Aprovar, de conformitat amb allò que disposen l’art. 32 i la disposició 
addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat financera (LOEPSF), l’aplicació de la regla especial per a la destinació del 
superàvit de la liquidació pressupostària de 2015, per import de 33.645.483,22 euros, 
d’acord amb els límits establerts a la normativa esmentada i que són els següents:  

Menor entre RTDG i Superàvit 33.645.483,22 A repartir

1) Aplicació compte 413 (a) 708.193,50 Aplicat a pressupost corrent

2) Inversions Financerament Sostenibles (b) 32.446.666,17 (Límit: superàvit estimació liquidació 2016 MINHAP)

3) Amortització Deute (c) 490.623,55

(a) Aplicat a pressupost corrent i disponible per a aplicar a amortitzar deute.

(b) Entesa aquesta quantitat com a import màxim.

(c) Entesa aquesta quantitat com a import mínim.

CONSELL DE MALLORCA. DADES CONSOLIDADES

APLICACIÓ REGLA ESPECIAL

 

SEGON.- Aprovar, d’acord amb la regla especial del punt anterior, la destinació del 
superàvit pressupostari de 2015, amb la distribució següent: 

Menor entre RTDG i Superàvit 33.645.483,22 A repartir

1) Aplicació compte 413 0,00

2) Inversions Financerament Sostenibles 20.000.000,00

3) Amortització Deute 13.645.483,22

CONSELL DE MALLORCA. DADES CONSOLIDADES

APLICACIÓ REGLA ESPECIAL: PROPOSTA DESTINACIÓ

 

TERCER.- El pla d’Inversions Financerament Sostenibles, elaborat d’acord amb la 
normativa vigent, per import de 20.000.000,00 euros, serà objecte, posteriorment, d’un 
nou acord plenari". 

Una vegada analitzades les necessitats d’aquesta institució en el marc del que estableix 
la disposició addicional 16 del TRLHL. 

Atès l’informe de la Intervenció General d’aquest Consell Insular, de data 5 de juliol de 
2016, aquest conseller executiu d’Economia i Hisenda proposa al Ple de la Corporació 
que adopti el següent: 
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ACORD 

Aprovar el Pla d’Inversions Financerament Sostenibles per a l’exercici de 2016, que es 
concreta en l'aportació als ajuntaments per tal d'executar un Pla Especial per als anys 
2016 i 2017, amb una despesa per import de vint milions d’euros (20.000.000,00 €), 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 65.94390.76200 del pressupost de 2016, la seva 
creació, per crèdit extraordinari, es va aprovar inicialment en sessió plenària de data 9 
de juny de 2016. 
 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) inicia la seva intervenció. 

Diu que, tot i que tots els punts ja se varen explicar en la Comissió Informativa i per bé que considera que 
l’explicació és tan senzilla i tan evident que no ho requereix, potser no va ser suficient, raó per la qual 
explicarà més detalladament aquest punt concret per la importància econòmica que té, tant per al Consell 
de Mallorca com per als ajuntaments. 

Recorda que quan se va aprovar l’aplicació de la regla especial per a la destinació del superàvit 
pressupostari de 2015 se varen destinar 20 M€ –que més endavant serien objecte d’un nou acord del Ple. 
Fa notar que aquest és un tràmit importantíssim, en el qual se decideix que aquesta quantitat s’apliqui al 
pla d’inversions financerament sostenibles per a l’exercici 2016, amb una aportació als ajuntaments que ja 
s’ha explicat suficientment a tots els grups polítics de l’oposició, tant en les reunions específiques com en 
la Comissió Informativa.  

Fa avinent que aquesta és tota l’explicació, no hi ha res més. Considera que serà molt positiu per als 
ajuntaments de Mallorca perquè els permetrà fer inversions importants i necessàries i és també, alhora, 
una aportació molt important per al desenvolupament econòmic de Mallorca. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé tot seguit i anuncia que votarà a favor 
d’aquesta proposta.  

Observa que ja se va donar als batles que varen assistir a la jornada del passat divendres tota la informació 
que requereixen per fer-ne la gestió. Adverteix que algun batle els va comentar la necessitat que els 
pagaments es fessin de forma àgil, atès que a determinats ajuntaments els costa haver d’aportar la 
bestreta.  

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) indica que, evidentment, el seu Grup votarà a favor 
d’aquesta proposta.  

Discrepa del parer del Sr. Bonet en el sentit que aquest punt no és més important que els altres, perquè ho 
són tots, importants. Opina que no és el mateix explicar que se donen 20 M€ als municipis que explicar 
unes modificacions de crèdit o la concessió d’1,2 M€ a l’Institut Hípic, o unes modificacions de crèdit al 
pressupost que el mateix equip de govern va aprovar; és aquesta, la diferència, però l’explicació ha de ser 
la mateixa.  

Diu que fa aquest retret perquè les persones que assisteixen al Ple però no varen ser presents a la 
Comissió Informativa també tenen dret a rebre les explicacions pertinents, perquè forma part de la 
transparència que ha de demostrar la institució. Fa avinent que el seu retret anava adreçat al Sr. Bonet, tot 
i que qui s’ha sentit al· ludit ha estat el Sr. Font (conseller executiu de Desenvolupament Local).  

Quant a aquest punt concret, comenta que tant de bo cada any se pugui repetir la mateixa situació i la 
institució pugui repartir els doblers entre els ajuntaments. Tot i això, fa avinent que aquesta oportunitat 
prové de la gestió econòmica anterior, no es pot atribuir a la gestió de l’actual equip de govern. Diu que ja 
es veurà, durant els propers anys, si també és possible disposar de superàvits i quina quantitat de doblers 
se podrà destinar als ajuntaments.  

Observa que s’ha d’aclarir d’on provenen els superàvits, si són la conseqüència de majors ingressos o de 
manca de gestió, atès que, tot i que ho pugui semblar, no sempre és positiu que existeixi un superàvit, 
com ara si prové d’una incapacitat per elaborar o per gestionar el pressupost.  

Expressa els desitjos del seu Grup que tot funcioni correctament, i que els ajuntaments col· laborin, perquè 
és el que pertoca fer. Diu que el seu Grup es posa a disposició de la institució per fer-ho, si se considera 
convenient, des dels ajuntaments en els quals hi té representació.  

El Sr. BONET tanca el debat agraint el to de les intervencions i el suport que ha rebut la seva proposta.  
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Reconeix que, evidentment, el superàvit prové de la gestió anterior. Diu que, com bé ha explicat el Sr. 
Font en la seva intervenció anterior, és decisió de l’actual equip de govern l’aplicació de l’esmentada 
regla especial, amb l’aportació econòmica als ajuntaments.  

Diu al Sr. Pastor que esperen tenir menys superàvit, en els anys següents, per la qual cosa és important la 
inversió d’enguany. Torna a dir que esperen menys superàvit, almenys de la part que correspondria a no 
haver estat capaços de gestionar correctament el pressupost inicial que s’han plantejat. Assegura que és 
aquest el seu objectiu i reitera que no veu possible disposar de 20 M€ d’inversions financerament 
sostenibles per als propers exercicis pressupostaris.  

Respon a la Sra. Serra que el pagament, a més de la Tresoreria del Consell de Mallorca, també dependrà 
de la gestió que en facin els ajuntaments, de la tramitació correcta, etc. És obvi que tothom s’hi juga molt, 
per tal de complir els terminis que imposa la Llei d’estabilitat pressupostària.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 

PUNT 23. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES (DIRECCIÓ INSULAR DE 
INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT ) EXP:2016REC55.01, IMPORT: 
247.158,35 € 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
 
Fets 

 

1. Endesa Energia SA Unipersonal amb CIF A81948077   ha presentat factures   amb 
destí al departament Territori i Infraestructures  (Direcció Insular de Infraestructures i 
Mobilitat )  i no han pogut  seguir el procediment legalment establert. 

2. S’ha emès memòria justificativa subscrita pel tècnic responsable del servei  amb es 
vist-i-plau del Secretari tècnic. 
 
3. La disposició addicional dinou  del  TRLCSP estableix la responsabilitat patrimonial 
de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques derivades de les 
seves actuacions afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté 
el text refós de la llei de contractes del sector públic per part del personal al servei de les 
administracions públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt 
greu de la que la seva responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la 
normativa específica en la matèria”. 
 
4. Es procedent el reconeixement de la despesa per tal d’evitar l’enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació. 
5. S’ha remès la documentació pertinent a Intervenció general per a la seva fiscalització. 
 
Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 26 de les d’execució del pressupost de 2016 en relació a la 
competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el Conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 
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ACORD 

1.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit que se detallen a la relació adjunta 
per import de 247.158,35 .€ 
 
2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la indemnització  per import total de 
247.158,35  €, contreta pel departament Territori i Infraestructures  (Direcció Insular de 
Infraestructures i Mobilitat )  ,  a favor de les persones físiques o jurídiques i amb la 
distribució que consten a la relació adjunta. 

3. Proposar al conseller  executiu d’Economia i Hisenda   l’ordenament del pagament. 

4. La infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté el text refòs de la llei de 
contractes del sector públic per part del personal al servei de les administracions 
públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que 
la seva responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica 
en la matèria. 

5. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 

 

Es debat conjuntament amb el punt núm. 24 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) inicia la seva intervenció. 

Explica que ambdues propostes se refereixen al pagament de factures de subministrament elèctric 
d’Endesa que corresponen als mesos de gener, febrer, març i algunes del mes d’abril.  

Observa que quedarà pendent un REC d’algunes factures dels mesos d’abril i maig pel fet que, des del dia 
1 de juny el Consell de Mallorca ja està adherit al conveni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
Recorda que és justament això, el que va explicar en la darrera reunió de la Comissió Informativa. Indica 
que, a partir del mes de juny de 2016 les factures ja arribaran de forma correcta.  

La Sra. ROIG (PP) intervé a continuació.  

Dóna les gràcies a la Sra. Garrido per la informació que acaba de donar, la data d’1 de juny, perquè és la 
primera vegada que ella ho sent.  

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

 

PUNT 24. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES (DIRECCIÓ INSULAR DE 
INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT ) EXP:2016REC55.03, IMPORT: 
192.237,50 € 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
 
Fets 
 

1. Endesa Energia SA Unipersonal amb CIF A81948077   ha presentat factures   amb 
destí al departament Territori i Infraestructures  (Direcció Insular de Infraestructures i 
Mobilitat )  i no han pogut  seguir el procediment legalment establert. 
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2. S’ha emès memòria justificativa subscrita pel tècnic responsable del servei  amb es 
vist-i-plau del Secretari tècnic. 

3. La disposició addicional dinou  del  TRLCSP estableix la responsabilitat patrimonial 
de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques derivades de les 
seves actuacions afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté 
el text refós de la llei de contractes del sector públic per part del personal al servei de les 
administracions públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt 
greu de la que la seva responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la 
normativa específica en la matèria”. 

4. Es procedent el reconeixement de la despesa per tal d’evitar l’enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació. 

5. S’ha remès la documentació pertinent a Intervenció general per a la seva fiscalització. 

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 26 de les d’execució del pressupost de 2016 en relació a la 
competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el Conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 

1.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit que se detallen a la relació adjunta 
per import de 192.237,50 .€ 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la indemnització  per import total de 
de 192.237,50  €, contreta pel departament Territori i Infraestructures  (Direcció Insular 
de Infraestructures i Mobilitat )  ,  a favor de les persones físiques o jurídiques i amb la 
distribució que consten a la relació adjunta. 

3. Proposar al conseller  executiu d’Economia i Hisenda   l’ordenament del pagament. 

4. La infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté el text refòs de la llei de 
contractes del sector públic per part del personal al servei de les administracions 
públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que 
la seva responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica 
en la matèria. 

5. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 

 

S’ha debatut conjuntament amb el punt núm. 23 

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

 

PUNT 25. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES AMB REFERÈNCIA ES 
NÚM. 8/2015 (“INDUSTRIA BISUTERA MALLORCA, S.A.”) 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
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La consellera executiva de Territori i Infraestructures, en ús de les atribucions que li són 
conferides per l’article 31 (apartat 2n, lletra e) del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca (Acord de Ple de 2 de juliol de 2001; BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001) 
en relació amb l’article 5è (lletra l) del Decret pel qual es determina l’Organització del 
Consell de Mallorca (Decret de Presidència de 10 de juliol de 2015; BOIB núm. 109, de 
18 de juliol de 2015), sotmet a la consideració de la Comissió Informativa General i de 
Comptes, per al seu dictamen previ a l’elevació al Ple del Consell Insular de Mallorca, 
la següent proposta d’ 
 

ACORD 

 

Atès que a l’empara del Butlletí de Denúncia emès- en data 3 de setembre de 2013 i 
amb núm. 3016- pel Zelador d’Explotació núm. 005, i mitjançant Resolució de la 
consellera executiva de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca de data 27 de 
novembre de 2015, es va disposar la incoació d’un procediment sancionador contra 
l’entitat “Industria Bisutera Mallorquina, S.A.” (amb NIF núm. A-07048614), per la 
presumpta comissió d’una infracció contra la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres 
de les Illes Balears (LCIB; BOCAIB núm. 77, de 26 de juny); concretament, per 
col·locar- en el punt quilomètric 26,500 de la carretera Ma-15 (junt a la rotonda de 
Montuïri, terme municipal de Montuïri)- un cartell publicitari (“Majorca Pearls”) dins 
la zona de protecció de la carretera; cartell els elements de sustentació del qual es troben 
col·locats a una distància- respecte del costat exterior de la calçada- inferior a una 
vegada i mitja la seva alçada. 

 

Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia 18 
d’abril de 2016 (registre de sortida núm. 8548) i notificada en data 22 d’abril de 2016. 

 
Ateses les al·legacions (amb entrada en el registre del Departament de Territori i 
Infraestructures del Consell de Mallorca en data 11 de maig de 2016, i amb núm. 3009) 
a dita proposta presentades per l’entitat “Industria Bisutera Mallorquina, S.A.”. 
 
Atès l’informe jurídic de valoració de dites al·legacions emès pel tècnic 
d’Administració general en data 21 de juny de 2016. 
 
I atesa la proposta de la consellera executiva de Territori i Infraestructures de data 22 de 
juny de 2016. 

 

El Ple del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li són conferides per la 
Disposició Addicional 6na de la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de 
competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins, i per majoria 
simple dels membres presents, ACORDA:    

 
1. DESESTIMAR les al·legacions a la proposta de resolució de l’instructor 

de l’expedient de 18 d’abril de 2016 presentades- en data 11 de maig de 
2016- per l’entitat “Industria Bisutera Mallorquina, S.A.” (amb NIF núm. 
A-07048614), tot confirmant íntegrament el contingut de dita proposta. 
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2. IMPOSAR a l’entitat “Industria Bisutera Mallorquina, S.A.”, amb NIF 
núm. A-07048614, una sanció de VUIT MIL SET-CENTS EUROS 
(8.700,00 €), per la comissió d’una infracció administrativa, amb caràcter 
de molt greu, contra la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les 
Illes Balears (LCIB); concretament, per executar- dins la zona de 
protecció de la carretera- una obra (augment de l’alçada d’un cartell -
“Majorca Pearls”- de considerables dimensions) que pot posar en perill 
la seguretat del trànsit (per la qual cosa cal entendre que no és 
susceptible de legalització) en no trobar-se la tanca resultant- respecte de 
la calçada- a una distància de al manco una vegada i mitja la seva alçada; 
concretament, el cartell es troba situat- respecte de l’aresta exterior de 
l’explanació del vial de servei (pel qual el trànsit és escàs amb 
comparació amb el de la carretera principal) de la carretera Ma-15- a una 
distància aproximada de 8,40 metres i la seva alçada aproximada és de 8 
metres. 

 
3. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, tot adjuntant una còpia de 

l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de 
dia 18 d’abril de 2016 així com de l’informe jurídic del tècnic 
d’Administració general de dia 21 de juny de 2016. 

 

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

 

PUNT 26. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES AMB REFERÈNCIA ES 
NÚM. 11/2015 (“INDUSTRIA BISUTERA MALLORCA, S.A.”) 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
 
La consellera executiva de Territori i Infraestructures, en ús de les atribucions que li són 
conferides per l’article 31 (apartat 2n, lletra e) del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca (Acord de Ple de 2 de juliol de 2001; BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001) 
en relació amb l’article 5è (lletra l) del Decret pel qual es determina l’Organització del 
Consell de Mallorca (Decret de Presidència de 10 de juliol de 2015; BOIB núm. 109, de 
18 de juliol de 2015), sotmet a la consideració de la Comissió Informativa General i de 
Comptes, per al seu dictamen previ a l’elevació al Ple del Consell Insular de Mallorca, 
la següent proposta d’ 
 

ACORD 

 
Atès que a l’empara del Butlletí de Denúncia emès- en data 3 de setembre de 2013 i 
amb núm. 3017- pel Zelador d’Explotació núm. 005, i mitjançant Resolució de la 
consellera executiva de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca de data 27 de 
novembre de 2015, es va disposar la incoació d’un procediment sancionador contra 
l’entitat “Industria Bisutera Mallorquina, S.A.” (amb NIF núm. A-07048614), per la 
presumpta comissió d’una infracció contra la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres 
de les Illes Balears (LCIB; BOCAIB núm. 77, de 26 de juny); concretament, per 
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col·locar- en el punt quilomètric 26,500 de la carretera Ma-15 (terme municipal de 
Montuïri)- un cartell publicitari (“Parking P”) dins la zona de protecció de la carretera 
(cartell els elements de sustentació del qual es troben col·locats a una distància- respecte 
del costat exterior de la calçada- inferior a una vegada i mitja la seva alçada). 

 

Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia 18 
d’abril de 2016 (registre de sortida núm. 8549) i notificada en data 22 d’abril de 2016. 

 
Ateses les al·legacions (amb entrada en el registre del Departament de Territori i 
Infraestructures del Consell de Mallorca en data 11 de maig de 2016, i amb núm. 3010) 
a dita proposta presentades per l’entitat “Industria Bisutera Mallorquina, S.A.”. 
 
Atès l’informe jurídic de valoració de dites al·legacions emès pel tècnic 
d’Administració general en data 21 de juny de 2016. 
 
I atesa la proposta de la consellera executiva de Territori i Infraestructures de data 22 de 
juny de 2016. 

El Ple del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li són conferides per la 
Disposició Addicional 6na de la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de 
competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins, i per majoria 
simple dels membres presents, ACORDA:    

 
1. DESESTIMAR les al·legacions a la proposta de resolució de 
l’instructor de l’expedient de 18 d’abril de 2016 presentades- en data 11 
de maig de 2016- per l’entitat “Industria Bisutera Mallorquina, S.A.” 
(amb NIF núm. A-07048614), tot confirmant íntegrament el contingut de 
dita proposta. 

 
2. IMPOSAR a l’entitat “Industria Bisutera Mallorquina, S.A.”, amb 

NIF núm. A-07048614, una sanció de NOU MIL EUROS (9.000,00 €), 
per la comissió d’una infracció administrativa, amb caràcter de molt 
greu, contra la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes 
Balears (LCIB); concretament, per executar- dins la zona de protecció de 
la carretera- una obra (col·locació d’un cartell -“Parking P”- de més que 
considerables dimensions) que pot posar en perill la seguretat del trànsit 
(per la qual cosa cal entendre que no és susceptible de legalització) en no 
trobar-se el cartell- respecte de la calçada- a una distància de al manco 
una vegada i mitja la seva alçada; concretament, el cartell es troba situat- 
respecte del límit de l’asfalt del vial de servei (pel qual el trànsit és escàs 
amb comparació amb el de la carretera principal) de la carretera Ma-15- 
a una distància aproximada de 7,70 metres i la seva alçada aproximada és 
de 12 metres. 

 
3. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, tot adjuntant una còpia 

de l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient 
de dia 18 d’abril de 2016 així com de l’informe jurídic del tècnic 
d’Administració general de dia 21 de juny de 2016. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 27. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES AMB REFERÈNCIA ES 
NÚM. 22/2015 (“MALLA, S.A.”) 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
La consellera executiva de Territori i Infraestructures, en ús de les atribucions que li són 
conferides per l’article 31 (apartat 2n, lletra e) del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca (Acord de Ple de 2 de juliol de 2001; BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001) 
en relació amb l’article 5è (lletra l) del Decret pel qual es determina l’Organització del 
Consell de Mallorca (Decret de Presidència de 10 de juliol de 2015; BOIB núm. 109, de 
18 de juliol de 2015), sotmet a la consideració de la Comissió Informativa General i de 
Comptes, per al seu dictamen previ a l’elevació al Ple del Consell Insular de Mallorca, 
la següent proposta d’ 
 

ACORD 

 

Atès que a l’empara del Butlletí de Denúncia emès- en data 12 de juny de 2015 i amb 
núm. 2224- per l’Agent d’Explotació núm. 018, i mitjançant Resolució de la consellera 
executiva de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca de data 27 de novembre 
de 2015, es va disposar la incoació d'un procediment sancionador contra l’entitat 
“Malla, S.A.” (amb NIF núm. A-07015605), per la presumpta comissió d’una infracció 
contra la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears (LCIB; BOCAIB 
núm. 77, de 26 de juny); concretament, per instal· lar- en el punt quilomètric 2,050 de la 
carretera Ma-30 (terme municipal de Palma)- una tanca publicitària (“LIDL”) visible 
des de la zona de domini públic i sense autorització del Departament de Territori i 
Infraestructures del Consell de Mallorca (tanca ubicada dins la zona de reserva viària i a 
uns 50 metres de l’eix actual de la carretera). 

 

 Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de 
dia 25 de maig de 2016 (registre de sortida núm. 12186) i notificada en data 31 de maig 
de 2016. 

 
Ateses les al·legacions (amb entrada en el registre del Departament de Territori i 
Infraestructures del Consell de Mallorca en data 23 de juny de 2016, i amb núm. 4074) 
a dita proposta presentades per l’entitat “Malla, S.A.”. 
 
Atès l’informe jurídic de valoració de dites al·legacions emès pel tècnic 
d’Administració general en data 27 de juny de 2016. 
 
I atesa la proposta de la consellera executiva de Territori i Infraestructures de data 27 de 
juny de 2016. 

El Ple del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li són conferides per la 
Disposició Addicional 6na de la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de 
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competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins, i per majoria 
simple dels membres presents, ACORDA:    

 
1. DESESTIMAR les al·legacions a la proposta de resolució de l’instructor 

de l’expedient de 25 de maig de 2016 presentades- en data 23 de juny de 
2016- per l’entitat “Malla, S.A.” (amb NIF núm. A-07015605), tot 
confirmant íntegrament el contingut de dita proposta. 

 
2. IMPOSAR a l’entitat “Malla, S.A.”, amb NIF núm. A-07015605, una 

sanció de ONZE MIL SET-CENTS EUROS (11.700,00 €), per la 
comissió d’una infracció administrativa, amb caràcter de molt greu, 
contra la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears 
(LCIB); concretament, per reincidir en la comissió de la infracció greu 
prevista en l’article 40 (apartat 3r, lletra b) de la LCIB. 

 
3. ORDENAR a l’entitat infractora la demolició, en el termini d’UN (1) 

MES comptador des del dia següent al de la notificació del present escrit, 
de la tanca publicitària (“LIDL”) en qüestió, amb l’advertència que, en 
cas contrari, es procedirà per part d’aquesta Administració a dur a terme 
l’execució forçosa de dita demolició mitjançant l’execució subsidiària a 
càrrec de l’entitat esmentada. 

 
4. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, tot adjuntant una còpia de 

l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de 
dia 25 de maig de 2016 així com de l’informe jurídic del tècnic 
d’Administració general de dia 27 de juny de 2016. 

 

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

 

PUNT 28. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES AMB REFERÈNCIA ES 
NÚM. 23/2015 (“MALLA, S.A.”) 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 

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

ACORD 
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Atès que a l’empara del Butlletí de Denúncia emès- en data 12 de juny de 2015 i amb 
núm. 2225- per l’Agent d’Explotació núm. 018, i mitjançant Resolució de la consellera 
executiva de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca de data 27 de novembre 
de 2015, es va disposar la incoació d'un procediment sancionador contra l’entitat 
“Malla, S.A.” (amb NIF núm. A-07015605), per la presumpta comissió d’una infracció 
contra la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears (LCIB; BOCAIB 
núm. 77, de 26 de juny); concretament, per instal· lar- en el punt quilomètric 2,050 de la 
carretera Ma-30 (terme municipal de Palma)- una tanca publicitària (“Bauhaus”) visible 
des de la zona de domini públic i sense autorització del Departament de Territori i 
Infraestructures del Consell de Mallorca (tanca ubicada dins la zona de reserva viària i a 
uns 50 metres de l’eix actual de la carretera). 

 

Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia 25 de 
maig de 2016 (registre de sortida núm. 12187) i notificada en data 31 de maig de 2016. 

 
Ateses les al·legacions (amb entrada en el registre del Departament de Territori i 
Infraestructures del Consell de Mallorca en data 23 de juny de 2016, i amb núm. 4073) 
a dita proposta presentades per l’entitat “Malla, S.A.”. 
 
Atès l’informe jurídic de valoració de dites al·legacions emès pel tècnic 
d’Administració general en data 27 de juny de 2016. 
 
I atesa la proposta de la consellera executiva de Territori i Infraestructures de data 27 de 
juny de 2016. 

 

El Ple del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li són conferides per la 
Disposició Addicional 6na de la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de 
competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins, i per majoria 
simple dels membres presents, ACORDA:    

 
1. DESESTIMAR les al·legacions a la proposta de resolució de l’instructor 

de l’expedient de 25 de maig de 2016 presentades- en data 23 de juny de 
2016- per l’entitat “Malla, S.A.” (amb NIF núm. A-07015605), tot 
confirmant íntegrament el contingut de dita proposta. 

 
2. IMPOSAR a l’entitat “Malla, S.A.”, amb NIF núm. A-07015605, una 

sanció de ONZE MIL SET-CENTS EUROS (11.700,00 €), per la 
comissió d’una infracció administrativa, amb caràcter de molt greu, 
contra la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears 
(LCIB); concretament, per reincidir en la comissió de la infracció greu 
prevista en l’article 40 (apartat 3r, lletra b) de la LCIB. 

 
3. ORDENAR a l’entitat infractora la demolició, en el termini d’UN (1) 

MES comptador des del dia següent al de la notificació del present escrit, 
de la tanca publicitària (“Bauhaus”) en qüestió, amb l’advertència que, 
en cas contrari, es procedirà per part d’aquesta Administració a dur a 
terme l’execució forçosa de dita demolició mitjançant l’execució 
subsidiària a càrrec de l’entitat esmentada. 
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4. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, tot adjuntant una còpia de 

l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de 
dia 25 de maig de 2016 així com de l’informe jurídic del tècnic 
d’Administració general de dia 27 de juny de 2016. 

 

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

PUNT 29. PROPOSTA DE DECRET DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS 
POTESTATIU DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL REPRESENTANT DE LA 
UTE VIA CONECTORA TRAMO II CONTRA EL DECRET DEL PRESIDENT 
DEL CONSELL DE MALLORCA, D’APROVACIÓ DE PRIMERA PRÒRROGA 
I INICI DE MODIFICAT DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOUS ACCESSOS A SON 
FERRIOL I SON LLÀTZER I ENLLAÇOS ENTRE LES MA-15, MA-15D, MA-
3011 I LA MA-30.- MFI. CLAU 10-20.0-DC. EXP.: 3/2013/F/0/05. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
 
“Atès l’informe jurídic de cap de servei de Secretaria Tècnica, de data 16 de juny de 
2016, , la consellera executiva de Territori i Infraestructures, de conformitat amb les 
competències que li han estat atribuïdes pel Decret de Presidència de data 6 de juliol de 
2015 (BOIB núm. 100, de 7 de juliol de 2015), eleva al president del Consell de 
Mallorca, de conformitat amb l’acord de delegació de competències en la Presidència, 
adoptat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió extraordinària de dia 17 de juliol de 
2015 (BOIB núm. 111, de 23 de juliol de 2015), la següent 
 
PROPOSTA DE DECRET 
 
1.- En data 5 de juny de 2014, la presidenta del Consell de Mallorca va adjudicar el 
contracte d’obres del Projecte constructiu de nous accessos a Son Ferriol i Son Llàtzer i 
enllaços entre les Ma-15, Ma-15D, Ma-3011 i la Ma-30.- MFI. Clau 10-20.0-DC. Exp.: 
3/2013/F/0/05, a l’UTE formada per les empreses OBRAS Y PAVIMENTACIONES 
MAN, SA, TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS, SA, ESTEL INGENIERÍA Y 
OBRAS, SA i CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SIQUIER, SA, 
abreujadament “UTE via conectora tramo II”, titular del CIF núm. U-57850604, per un 
import de vint-i-cinc milions sis-cents divuit mil cent vuitanta euros amb vuitanta 
cèntims (25.618.180,80 euros euros), IVA inclòs. El contracte es va signar el dia 24 de 
juliol de 2014, i l’acta de comprovació de replanteig de l’obra es va signar en data 25 
d’agost de 2014, de tal manera que les obres haurien d’acabar el dia 25 d’abril de 2016.  
 
2.- En data 22 d’abril de 2016, el president del Consell de Mallorca va decretar concedir 
la pròrroga de l’execució de les obres per cinc (5) mesos més, de tal manera que haurien 
de finalitzar el dia 25 de setembre de 2016, així com va iniciar l’expedient de 
modificació del contracte per aprovar els nous preus del projecte. 
 
3.- En data 24 de maig de 2016, el gerent de la UTE Vía Conectora, Tramo II, va 
presentar un recurs potestatiu de reposició contra el Decret del president del Consell de 
Mallorca, de dia 22 d’abril de 2015, en el qual reclamava l’estimació d’aquest recurs 
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així com l’anul·lació de la concessió de la pròrroga per cinc mesos, i acordés en la seva 
virtut la concessió d’una pròrroga de quinze mesos, o bé de catorze mesos.   
 
4.- El cap de la Secció de contractació de la Direcció Insular d’Infraestructures i 
Mobilitat i la cap de servei de Secretaria Tècnica, en data 16 de juny de 2016, ha 
informat sobre la conveniència de desestimar el recurs potestatiu de reposició. 
 
5.- Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i General de Comptes, de xx 
de xxxx de xxxx. 
Fonaments 
D’acord amb l’acord de delegació de competències en la Presidència, adoptat pel Ple del 
Consell de Mallorca en sessió extraordinària de dia 17 de juliol de 2015 (BOIB núm. 
111, de 23 de juliol de 2015), la competència per aprovar aquest decret recau en el 
president del Consell de Mallorca per delegació del Ple. 
 
Per tant, decret: 
 
1.- Desestimar en la seva totalitat el recurs potestatiu de reposició interposat, en data 24 
de maig de 2016, pel representant de l’UTE via connectora Tramo II, titular del CIF 
núm. U-57850604, contra el decret del president del Consell de Mallorca, de 22 d’abril 
de 2016. 
 
2.- Notificar a l’adjudicatària aquest Decret.” 
 
 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) recorda que en la Comissió 
Informativa va informar que aquest tema se tractaria únicament en l’esmentada reunió perquè l’òrgan de 
contractació és el president del Consell de Mallorca i la Comissió Informativa l’havia d’informar. Tot i 
això, per més seguretat jurídica, la Secretaria General de la institució ha aconsellat que també es doni 
aquesta informació en el Ple.  

Explica que es tracta de la desestimació del recurs de reposició que presenta la UTE del tram 2 de la Via 
Connectora, en el sentit que quan la UTE va demanar una pròrroga del contracte per catorze o quinze 
mesos mentre que el Departament de Territori i Infraestructures va estimar que únicament se li podia 
concedir per cinc mesos, el termini del retard que se podia imputar al Consell de Mallorca. 

Indica que la UTE va presentar el recurs esmentat i que en aquest decret de desestimació el Consell de 
Mallorca es reafirma en tot el que va argumentar inicialment i manté el criteri del termini de cinc mesos 
que va concedir atès que res no ha canviat des d’aleshores.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-set vots a favor (PP, PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra i 
tres abstencions (El Pi-Proposta per les Illes). 
 
DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 
 
PUNT 30. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ AUTOMÀTICA DE LA RLLF DE 
L’IMAS PER ADAPTAR-LA A L’ESTABLERT A LA LLEI 4/2016, DE 6 
D’ABRIL, DE MESURES DE CAPACITACIÓ LINGÜÍSTICA PER A LA 
RECUPERACIÓ DE L’ÚS DEL CATALÀ EN L’AMBIT DE LA FUNCIÓ 
PÚBLICA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 
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Primer. La presidenta de l’IMAS, mitjançant la Resolució de dia 15 d’abril de 2016, va 
ordenar l’inici de l’expedient administratiu núm. 3/2016, de modificació automàtica de 
la relació de llocs de feina de l’IMAS 
 
Segon. El director gerent de l’IMAS, mitjançant l’informe de dia 18 d’abril de 2016, va 
iniciar la redacció de l’expedient administratiu num. 3/2016, de modificació automàtica 
de la relació de llocs de feina de l’IMAS. 
 
Tercer. El dia 13 d’abril de 2016 va entrar en vigor la Llei 4/2016, de 6 d’abril, de 
mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la 
Funció Pública (en endavant Llei 4/2016), publicat al BOIB núm. 46 de 12 d’abril de 
2016, la qual modifica alguns articles de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció 
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
L'objecte de la Llei 4/2016, tal com estableix la exposició de motius, és la de recuperar 
el català com a llengua pròpia de les Illes Balears, dotar-lo d'oficialitat real juntament 
amb el castellà i posar en marxa mesures d'impuls i d'afavoriment del seu ús en la vida 
institucional, social i econòmica, ajustant-se al article 3 de la Constitució i als articles 4, 
14.3 i 35 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i a la doctrina del Tribunal 
Constitucional que dimana, fonamentalment, de les Sentències 82/1986, de 26 de juny, 
46/1991, de 28 de febrer (FJ. 3), 31/2010, de 28 de juny (FJ.14) i 165/2013, de 26 de 
setembre (FJ. 5 i 11). 
 
Aquesta Llei deroga la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 
27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears (en 
endavant Llei 3/2007), la qual, entre altres matèries, establia que els coneixements de 
català es deixessin de considerar com un requisit vinculat als principis de mèrit i 
capacitat en la funció pública. 
 
Concretament l’article 30 de la Llei 3/2007, regula el contingut de les relacions de llocs 
de feina que com a mínim han d’incloure respecte de cadascun del llocs. 
 
Mitjançant la Llei 9/2012, es va suprimir en l’article únic, apartat 1, la lletra d) de 
l’article 30 de la Llei 3/2007. 
 
Finalment, amb l’entrada en vigor de la Llei 4/2016, l’article 1 dota de contingut la 
lletra d) de l'article 30 de la Llei 3/2007 que queda complementat per la disposició 
transitòria primera de la Llei 4/2016, que estableix els requisits de coneixement de 
llengua catalana del personal funcionari i laboral, fins que no es dugui a terme el 
desenvolupament reglamentari previst de l’article 30.d) de la Llei 3/2007, que regula els 
coneixements de llengua catalana que han d’exigir-se per a l’ingrés i per a l’ocupació de 
llocs de feina. 
 
En conseqüència, per fer efectiva la modificació de la lletra d) de l’article 30 de la Llei 
3/2007, mitjançant l’article 1 de la Llei 4/2016, requereix la modificació de la RLLF de 
l’IMAS en el sentit del que disposa la disposició transitòria primera de la Llei 4/2016, 
adaptant-lo a les escales de l’Administració de l’IMAS. 
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Aquesta modificació es fa en concordança amb L’article 190 de la Llei 20/2006, de 15 
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, que estableix que el 
personal funcionari i el personal eventual al servei de les entitats locals es regeix per la 
Llei de funció pública de les Illes Balears, en les matèries no reservades a la legislació 
bàsica de l'Estat ni regulades per aquesta llei; per la normativa de desplegament 
d'aquesta llei i per la que dictin les entitats locals i pels acords i pactes aprovats per 
aquestes entitats. La normativa de desplegament de la Llei de funció pública de les Illes 
Balears dictada per l'Administració de la comunitat autònoma serà d'aplicació 
supletòria. 
 
Quart. Atès que, d'acord amb l’article 7.2 k) dels Estatuts de l’IMAS, correspon a la 
presidenta de l’organisme  elaborar i proposar la Relació de Llocs de Feina a fi de que 
sigui aprovada pel Ple del Consell de Mallorca. 
 
D’acord, amb l’article 8.1 p) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i 
d’acord amb l’article 26.1 a) dels Estatuts de l’IMAS (BOIB núm. 156, de 18/10/2007), 
estableix que correspon al Ple del Consell de Mallorca l’aprovació de la Relació dels 
Llocs de Feina de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 
 
Cinquè.  Pel que fa a la exigència de l'article 37 de l’EBEP i l’article 31 de la Llei 
3/2007, la Mesa Sectorial de Negociació de l’IMAS, a la sessió del dia 21 d’abril de 
2016, va negociar la proposta de modificació automàtica de la Relació de Llocs de 
Feina de l’IMAS. 
 
Per tot això, propòs:  
 
1. APROVAR la modificació automàtica de la relació de llocs de feina de l'IMAS 
d’acord amb els termes exposats en el punt tercer d’aquesta proposta i que consten a 
l'annex 1, el qual s’adjunta. 
 
2. ORDENAR la publicació d’aquesta modificació en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears que començarà a vigir a partir del dia següent de la seva publicació. 
 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) inicia la seva intervenció. 

Fa notar que amb aquesta modificació de la RLLT donen una passa més en la recuperació del català com 
a llengua pròpia de les Illes Balears, dotant-lo d’oficialitat real alhora que es posen en marxa mesures 
d’afavoriment del seu ús en la vida institucional, social i econòmica de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears.  

Assenyala que aquesta modificació va ser negociada en la Mesa Sectorial de Negociació de l’IMAS i 
després es va fer la proposta d’aprovació d’aquesta modificació i es va presentar a la Comissió 
Informativa General i de Comptes, com a passa prèvia a l’aprovació en el Ple d’avui. 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) anuncia que el seu Grup votarà en contra d’aquesta 
proposta. 

Considera que la llei que ha aprovat el Parlament s’ha de complir, i és evident que la institució s’hi ha 
d’adaptar, però el seu Grup no està d’acord amb l’esperit d’aquesta llei, i per coherència amb allò que ha 
exposat el seu mateix Grup polític en el Parlament de les Illes Balears, votarà en contra.  

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé tot seguit i comenta que el seu Grup no només votarà 
a favor de la proposta sinó que celebra que les institucions de Mallorca retornin conjuntament a la 
normalitat que no haurien d’haver abandonat mai. Considera totalment normal que una institució pública 
obligui el seu personal a conèixer les dues llengües oficials, raó per la qual li sembla molt greu el que se 
va fer en el Parlament de les Illes Balears durant la passada legislatura.  
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Opina que la normalitat i la igualtat consisteix en això, precisament. És evident que tant els funcionaris 
com la ciutadania tenen el dret i el deure de conèixer les dues llengües, la catalana i la castellana i, al 
marge de la llibertat de cadascú per emprar la que vulgui, és evident que ambdues llengües han d’estar, 
com a mínim, en una situació d’igualtat. 

Comprèn que hi hagi partits que no ho entenguin, com ara Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, que se 
defineixen com a de centre, tot i que no sap de quin centre, perquè deu ser dels que no reconeixen ni la 
seva pròpia llengua.  

Per les raons que ha expressat, celebra que el Consell de Mallorca prengui aquesta decisió i defineix el dia 
d’avui com un gran dia, en aquest sentit.  

Recorda que va ser precisament la política lingüística un dels motius del passat canvi de govern, motiu 
pel qual felicita el Govern balear per aquesta iniciativa de retornar a la normalitat de l’any 1985 i a totes 
les persones que la varen fer possible, des del Parlament de les Illes Balears. 

La Sra. CIRER (PP) intervé a continuació anunciant que el seu Grup s’abstendrà de votar la proposta. 
Observa que d’aquesta forma quedarà més clar, d’acord als comentaris del Sr. Pastor, quin és el Grup 
polític més centrat, amb relació a aquest punt i a aquesta votació concreta.  

El Sr. PASTOR celebra que el Partit Popular s’hagi situat en el centre i que, una vegada més, reneguin del 
seu exlíder el Sr. Bauzá, i evidentment ja no el segueixin. Considera que és una bona notícia per a tothom 
que estiguin més centrats del que ho estaven durant la passada legislatura.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-un vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), un vot en contra (Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía) i nou abstencions (PP). 
 
 
PUNT 31. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS 
SOCIALS ( EXP.REC 9/2016), IMPORT: 32.418,20 € 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 
 

1 Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials durant els anys 2015 i 2016 que no han seguit el 
procediment legalment establert o es inadequat pel tipus de despesa. 

2. La disposició addicional denou de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència 
de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei per 
part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 

3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels seus 
crèdits. 

4. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
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5. S'ha emès informe jurídic i s’ha sotmès a fiscalització les factures que conformen 
l’expedient.  

6. D’acord amb les bases d’execució i els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’afers 
Socials, correspon al director gerent l’ordenació del pagament  

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, d’acord amb el que disposa la 
base 26 de les d’execució del pressupost de 2016 amb l’exigència de les responsabilitats 
de caràcter patrimonial que pertoquin.  

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les de les factures que s’inclouen a la relació 
adjunta,  a favor dels tercers interessats i l’import de la indemnització que s’hi indica, 
per import total de TRENTA-DOS MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB 
VINT CÈNTIMS (32.418,20€). 
 
3r. Aplicar aquesta indemnització a les aplicacions del pressupost de despeses de 
l’exercici 2016 que s’indiquen a l’annex, atesa la existència de crèdit adequat i suficient 
en l’esmentat pressupost.  

4r. Simultàniament a l’aplicació al pressupost de les indemnitzacions incloses a la 
relació C/2016/94, es procedirà a l’anul·lació de les RC que s’adjunten, assentades a la 
vinculació corresponent per tal de preservar el crèdit necessari per a dur a terme aquesta 
tramitació.  

5r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament del 
pagament. 

 

Es debaten conjuntament els punts núm. 31, 32, 33 i 34. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) informa que l’exp. REC 9/2016 
i l’exp. REC 12/2016 corresponen a factures que han entrat fora temps, algunes d’elles fins i tot en data 
anterior a la incorporació a la institució del nou equip de govern (març i abril de 2015).  

Assegura que cap d’aquestes factures no té interessos de demora i recorda que ja se varen debatre en la 
darrera reunió de la Comissió Informativa.  

Pel que fa a l’exp. REC 13/2016, informa que correspon als programes A1 fins a A16, per als quals se 
segueix el mateix procediment que ja s’havia establert prèviament.  

Diu que la previsió de proposicions per a aquests programes acaba el proper 27 de juliol i també que ja 
s’han convocat les meses de contractació i recorda que els programes estan publicats des del passat 22 de 
juny.  

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) diu que no insistirà més sobre aquest tema, atès que el seu 
Grup ja ha expressat el seu parer en sessions anteriors del Ple i avui no es presenta una situació nova. 
Considera que la seva opinió ja ha quedat ben expressada.  

Atès que més endavant se presentarà una reprovació a la consellera executiva de Benestar Social, 
reservarà l’exposició del seu parer per a aquest punt. Demana a la Sra. Puigserver que no se preocupi, 
perquè en els debats només se comenta la gestió de govern, mai no hi entra cap aspecte personal. Fa notar 
que cadascú ha de defensar la seva postura i evidentment el seu Grup intentarà defensar la seva.  

La Sra. CIRER (PP) intervé tot seguit i en primer lloc, agraeix les explicacions detallades sobre les 
partides dels REC que dóna el gerent de l’IMAS en les reunions de la Comissió Informativa. En aquest 
cas, només mancava una documentació perquè desconeixien quines eren, unes factures concretes, però els 
va fer arribar una còpia de tota la informació que demanaven.  
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Recorda que també va informar que els jutjats, en el procés d’impugnació, han donat la raó a l’IMAS 
sobre allò establert per als programes B, de forma que poden seguir la seva tramitació.  

Quant als programes A, va informar de la seva publicació en el BOIB i que se pot presentar documentació 
fins al proper 27 de juliol. També va informar que possiblement la mateixa empresa que va impugnar els 
programes B també impugnarà els programes A i que s’allargarà un poc més el procediment.  

En aquest sentit, reprèn les paraules del Sr. Miralles en una intervenció anterior en el Ple d’avui, que 
considera equivocades. Són aquestes: “El REC és un canal per pagar serveis que ha gaudit aquesta casa i 
que no s’han tramitat administrativament bé”. 

Diu que, per ventura, s’hauria de fer un esforç perquè seria preferible fer tot el possible per tal que les 
tramitacions administratives se facin correctament, la qual cosa permetria també pagar correctament les 
factures. Opina que el Sr. Miralles en fa una lectura molt benèvola.  

Per acabar reitera que el seu Grup s’abstendrà de votar aquests quatre punts.  

La Sra. PUIGSERVER intervé tot seguit i explica en què consisteixen, l’exp. REC 13/2016 i l’exp. REC 
14/2016 alhora que assegura que s’han posat moltes mesures per solucionar aquest problema. 

Comenta que molta gent li diu que és un fet insòlit, inexplicable, que se puguin pagar mes a mes factures 
que presenten més de tretze entitats, que s’esforcen a presentar-les tal i com pertoca i assegura que el 
Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS fa molta feina per poder pagar en el termini previst i en la forma 
escaient les factures que presenten.  

És sabut que es tracta de programes la licitació dels quals no se va fer en el moment oportú, però fa 
avinent que ja en va demanar disculpes i ja va explicar quin seria el procediment que seguirien amb 
aquests REC, i que els presentarien durant molts mesos.  

Sap que existeix entre les entitats esmentades una preocupació en torn a què se farà, perquè durant el mes 
d’agost no se celebra cap Ple, i el darrer serà el proper 28 de juliol.  

Reitera la importància de la feina que ha fet el Servei de Gestió Econòmica i l’alt grau de competència i 
de responsabilitat que ha demostrat, perquè durant la primera quinzena d’agost se podran pagar les 
factures compreses entre el 16 i el 30 de juny i se presentaran al Ple del proper 28 de juliol. En el proper 
Ple del mes de setembre se presentaran les factures de juliol i de la primera quinzena d’agost. D’aquesta 
forma, les entitats no quedaran ni un sol mes sense rebre ingressos per dur a terme les seves activitats amb 
vista a prestar els serveis que l’IMAS els ha encomanat.  

Quant als programes B, indica que ahir se va celebrar la darrera mesa i tots els membres n’estan 
informats. La previsió, des del Departament Jurídic, és que estiguin licitats durant la primera setmana del 
proper mes d’agost. Pel que fa als programes 1 fins al 18, que s’hagin tramitat i que estiguin licitats en el 
mes de setembre.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i onze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
PUNT 32. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS 
SOCIALS ( EXP.REC 12/2016), IMPORT: 13.712,73 € 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 

1 Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials durant els anys 2015 i 2016 que no han seguit el 
procediment legalment establert o es inadequat pel tipus de despesa. 

2. La disposició addicional denou de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència 
de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei per 
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part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 

3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels seus 
crèdits. 

4. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

5. S'ha emès informe jurídic i s’ha sotmès a fiscalització les factures que conformen 
l’expedient.  

6. D’acord amb les bases d’execució i els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’afers 
Socials, correspon al director gerent l’ordenació del pagament. 

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent  

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, d’acord amb el que disposa la 
base 26 de les d’execució del pressupost de 2016 amb l’exigència de les responsabilitats 
de caràcter patrimonial que pertoquin.  

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les de les factures que s’inclouen a la relació 
adjunta,  a favor dels tercers interessats i l’import de la indemnització que s’hi indica, 
per import total de TRETZE MIL SET-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-
TRES CÈNTIMS (13.712,73 €). 
3r. Aplicar aquesta indemnització a les aplicacions del pressupost de despeses de 
l’exercici 2016 que s’indiquen a l’annex, atesa la existència de crèdit adequat i suficient 
en l’esmentat pressupost.  

4r. Simultàniament a l’aplicació al pressupost de les indemnitzacions incloses a la 
relació Q/2016/891, es procedirà a l’anul·lació de les RC que s’adjunten, assentades a la 
vinculació corresponent per tal de preservar el crèdit necessari per a dur a terme aquesta 
tramitació.  

5r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament del 
pagament. 

 

S’ha debatut en el punt núm. 31. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i onze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
PUNT 33. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS 
SOCIALS ( EXP.REC 13/2016), IMPORT: 899.948,60 € 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 
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1 Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials durant l’any 2016  que no han seguit el procediment 
legalment establert o es inadequat pel tipus de despesa. 

2. La disposició addicional denou de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència 
de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei per 
part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 

3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels seus 
crèdits. 

4. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

5. S'ha emès informe jurídic i s’ha sotmès a fiscalització les factures que conformen 
l’expedient.  

6. D’acord amb les bases d’execució i els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’afers 
Socials, correspon al director gerent l’ordenació del pagament. 

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, d’acord amb el que disposa la 
base 26 de les d’execució del pressupost de 2016 amb l’exigència de les responsabilitats 
de caràcter patrimonial que pertoquin.  

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les de les factures que s’inclouen a la relació 
adjunta,  a favor dels tercers interessats i l’import de la indemnització que s’hi indica, 
per import total de VUIT-CENTS NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS QUARANTA-
VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (899.948,60 €). 
 
3r. Aplicar aquesta indemnització a les aplicacions del pressupost de despeses de 
l’exercici 2016 que s’indiquen a l’annex, atesa la existència de crèdit adequat i suficient 
en l’esmentat pressupost.  

4r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament del 
pagament. 

 

S’ha debatut en el punt núm. 31. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i onze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
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PUNT 34. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS 
SOCIALS ( EXP.REC 14/2016), IMPORT: 194.548,83 € 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 
 

1 Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials durant l’any 2016  que no han seguit el procediment 
legalment establert o es inadequat pel tipus de despesa. 

2. La disposició addicional denou de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència 
de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei per 
part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 

3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels seus 
crèdits. 

4. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

5. S'ha emès informe jurídic i s’ha sotmès a fiscalització les factures que conformen 
l’expedient.  

6. D’acord amb les bases d’execució i els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’afers 
Socials, correspon al director gerent l’ordenació del pagament  

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, d’acord amb el que disposa la 
base 26 de les d’execució del pressupost de 2016 amb l’exigència de les responsabilitats 
de caràcter patrimonial que pertoquin.  

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les de les factures que s’inclouen a la relació 
adjunta,  a favor dels tercers interessats i l’import de la indemnització que s’hi indica, 
per import total de CENT NORANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS QUARANTA-
VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (194.548,83 €). 
3r. Aplicar aquesta indemnització a les aplicacions del pressupost de despeses de 
l’exercici 2016 que s’indiquen a l’annex, atesa la existència de crèdit adequat i suficient 
en l’esmentat pressupost.  

4r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament del 
pagament. 

 

S’ha debatut en el punt núm. 31. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i onze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 

 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
PUNT 35.  ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DEL DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL CORRESPONENT A LES FACTURES DE LA 
RELACIÓ F/2016/5 DE LA DIRECCIÓ INSULAR D’EMERGÈNCIES PER 
BÉNS SUBMINISTRATS I SERVEIS PRESTATS DURANT L’EXERCICI 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local que diu: 
 

1. S’han presentat factures, per part de diversos proveïdors, corresponents a béns i 
serveis prestats amb destí al departament de Desenvolupament Local, segons es detalla 
a la relació de factures F/2016/5, que no han seguit el procediment jurídic- administratiu 
legalment establert. 

2. S’ha emès memòria justificativa en data 7 de juny de 2016 pel cap del Servei de 
Bombers de Mallorca amb el vist-i-plau de la Secretària Tècnica de Desenvolupament 
Local i  informe jurídic emès en data 15 de juny de 2016 pel cap de Servei de Secretaria 
Tècnica/ Unitat d’Emergències en relació a les factures de la relació F/2016/5.  

3. S’ha emès informe de fiscalització de la Intervenció General que figuren al 
corresponent expedient.  

4. La disposició addicional 19 del Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic 
regula la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al servei de les 
administracions Públiques derivada de les seves actuacions en matèria de contractació 
administrativa, tant per danys causats a  particulars com a la pròpia Administració, que 
s'exigirà d'acord amb el que disposa el títol X de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i 
en el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels 
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat 
patrimonial. Al punt 2 diu que  la infracció o aplicació indeguda dels preceptes 
continguts en aquesta Llei per part del personal al  servei de les administracions 
públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constituirà falta molt greu, que 
s’exigirà d'acord amb la normativa específica en la matèria.  

5. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia pel cobrament dels seus 
crèdits.  

6. Hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses per a l’any 2016 per fer 
front a la totalitat de les despeses. 

7. D’acord amb la legislació vigent, correspon al ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits que, amb caràcter previ, haurà de dictaminar la 
Comissió Informativa corresponent.  
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8. D’acord amb les bases d’execució, correspon al conseller executiu d’Economia i 
Hisenda l’ordenació del pagament.  

 

Per tot això, el conseller executiu de Desenvolupament Local eleva al Ple la següent 
proposta d’ 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de VUITANTA-TRES MIL 
CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 
(83.524,40€) que corresponen a SEIXANTA-NOU MIL VINT-I-VUIT EUROS 
AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (69.028,43€) de base imposable, i 
CATORZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB 
NORANTA-SET CÈNTIMS (14.495,97€), que es corresponen al 21% de l’IVA 
a càrrec del pressupost de 2016 del Departament de Desenvolupament Local, 
d’acord amb el que disposa la base 26 de les d’execució del pressupost vigent i 
tenint en compte l’exigència de responsabilitats de caràcter patrimonial que ve 
recollida a la disposició addicional 19 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, per el qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. La quantitat abans esmentada es distribueix segons el detall 
exposat a la relació F/2016/5 annexa a aquesta proposta, i més concretament: 

 
2. Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de VUITANTA-TRES MIL 

CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 
(83.524,40€) que corresponen a SEIXANTA-NOU MIL VINT-I-VUIT EUROS 

PROGRAMA 
RC 
DEFINITIVA 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

13600.- 
BOMBERS DE 
MALLORCA 220160009221 65.13600.21300 22.028,22 € 
13600.- 
BOMBERS DE 
MALLORCA 220160009222 65.13600.21400 299,05 € 
13600.- 
BOMBERS DE 
MALLORCA 220160009223 65.13600.22100 19.183,15 € 
13600.- 
BOMBERS DE 
MALLORCA 220160009224 65.13600.22103 28.292,13 € 
13600.- 
BOMBERS DE 
MALLORCA 220160009225 65.13600.22104 1.512,48 € 
13600.- 
BOMBERS DE 
MALLORCA 220160009226 65.13600.22699 3.609,03 € 
13600.- 
BOMBERS DE 
MALLORCA 220160009227 65.13600.22703 8.600,34 € 

  TOTAL 83.524,40 € 
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AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (69.028,43€) de base imposable, i 
CATORZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB 
NORANTA-SET CÈNTIMS (14.495,97€), que es corresponen al 21% de l’IVA, 
a càrrec del pressupost de 2016 del Departament de Desenvolupament Local, a 
favor dels tercers detallats a la relació adjunta F/2016/5. S’adjunten les reserves 
de crèdit adients per procedir al seu pagament. 

3. Proposar al conseller executiu d’Economia i Hisenda que ordeni el pagament de 
les factures corresponents a la relació adjunta F/2016/5 a favor dels tercers que 
hi figuren a dites relacions, per un import total VUITANTA-TRES MIL CINC-
CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 
(83.524,40€) que corresponen a SEIXANTA-NOU MIL VINT-I-VUIT EUROS 
AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (69.028,43€) de base imposable, i 
CATORZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB 
NORANTA-SET CÈNTIMS (14.495,97€), que es corresponen al 21% de l’IVA 
a càrrec del pressupost 2016 del Departament de Desenvolupament Local. 

4. Notificar aquest acord al Departament de Desenvolupament Local, al Servei de 
Fiscalització de Contractació i al Servei de Comptabilitat i Pressuposts de la 
Intervenció.  

 
 

Es debaten conjuntament els punts núm. 35 i 36. 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) explica que el punt núm. 35 és un REC dels 
que duen a Ple periòdicament i correspon a compres i necessitats del Servei de Bombers que no tenen 
contracte en aquests moments, tot i que els expedients de contractació ja estan en marxa i la majoria d’ells 
–tots menys un– estaran resolts i adjudicats a final d’any. 

En aquest cas concret són factures corresponents a la revisió de les botelles de respiració i equips 
d’excarceració dels bombers, subministrament d’energia elèctrica, subministrament de combustible –
contracte que està a punt d’adjudicar-se–, vestuari i neteja d’EPIS. 

L’altre REC –el punt núm. 36– és per un import d’un poc més de 4.000 € i correspon també a factures de 
combustible, d’electricitat i una petita factura que no va arribar dins termini i en la forma escaient. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) li recorda al Sr. Font una reunió que varen mantenir i en la 
qual els va dir que volia dur a Ple un document que digués que el Ple l’autoritzava a comprar tot aquest 
material sense haver-ne fet un concurs. 

Davant la negativa del seu Grup, el Sr. Font digué que si no tenia el suport unànime del Ple per poder fer 
aquestes gestions, aleshores se qüestionava el fet de comprar material per als bombers. La seva resposta 
fou que si el Sr. Font no estava disposat a assumir la seva responsabilitat, el que havia de fer era partir. 

Malgrat aquesta conversa, El Pi-Proposta per les Illes li va donar un marge de confiança tot i que no 
podien votar a favor d’aquella proposta per tal que el Ple autoritzàs que se fes una il· legalitat però, això 
no obstant, entenen que és una situació que ha trobat heretada i el Sr. Font necessita un marge de temps 
per intentar treure aquests concursos. 

Avui ha anunciat que tots els concursos estaran fets –tots menys un– a finals d’any. És a dir, que haurà 
transcorregut 1 any i alguns mesos per fer aquests concursos però, a part de la seva lentitud i part 
d’ineficàcia per resoldre una situació delicada, el Sr. Font no ha informat absolutament de res a 
l’oposició: el seu Grup no ha vist cap document d’aquells que el Sr. Font diu que està tramitant. 

Durant el decurs dels 9 o 10 mesos que fa que està tramitant aquests expedients, el Sr. Font no ha tengut 
la deferència de demanar-li a l’oposició com li pareixia que havien d’anar encaminats aquests concursos, 
què s’hauria de premiar i què no, quins problemes té i quins no. 

Reitera que, a dia d’avui, El Pi-Proposta per les Illes no compta amb una sola informació al respecte 
després de 8 mesos d’haver-se compromès amb el Sr. Font a donar suport al Ple als assumptes referents 
als bombers. 
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Vista la situació, el Sr. Font està acabant el marge de confiança que li havien donat, cosa que haurà 
d’entendre perquè des de l’oposició els costa entendre que en 8, 9 o 10 mesos encara que no hagi resolt 
aquest tema i, a més a més, ara digui que el més important d’aquests temes tampoc no quedarà resolt 
enguany, sabent les dificultats que pot comportar la compra de vestuari per a un cos especialitzat com és 
el de bombers. 

Ja no sap com li han de demanar però els agradaria que el Sr. Font resolgués els assumptes amb una mica 
més d’eficàcia tot i entendre les dificultats que li poden plantejar perquè tots han gestionat i ho saben 
però, després de tants de mesos, pensen que ja hi hauria d’haver qualque resultat però encara no n’han 
vist cap i, de moment, s’han de fiar del Sr. Font quan els diu que gairebé tot està pràcticament resolt, atès 
que no tenen ni un sol document que ho acrediti ni més informació que la seva paraula. 

Per tot això, li sol· licita al Sr. Font que tengui un poc més de deferència amb l’oposició si vol que 
continuïn confiant-hi i donant suport a certs compromisos que varen assumir i, com a mínim, els faci 
visualitzar i els mostri en quina situació es troba cadascun dels concurs que estan pendent de fer-se. 

A partir d’aquest moment, hi podran renovar la confiança però, a hores d’ara i després de 9 mesos, la seva 
postura ha de ser crítica, com a mínim, amb la manca d’eficàcia del Sr. Font durant aquest període i, 
encara que entén les dificultat que hi hagi pogut tenir, no li serveixen les excuses que dóna i, ple rere ple, 
continuen en una situació de manca de transparència total i de manca de gestió de l’equip de govern. 

El Sr. ROVIRA (PP) confirma que el seu Grup rep puntualment, cada mes, una informació sobre l’estat 
dels expedients si bé és cert que no els han vist físicament.  

Igualment corrobora que mantenen la confiança en què l’explicació que els donen cada mes és correcta i 
suposen que tot allò que els diuen va cap endavant i, per això, també mantenen la seva postura en el sentit 
de votar a favor d’aquests REC perquè imaginen que la feina s’està fent. En qualsevol cas i per estar tots 
tranquils, creu que no estaria de més fer una reunió per donar-los més informació i plantejar-hi la situació 
real de cada un dels expedients. 

S’ha de reconèixer que la tramitació no evoluciona amb una celeritat adequada, cosa que no els sorprèn 
en absolut al Consell de Mallorca però, no obstant això, s’ha de constatar que ja duen molt de temps 
tramitant els expedients i alguns d’ells ja haurien d’estar més avançats. 

Per aquestes raons i de la mateixa manera que ho fet el Sr. Pastor, li demana al Sr. Font que durant aquest 
mes de juliol, si és possible, fessin alguna reunió o, si no és possible ara, la podrien fer a principis de 
setembre per conèixer de primera mà l’estat exacte de tramitació de cada expedient. 

A part d’això li continua preocupant que hi hagi un expedient que no siguin capaços de treure cap 
endavant. No deixa de ser sorprenent que hi hagi un assumpte que no siguin capaços de licitar i, per tant, 
creu que n’han de parlar perquè tots els expedients s’han de poder licitar, com segurament passa en altres 
administracions i, per això, pensa que hi deu haver alguna solució perquè no creu que tothom funcioni a 
base de REC quant als expedients de vestuari de personal de bombers. 

Manifesta, per concloure, que avui tornaran a votar a favor d’aquests expedients perquè confien que la 
informació que els fa arribar el Sr. Font és certa, encara que insisteix en la idea de concretar aquesta 
informació i examinar detalladament cada un dels expedients. 

El Sr. FONT agraeix la intervenció del Sr. Rovira, el seu suport als REC i fa notar que, evidentment, no 
existeix cap problema per celebrar una reunió amb els portaveus dels grups tot d’una que sigui possible. 

Observa que l’únic problema que hi podria haver és que el funcionari que duu el tema estigui de 
vacances. De fet, ara hi està i desconeix quan s’ha d’incorporar al seu lloc de feina. 

A més a més, si els portaveus li fan saber quan fan comptes gaudir de les seves vacances, per tal de no 
interferir-hi, mirarà de preparar una reunió informativa i explicativa en aquest sentit. 

L’expedient concret que ha anunciat que no estarà resolt enguany no és per una qüestió de tramitació sinó 
per una qüestió de vida útil del material, cosa que els podrà explicar millor el funcionari responsable de 
l’expedient. En tot cas, comenta que una part del que s’ha de contractar amb aquest expedient té una vida 
útil, pactada amb els sindicats, d’un any o dos més.  

Per tant, se’n farà un expedient per a un any o un any i mig fins que acabi la vida útil del material i, 
mentrestant, s’estarà preparant l’expedient gros de contractació per tenir-lo a punt quan hi hagi un nou 
acord amb els sindicats quant als vestuaris. 

Tot seguit s’adreça al Sr. Pastor i li diu que entén que no té experiència de gestió al Consell de Mallorca i, 
per tant, pot entendre la seva intervenció i no se la pren malament però la veritat és que els comentaris 
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que sent per part dels funcionaris és que hi estan fent miracles i li assegura que fan tota la via que poden 
en la tramitació dels expedients, entre d’altres coses perquè ell és el primer interessat en què això s’arregli 
atès que la responsabilitat és seva. 

Imagina, així doncs, que no cal parlar gaire fort per convèncer ningú que ell és el primer interessat per 
resoldre aquest tema, tot i que una altra cosa –i aquí tenen raó– és que aquesta administració és lenta i 
això sumat a les dificultats dels plecs tècnics d’un material molt concret i específic, que s’han d’assegurar 
que reuneix totes les condicions –recorda que és l’equipament de bombers–, fa que s’allargui la seva 
tramitació. 

Una cosa que no li tolera al Sr. Pastor és que posi en dubte la transparència del Consell de Mallorca i de la 
seva gestió. Potser no haurà vist la documentació però sí que cada dos mesos ha rebut un informe sobre la 
situació de cada expedient. 

Si al Sr. Pastor se li’n planteja algun dubte, només havia de demanar-li més informació atès que aquesta 
mai no li ha estat negada a l’oposició. El Sr. Pastor ha de fer la seva feina d’oposició però no s’ha esperar 
assegut a què tot li caigui a damunt. El que ha de fer és demanar tot el que vulgui, que segur que se li 
facilitarà tota la informació que necessiti. 

Per exemple, el suggeriment que ha fet el Sr. Rovira per tal de fer una reunió amb tots els portaveus per 
explicar com estan els expedients és una bona proposta i no hi ha cap problema per fer-la però insisteix a 
dir-li a Sr. Pastor –sense que s’ho prengui malament– que no li pot permetre que qüestioni la 
transparència de la institució. Podrà qüestionar la seva gestió però no la transparència perquè és absoluta 
en tota la informació que s’està reclamant referent al Departament de Desenvolupament Local. 

Per això, reitera que és una bona idea celebrar la reunió abans esmentada i demana que, a tal efecte, els 
diferents grups li facin arribar la disponibilitat que tendran els seus portaveus a finals de juliol o principis 
d’agost per mirar de preparar la reunió. 

El Sr. PASTOR fa constar que, ho consenti o no, li qüestionarà al Sr. Font el que trobi oportú, és a dir, 
que refusa que li digui el que li ha de qüestionar o no. Recalca que li qüestionarà allò que trobi. Li 
agradarà més o li agradarà manco, però l’hi qüestionarà. 

Per altra banda assenyala que el fet que tengui o no experiència de gestió al Consell de Mallorca no té res 
a veure amb el debat d’avui. 

Si el Sr. Font no creu que un expedient hagi d’estar resolt després d’un any i mig de tramitació, és el seu 
problema. Si el nou Consell de Mallorca –aquell que prometia l’equip de govern– continua essent un 
Consell de Mallorca que necessita un any i mig per tramitar un expedient, allà els seus gestors però aquest 
no és el Consell de Mallorca que vol El Pi-Proposta per les Illes i és legítim no voler-lo. 

El seu Grup no consent que un expedient hagi de durar un any i mig i que l’equip de govern s’escudi 
contínuament en dir que els tècnics són lents. Remarca que el Sr. Font s’ha excusat contínuament en els 
tècnics de la casa dient que són lents i, per això, li recomana que els ho digui i que hi posi ordre si això és 
cert i, si no ho és, aleshores convé que rectifiqui les seves paraules. 

La culpa i la responsabilitat política són del Sr. Font i no dels tècnics i, encara que el Sr. Font té molta 
experiència política, li pareix que és de molt mal polític donar les culpes de la seva ineficàcia als tècnics. 
Si el Sr. Font tenia un problema el passat mes d’octubre i ara diu que a 31 de desembre d’enguany encara 
no el tendrà resolt, ell n’és l’únic responsable i no els tècnics. A més a més, si els tècnics no fan la seva 
feina, pot optar per contractar-ne uns altres o externalitzar la tramitació d’aquest expedient o ho faci així 
com vulgui. 

Ressalta que aquesta és la segona vegada que el Sr. Font tracta els consellers d’El Pi-Proposta per les Illes 
de curts i no tenen absolutament res de curts. No sap si són més vius que el Sr. Font però, com a mínim, 
ho són tant com ell i no accepta, de cap manera, que els tracti de curtets, perquè no li ho consentirà. 

El Sr. Font probablement és l’únic conseller que s’ha atrevit a proposar que el Ple l’autoritzàs a 
contractar, de forma il· legal, el material dels bombers i, per altra banda, li retreu si té experiència o no en 
la gestió del Consell de Mallorca. El que té són dos dits de seny i, per això, s’hi varen negar. 

Assegura, per acabar, que l’absurd més gros que ha sentit durant els anys que fa que es dedica a la política 
ha sortit de boca del Sr. Font, qui és el responsable d’aquest tema i no els tècnics i ja comença a ser ben 
hora que assumeixi la seva responsabilitat. 
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El Sr. FONT li observa al Sr. Pastor que s’ha picat i veu que és d’aquells que els agrada espargir-ne però 
adverteix que s’ha d’anar alerta quan el toquen. Fa notar que el Sr. Pastor ha de tenir molt assumit que en 
aquesta casa van i vénen (és el joc polític) i si el Sr. Pastor pot dir el que vulgui, ell també ho pot dir. 

Quant a aquella reunió que tant li retreu i en la qual l’acusa d’haver proposat una barbaritat, diu que li ho 
admet però allò va servir perquè tots –govern i oposició– se sensibilitzassin amb aquest tema. Considera 
que dins el despropòsit que pogués ser aquella reunió, el seu resultat ha estat positiu i, per això, no 
accepta que el Sr. Pastor li retregui segons quines coses. 

El que li sap molt greu és que el Sr. Pastor posi en boca seva coses que no ha dit. No pot dir –i li demana 
que ho retiri perquè és mentida– que hagi dit que els funcionaris no facin la seva feina. Assegura que mai 
no ho ha dit, que és mentida. El Sr. Pastor li atribueix aquestes paraules però està mentint. Una altra cosa 
és que l’administració del Consell de Mallorca sigui lenta, però això no és el mateix ni d’un bon tros. A 
més a més, s’hi ha d’afegir la complexitat dels plecs del material de què estan parlant. 

De fet, està segur que el Sr. Pastor mai no ha vist un plec d’aquests i es permet venir al Ple a parlar-ne i a 
malparlar-ne però cal que ho faci amb coneixement de causa i, quan en tengui després de la reunió 
esmentada, llavors per ventura li podrà discutir coses d’aquestes, però ara no. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-set vots a favor (PP, PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra i 
tres abstencions (El Pi-Proposta per les Illes). 
 
PUNT 36. PUNT. ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DEL DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL CORRESPONENT A LES FACTURES DE LA 
RELACIÓ F/2016/13 DE LA DIRECCIÓ INSULAR D’EMERGÈNCIES PER 
BÉNS SUBMINISTRATS I SERVEIS PRESTATS DURANT L’EXERCICI 2015, 
IMPORT: 4.618,46 EUROS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local que diu: 
 

1. S’han presentat factures, per part de diversos proveïdors, corresponents a béns i 
serveis prestats amb destí al departament de Desenvolupament Local, segons es detalla 
a la relació de factures F/2016/13, que no han seguit el procediment jurídic- 
administratiu legalment establert. 

2. S’ha emès memòria justificativa en data 7 de juny de 2016 pel cap del Servei de 
Bombers de Mallorca amb el vist-i-plau de la Secretària Tècnica de Desenvolupament 
Local i  informe jurídic emès en data 15 de juny de 2016 pel cap de Servei de Secretaria 
Tècnica/ Unitat d’Emergències en relació a les factures de la relació F/2016/13.  

3. S’ha emès informe de fiscalització de la Intervenció General que figuren al 
corresponent expedient.  

4. La disposició addicional 19 del Text Refós de la Llei de contractes del Sector 
Públic regula la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al servei de 
les administracions Públiques derivada de les seves actuacions en matèria de 
contractació administrativa, tant per danys causats a  particulars com a la pròpia 
Administració, que s'exigirà d'acord amb el que disposa el títol X de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, i en el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el 
Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial. Al punt 2 diu que  la infracció o aplicació indeguda dels 
preceptes continguts en aquesta Llei per part del personal al  servei de les 
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administracions públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constituirà falta molt 
greu, que s’exigirà d'acord amb la normativa específica en la matèria.  

5. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust 
que suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia pel cobrament dels seus 
crèdits.  

6. Hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses per a l’any 2016 per fer 
front a la totalitat de les despeses. 

7. D’acord amb la legislació vigent, correspon al ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits que, amb caràcter previ, haurà de dictaminar la 
Comissió Informativa corresponent.  

8. D’acord amb les bases d’execució, correspon al conseller executiu d’Economia i 
Hisenda l’ordenació del pagament.  

 

Per tot això, el conseller executiu de Desenvolupament Local eleva al Ple la següent 
proposta d’ 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de QUATRE MIL SIS-
CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (4.618,46) que 
corresponen a TRES MIL VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-
UN CÈNTIMS (3.816,91€) de base imposable, i VUIT-CENTS UN EUROS 
AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (801,55€), que es corresponen al 21% de 
l’IVA a càrrec del pressupost de 2016 del Departament de Desenvolupament 
Local, d’acord amb el que disposa la base 26 de les d’execució del pressupost 
vigent i tenint en compte l’exigència de responsabilitats de caràcter patrimonial 
que ve recollida a la disposició addicional 19 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, per el qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. La quantitat abans esmentada es distribueix segons el detall 
exposat a la relació F/2016/13 annexa a aquesta proposta, i més concretament: 

PROGRAMA RC DEFINITIVA 
APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

13600.- 
BOMBERS 
DE 
MALLORCA 220160009229 65.13600.22100 2.646,62 € 
13600.- 
BOMBERS 
DE 
MALLORCA 220160009231 65.13600.22103 1.260,81 € 
13600.- 
BOMBERS 
DE 
MALLORCA 220160009233 65.13600.23120 609,33 € 
13600.- 
BOMBERS 
DE 220160009230 65.13600.22102 101,70 € 
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2. Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de QUATRE MIL SIS-CENTS 

DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (4.618,46) que 
corresponen a TRES MIL VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-
UN CÈNTIMS (3.816,91€) de base imposable, i VUIT-CENTS UN EUROS 
AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (801,55€), que es corresponen al 21% de 
l’IVA, a càrrec del pressupost de 2016 del Departament de Desenvolupament 
Local, a favor dels tercers detallats a la relació adjunta F/2016/13. S’ adjunten 
les reserves de crèdit adients per procedir al seu pagament. 

 
3. Proposar al conseller executiu d’Economia i Hisenda que ordeni el pagament de 

les factures corresponents a la relació adjunta F/2016/13 a favor dels tercers que 
hi figuren a dites relacions, per un import total QUATRE MIL SIS-CENTS 
DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (4.618,46) que 
corresponen a TRES MIL VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-
UN CÈNTIMS (3.816,91€) de base imposable, i VUIT-CENTS UN EUROS 
AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (801,55€), que es corresponen al 21% de 
l’IVA a càrrec del pressupost 2016 del Departament de Desenvolupament Local. 

 
4. Notificar aquest acord al Departament de Desenvolupament Local, al Servei de 

Fiscalització de Contractació i al Servei de Comptabilitat i Pressuposts de la 
Intervenció.  

 

S’ha debatut conjuntament amb el punt núm. 35. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-set vots a favor (PP, PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra i 
tres abstencions (El Pi-Proposta per les Illes). 
 
PUNT 37. MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE DIA 14 D’ABRIL DE 
2016 DE REDUCCIÓ DERIVADA DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
DE LES AJUDES CONCEDIDAS EN EL MARC DEL PLA ESPECIAL 
D’AJUDES 2015-2016 A LES CORPORACIONS LOCALS DE MALLORCA DE 
POBLACIÓ INFERIOR O IGUAL A 20.000 HABITANTS PER A OBRES I 
SERVEIS MÍNIMS OBLIGATORIS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local que diu: 
 
El Ple del Consell Insular de Mallorca, a la sessió ordinària de dia 14 d’abril de 2016, va 
aprovar la reducció de les ajudes per un total de 201.306,12 euros degut a les baixes que 
es varen produir per la contractació de les obres per part dels ajuntaments. Aquestes 
obres estaven incloses en el Pla Especial d’ajudes 2015-2016 a les Corporacions Locals 
de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants per a obres i serveis mínims 
obligatoris.  
 

MALLORCA 

 
  TOTAL 4.618,46 € 



 227 

Aquesta quantitat  de 201.306,12 euros es va donar de baixa i va revertir a la partida 
pressupostària 65.94310.76282 del vigent pressupost del Consell de Mallorca.  
 
Pel que fa a l’obra de l’Ajuntament de Ses Salines la quantitat que va revertir a la 
partida era de 9.499,77 euros, que corresponia a la baixa per l’adjudicació de l’obra: 
 “Modernització  de l’enllumenat públic de Ses Salines”. 
 El finançament de l’obra una vegada adjudicada quedava de la següent forma:  
Pressupost de l’obra: 64.785,87 euros 
Ajuda assignada : 64.785,87 euros 
Pressupost adjudicat: 55.286,10 euros  
Ajuda concedida: 55.286,10 
Baixa : 9.499,77 
 
L’Ajuntament de Ses Salines va comunicar al Departament de Desenvolupament Local 
que el contractista adjudicatari havia desistit de dur a terme l’obra i que l’ajuntament 
havia de procedir a resoldre el contracte i a iniciar una nova licitació. Arran d'això, 
l’Ajuntament de Ses Salines va sol·licitar una ampliació del termini d’execució de 
l’obra i també un nou termini per adjudicar l’obra un altre cop.  
 
En el  Ple del Consell Insular de Mallorca de dia 10 de març de 2016 es va concedir a 
l'Ajuntament de Ses Salines una ampliació del termini d’execució de l’obra: 
“Modernització de l’enllumenat públic del nucli urbà de Ses Salines” fins el dia 29 de 
juliol de 2016 i també es va concedir un nou termini per adjudicar l’obra fins el dia 31 
de maig de 2016. 
 
L’Ajuntament de Ses Salines, per mitjà d'escrit de data  27 de maig de 2016, ha tramès 
la nova adjudicació de l’esmentada obra que es va dur a terme el dia 26 d’abril de 2016 
amb el  següent finançament: 
Pressupost de l’obra : 64.785,87 euros 
Ajuda assignada: 64.785,87  euros 
Pressupost adjudicat: 60.918,53 euros 
Ajuda concedida: 60.918,53 euros 
Baixa: 3.867,34 euros  
 
Hi ha una diferencia de 5.632,43 euros entre la quantitat que es va donar de baixa a 
l’acord del Ple de dia 14 d’abril de 2016 i la baixa de la nova adjudicació feta per 
l’Ajuntament de Ses Salines, per la qual cosa s’ha de modificar l’acord del Ple de dia 14 
d’abril de 2016 en el sentit que s’ha incrementat l’import de l’ajuda concedida amb la 
quantitat de 5.632,43 euros.  
 
Vist l’informe de fiscalització de data 20 de juny de 2016. 
 
Per tot això, previ informe preceptiu de la Comissió Informativa General i de Comptes, 
el conseller executiu de Desenvolupament Local fa al Ple del Consell de Mallorca la 
següent proposta d’ 
 
A C O R D 
 
1.- Modificar l’acord del Ple de dia 14 d’abril de 2016 de reducció de les ajudes degut a 
les baixes que es varen produir per la contractació de les obres per part dels 
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ajuntaments, incloses en el Pla Especial d’Ajudes 2015-2016 a les Corporacions Locals 
de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants per a obres i serveis mínims 
obligatoris, pel que fa a l’obra de l’Ajuntament de Ses Salines: “Modernització de 
l’enllumenat públic de Ses Salines”, ja que s’ha produït una nova adjudicació de l’obra 
per un import de 60.918,53, la qual cosa incrementa l’import  de l’ajuda concedida  amb   
la quantitat de 5.632,43 euros. 
 
 2.- Derivada d'aquesta nova adjudicació de l'obra de Ses Salines de constant referència: 
“Modernització  de l’enllumenat públic de Ses Salines”, finançar aquesta obra de 
l'Ajuntament de Ses Salines amb les següents quantitats: 
 
Pressupost de l’obra : 64.785,87 euros 
Ajuda assignada:  64.785,87  euros 
Pressupost adjudicat: 60.918,53 euros 
Ajuda concedida: 60.918,53 
 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) inicia la seva intervenció. 

Explica que es tracta d’una modificació especial del Pla 2015-2016, referida a l’Ajuntament de Ses 
Salines, que va adjudicar l’obra però posteriorment l’empresa a qui s’havia adjudicat va renunciar a fer-la 
i el Consell de Mallorca va donar de baixa la subvenció (9.499 €). Després se’n va fer una nova 
adjudicació i en aquest cas la baixa només ha representat la quantitat de 3.807 €.  

Indica que la proposta que se presenta avui és afegir a la subvenció que ja tenia concedida l’Ajuntament 
de Ses Salines la diferència.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 38. REVOCACIÓ DE SUBVENCIONS A L’AJUNTAMENT DE 
POLLENÇA PER A OBRES INCLOSES EN EL PLA D’OBRES I SERVEIS DE 
2011. 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local que diu: 

 

ANTECEDENTS 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 10 de setembre de 2015, va adoptar el 
següent acord:  
 
“1.- Iniciar els tràmits per a la revocació, en base a l’informe de data 18 de juny de 2012 
de la Interventora General del Consell i de l’informe jurídic de data 12 de febrer de 
2015 del cap dels Serveis Administratius de Cooperació Local que serveixen de 
motivació del present acord, de les subvencions concedides a l’Ajuntament de Pollença 
per dur a terme les següents obres: 'Millora aparcaments i accessos a la zona esportiva 
de Pollença' i 'Canvi de coberta, millora d’accessibilitat i instal·lacions a Can Llobera', 
per incompliment del termini per part de l’Ajuntament de Pollença per presentar, 
correctament emplenats, al Consell de Mallorca el certificat d’adjudicació de les dues 
obres. Aquestes obres estaven incloses en el POS/2011 i tenien el següent finançament:  
 
'Millora aparcaments i accessos a la zona esportiva de Pollença'.  
 
Any Pressupost Aportació Consell Aportació Ajuntament 
2011 212.537,65 127.522,59 85.015,06 
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2012 142.390,93 85.434,56 56.956,37 
2013 142.390,93 85.434,56 56.956,37 
 
'Canvi de coberta, millora d’accessibilitat i instal·lacions a Can Llobera'. 
 
Any Pressupost Aportació Consell Aportació Ajuntament 
2011 212.537,65 106.268,82 106.268,83 
2012 142.390,93 71.195,46 71.195,47 
2013 141.235,42 70.617,71 70.617,71 

 
 

2.- Concedir un termini a l’Ajuntament de Pollença de quinze dies hàbils per presentar 
les al·legacions o els documents que estimi pertinents en relació a aquesta proposta de 
revocació de les subvencions abans esmentades”. 
 
El Sr. Miquel Àngel March Cerdà, en nom i representació de l’Ajuntament de Pollença, 
CIF: P074200E, i adreça al c/ Calvari núm. 2, 07460 de Pollença, va presentar un escrit 
d’al·legacions de data 9 d’octubre de 2015 contra l’acord abans citat del Ple del Consell 
d’inici dels tràmits per a la revocació d’unes subvencions del POS/2011.  
 
En aquest escrit d’al·legacions, a més de demanar que es deixi sense efecte l’acord 
d’inici de revocació de les subvencions abans esmentat, també se sol·licita, a l’empara 
de l’article 80 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’obertura d’un 
període de prova per un termini de trenta dies per practicar una prova documental. 
  
El conseller de Desenvolupament Local, per mitjà de Resolució de data 21 d’octubre de 
2015, va resoldre el següent, en relació sol·licitud de la pràctica de la prova documental: 
 
“1.- Estimar la sol·licitud de l’Ajuntament de Pollença formulada a l’escrit 
d’al·legacions de data 9 d’octubre de 2015 contra l’acord del Ple de dia 10 de setembre 
de 2015 pel qual s’inicien els tràmits per a la revocació de les subvencions abans 
esmentades, i, en conseqüència, obrir un període de prova per un termini de trenta dies 
hàbils per a la pràctica de la prova documental que s’esmenta a l’apartat següent. 
 
2.- Que per part dels serveis competents del Consell de Mallorca es practiqui la següent 
prova documental: 
 
Que en el marc de les convocatòries per als plans d’obres i serveis (període entre els 
anys 1995 a 2015) s’expedeixi còpia: 
 
a) De tots els acords de ple del Consell de Mallorca convalidant un expedient amb 
informe de fiscalització desfavorable i acordant el pagament de subvencions concedides 
en les convocatòries dels distints plans d’obres i serveis. 
 
b) Còpia dels informes de fiscalització desfavorables corresponents als esmentats 
expedients. 
 
3.- Notificar la present resolució de l’Ajuntament de Pollença i als serveis competents 
del Consell de Mallorca per a la pràctica de la prova citada.” 
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Practicada la prova, el resultat de la mateixa va ser notificat a l’Ajuntament de Pollença 
amb data 30 de novembre de 2015 i se li va concedir un termini de cinc dies hàbils 
perquè pogués al·legar el que estimàs convenient respecte d’aquesta prova practicada. 
 
L’Ajuntament de Pollença va presentar una al·legació a la prova practicada. Va 
demanar que es completàs la prova i s’aclarís: “a) si els acords remesos són tots els que 
existeixen o hi ha més expedients concrets de subvenció en el marc de les convocatòries 
pels Plans d’obres i serveis (període entre els anys 1995 a 2015) en els quals malgrat 
l’existència d’un informe de fiscalització desfavorable s’ha acordat el pagament i b) en 
particular, aclareixi si existeixen expedients en el que, en el marc de les convocatòries 
pels Plans d’obres i serveis (període entre els anys 1995 a 2015) en circumstàncies 
similars a la nostra (retard en l’adjudicació o execució de les obres) s’hagi acordat el 
pagament de subvencions als Ajuntaments resolent la discrepància a favor de l’òrgan 
gestor malgrat l’existència d’un informe de fiscalització desfavorable”.  
 
Mitjançant escrit de data 15 de novembre de 2015 se li va contestar a l’Ajuntament de 
Pollença que a la prova documental practicada (còpia de la qual s’ha remès a 
l’ajuntament) hi figuraven tots els acords adoptats pel Ple del Consell de Mallorca en 
relació als plans d’obres i serveis del període 1995-2015 resolent discrepàncies amb la 
Intervenció General; i que no hi ha expedients del Pla d’obres i serveis d’aquest període 
“en els quals malgrat l’existència d’un informe de fiscalització desfavorable s’ha 
acordat el pagament” ni tampoc “expedients en el que, en el marc de les convocatòries 
pels Plans d’obres i serveis (període entre els anys 1995 a 2015) en circumstàncies 
similars a la nostra (retard en l’adjudicació o execució de les obres) s’hagi acordat el 
pagament de subvencions als Ajuntaments resolent la discrepància a favor de l’òrgan 
gestor malgrat l’existència d’un informe de fiscalització desfavorable”.  
 
Per mitjà d’escrit de data 25 de gener de 2016 es va remetre a l’Ajuntament de Pollença 
proposta de resolució de l’expedient de revocació de subvencions i se li va concedir a 
l’ajuntament un termini de 15 dies hàbils per formular al·legacions i presentar els 
documents pertinents. 
 
L’Ajuntament de Pollença, mitjançant escrit del Batle President de data 11 de febrer de 
2016, va presentar al·legacions contra la proposta de resolució que se li va notificar. 
 
Mitjançant informe jurídic de data 30 de març de 2016 del cap dels Serveis 
Administratius de Cooperació Local es rebaten els arguments de l’anterior escrit 
d’al·legacions contra la proposta de resolució de revocació de les subvencions.  
 
Atès l'informe de fiscalització de data 25 d'abril de 2016 de la Interventora General en el 
qual es fa constar que es fiscalitza de disconformitat la proposta de resolució perquè 
existeix la següent deficiència per una errada de transcripció: 
 
"Pel que fa a l'obra: 'Millora aparcament i accessos a la zona esportiva de Pollença', el 
finançament que figura a la proposta de resolució és aquest: 
 
Any Pressupost Aportació Consell Aportació Ajuntament 
2011 212.537,65 127.522,59 85.015,06 
2012 142.390,93 85.434,56 56.956,37 
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2013 142.390,93 85.434,56 56.956,37 
 
I, pel contrari, el quadre de finançament correcte d'aquesta obra és el següent: 
 
Any Pressupost Aportació Consell Aportació Ajuntament 
2011 212.537,65 127.522,59 85.015,06 
2012 170.174,51 102.104,71 68.069,80 
2013 170.174,51 102.104,71 68.069,80 
" 
Per mitjà d'escrit de data 13 de maig de 2016 s'ha posat de manifest a l'Ajuntament de 
Pollença aquesta errada en el finançament de l'obra esmentada i se li ha concedit un nou 
termini de 15 dies per formular al·legacions i presentar els documents pertinents. 
 
Durant aquest termini l'Ajuntament de Pollença no ha presentat cap escrit d'al·legacions 
a aquesta nova proposta de resolució. 
 
Atès l'informe de fiscalització de conformitat de data 14 de juny de 2016 de la 
Interventora General. 
 
Per tot el s’ha esmentat, previ informe preceptiu de la Comissió Informativa General i 
de Comptes, el conseller executiu de Desenvolupament Local fa al Ple del Consell de 
Mallorca la següent proposta d' 
 
ACORD 
 
Revocar les subvencions concedides a l’Ajuntament de Pollença, CIF: P0704200E, per 
dur a terme les següents obres: “Millora aparcaments i accessos a la zona esportiva de 
Pollença” i “Canvi de coberta, millora d’accessibilitat i instal·lacions a Can Llobera”, 
per incompliment del termini per part de l’Ajuntament de Pollença per presentar, 
correctament emplenats, al Consell de Mallorca el certificat d’adjudicació de les dues 
obres. Aquestes obres estaven incloses en el POS/2011 i tenien el següent finançament:  
 
“Millora aparcaments i accessos a la zona esportiva de Pollença”.  
 
Any Pressupost Aportació Consell Aportació Ajuntament 
2011 212.537,65 127.522,59 85.015,06 
2012 170.174,51 102.104,71 68.069,80 
2013 170.174,51 102.104,71 68.069,80 
 
“Canvi de coberta, millora d’accessibilitat i instal·lacions a Can Llobera”. 
 
Any Pressupost Aportació Consell Aportació Ajuntament 
2011 212.537,65 106.268,82 106.268,83 
2012 142.390,93 71.195,46 71.195,47 
2013 141.235,42 70.617,71 70.617,71 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-un vots a favor (PP, PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i cinc abstencions (El Pi-Proposta per les 
Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
 
PUNT 39. REDUCCIÓ DE LES AJUDES DERIVADA DE LA CONTRACTACIÓ 
DE LES  OBRES  INCLOSES EN EL PLA ESPECIAL D’AJUDES 2015-2016 A 
LES CORPORACIONS LOCALS DE MALLORCA DE POBLACIÓ INFERIOR 
O IGUAL A 20.000 HABITANTS PER A OBRES I SERVEIS MÍNIMS 
OBLIGATORIS.  
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local que diu: 
 
El Ple del Consell Insular de Mallorca, a la sessió ordinària de dia 10 de desembre de 
2015, va aprovar inicialment la creació d’un Pla Especial per als anys 2015 i 2016 per 
ajudar els ajuntaments de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants a 
l’execució d’obres i serveis mínims obligatoris. 
 
L’aprovació inicial de l’esmentat Pla es va publicar al BOIB núm. 183, de data 17 de 
desembre de 2015, i no es va presentar cap reclamació ni suggeriment, per la qual cosa 
es va entendre aprovat definitivament l’acord d’aprovació inicial de creació del Pla 
Especial esmentat. 
 
L’aprovació definitiva del Pla es va publicar al BOIB núm. 5, de data 12 de gener de 
2016. 
 
El Ple del Consell Insular de Mallorca de dia 10 de març de 2016 va procedir a assignar 
les ajudes a les obres que els ajuntaments varen sol·licitar i també a ampliar  el termini 
per adjudicar les obres del Pla Especial d’ajudes 2015-2016 fins a dia 29 d’abril de 
2016, i el termini per acabar les obres fins a dia 29 de juliol de 2016.  
 
 L’Ajuntament d’Andratx no va presentar l’adjudicació de les obres en el termini 
assenyalat. Per això, atès el que disposa l’article 70.3 del R. 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, es va fer un requeriment a l’Ajuntament d’Andratx perquè en el termini 
improrrogable de quinze (15) dies hàbils comptadors a partir del dia següent al de la 
recepció de la notificació presentàs l’adjudicació de l’obra al Consell de Mallorca 
d’acord amb el formulari previst al Pla Especial. L’Ajuntament d’Andratx ha presentat 
l’adjudicació de l’obra amb data 18 de maig de 2016. 
 
Una vegada contractades totes les obres, la baixa que s’ha produït per aquestes 
contractacions suposa una reducció de les ajudes concedides proporcional a la baixa. 
 
Vist l’informe de fiscalització de data  7 de juny de 2016. 
 
 Per tot això, el Conseller Executiu de Desenvolupament Local fa al Ple del Consell de 
Mallorca la següent proposta d’ 
 
ACORD 
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1.- Reduir les ajudes concedides per un total de 22.961,22 euros degut a les baixes que 
s’han produït per la contractació de les obres per part dels ajuntaments incloses en el  
Pla Especial d’ajudes 2015-2016 a les Corporacions Locals de Mallorca de població 
inferior o igual a 20.000 habitants per a obres i serveis mínims obligatoris. Les obres 
quedaran amb el següent finançament: 
 
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT 
 
“Renovació de la instal·lació de l’enllumenat públic d’un tram del carrer Sa Vela” 
Import ajuda proposada: 100.000,00 euros. 
Import pressupost de l’obra: 99.956,35 euros. 
Ajuda concedida: 99.956,35 euros. 
Aportació Ajuntament: -------------- 
Import total contractació obra: 87.151,58 euros. 
Import contractació Consell: 87.151,58 euros. 
Import contractació Ajuntament: ----------- 
Baixa total: 12.804,77 euros. 
Baixa Consell: 12.804,77 euros. 
Baixa Ajuntament: ----------- 
Import que reverteix a la partida: 12.804,77 euros. 
 
 
AJUNTAMENT DE MONTUÏRI 
 
“Projecte de petites obres de rehabilitació a l'edifici del cementiri municipal ‘Na 
Campana’ ” 
Import ajuda proposada: 55.044,87 euros. 
Import pressupost de l’obra: 54.896,19 euros. 
Ajuda concedida  54.896,19 euros. 
Aportació Ajuntament:  -------------- 
Import total contractació obra:  54.208,00 euros. 
Import contractació Consell: 54.208,00 euros. 
Import contractació Ajuntament:  ----------------- 
Baixa total: 688,19 euros. 
Baixa Consell: 688,19 euros. 
Baixa Ajuntament:  ------------------ 
Import que reverteix a la partida: 688,19 euros. 
 
AJUNTAMENT D’ANDRATX 
 
“Dotació de la voravia peatonal per la millora d’accés al CP Es Molins al carrer França 
de S’Arracó” 
Import ajuda proposada: 58.500,00 euros. 
Import pressupost de l’obra: 58.480,43 euros. 
Ajuda concedida  58.480,43 euros. 
Aportació Ajuntament:    -------------- 
Import total contractació obra:  49.012,17 euros. 
Import contractació Consell: 49.012,17 euros. 
Import contractació Ajuntament:  -------------------- 
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Baixa total: 9.468,26 euros. 
Baixa Consell: 9.468,26 euros. 
Baixa Ajuntament:  ------------------- 
Import que reverteix a la partida: 9.468,26 euros. 
 
2.- Aquesta quantitat de 22.961,22 euros s’ha de donar de baixa i ha de revertir a la 
partida pressupostària 65.94310 76282. 
 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) explica que es tracta de tres baixes 
d’adjudicacions que corresponen als ajuntaments de Puigpunyent, de Montuïri i d’Andratx i que 
s’afegeixen a la partida inicial. 

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

PUNT 40. APROVACIÓ INICIAL D’UN PLA ESPECIAL D'INVERSIONS 
FINANCERAMENT SOSTENIBLES 2016-2017. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local que diu: 
 
L’article 36.2, lletra b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
règim local, diu que “las Diputaciones o entidades equivalentes podrán otorgar 
subvenciones y ayudas con cargo a sus fondos propios para la realización y el 
mantenimiento de obras y servicios municipales, que se instrumentarán a través de 
planes especiales u otros instrumentos específicos.” 
 
L’article 33.2, lletra d), de la Llei abans esmentada, preveu que és una competència del 
Ple de la Diputació “la aprobación de los planes de carácter provincial.” 
 
La disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, disposa:  
 
“Les subvencions que integren el Programa de cooperació econòmica de l’Estat a les 
inversions de les entitats locals, de la mateixa manera que les subvencions que integren 
plans o instruments similars que tinguin per objecte portar a terme funcions 
d’assistència i cooperació municipal, es regeixen per la seva normativa específica, i són 
d’aplicació supletòria les disposicions d’aquesta Llei.” 
 
Amb el superàvit de l'exercici 2015 (disposició addicional 82 de la Llei 48/2015, de 29 
d'octubre, de pressuposts generals de l'Estat per a 2016) es vol dur a terme un Pla 
Especial d'inversions financerament sostenibles, d'acord amb les previsions de la 
disposició addicional 6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera en relació amb la disposició addicional 16 del 
text refós de la Llei reguladora de las hisendes locals, aprovat pel R. Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Seran beneficiaris del Pla Especial tots els ajuntaments de Mallorca (excepte Palma) i 
les entitats locals menors. 
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Atesa la naturalesa del finançament d'aquest Pla Especial, les entitats locals 
beneficiàries del Pla així com les inversions que es duguin a terme hauran de complir 
unes condicions especials previstes a la disposició addicional 6 de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en relació amb 
la disposició addicional 16 del text refós de la Llei reguladora de las hisendes locals, 
aprovat pel R. Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Les actuacions que podran obtenir ajuda (màxim de 5 per entitat local) del Consell de 
Mallorca són obres d’inversió d'una quantia igual o superior a 15.000,00 euros. 
 
Es destina la quantitat de vint milions d’euros (20.000.000,00 €), amb càrrec a la partida 
pressupostària 65.94390.76200, del pressupost de 2016 per dur a terme aquest Pla 
Especial. 
 
Els projectes se subvencionaran segons l’ordre de preferència assenyalat pel President 
de la Corporació Local al document que figura com Annex 0. 
 
Atès l’informe de data 6 de juliol de 2016 de la Interventora General. 
 
 
Per tot això, previ informe preceptiu de la Comissió Informativa General i de Comptes, 
el conseller executiu de Desenvolupament Local fa al Ple del Consell de Mallorca la 
següent proposta d' 
 

A C O R D 
 
1.- Aprovar inicialment la creació d’un Pla Especial d'inversions financerament 
sostenibles per als anys 2016 i 2017 per ajudar les corporacions locals de Mallorca a 
l’execució d'obres d'inversió. 
 
L'objecte del Pla Especial és fomentar la realització d'inversions de reforma o 
remodelació d'infraestructures i serveis preexistents, de titularitat municipal, que 
suposin una millora en l'eficiència dels sistemes d'explotació i/o reducció del consum de 
recursos limitats, d'acord amb els següents tipus d'obres: 
 
 1.- Optimitzar el consum d'aigua. 
 
 Actuacions en les xarxes i equipaments de tractament, transport i distribució 
d’aigua o de sanejament encaminades a procurar la minimització del consum de l’aigua, 
una millor captació d’aigües pluvials, la reducció de fuites en la canalització i/o evitar-
ne la contaminació. 
 
 2.- Incentivar l’estalvi energètic i la implantació d’energies renovables. 
 
 Actuacions en els sistemes d’il·luminació, senyalística, climatització, aïllament 
tèrmic i/o automatització encaminades a reduir el consum elèctric, augmentar 
l’aprofitament de fonts d’energies renovables i/o adequar a la normativa vigent les 
instal·lacions d’edificis, equipaments i serveis públics municipals, especialment en 
matèria de seguretat sobre les persones i el medi ambient. 
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 3.- Eliminar barreres a l’accessibilitat universal. 
 
 Actuacions en edificis, equipaments i espais públics encaminades a resoldre la 
plena adequació normativa en matèria d’accessibilitat universal, en condicions de 
seguretat, comoditat i igualtat per a totes les persones, especialment aquelles amb 
especials dificultats en la mobilitat i/o en la comunicació. 
 
 4.- Millorar l’estat de les xarxes locals de carreteres. 
 
 Actuacions de rehabilitació i/o acondicionament de carreteres de titularitat 
municipal que connectin, directament, nuclis de població del mateix municipi, o 
facilitin l'accés a llocs d'especial concurrència o connectin amb vials del Consell de 
Mallorca. 
 
 S'ha de destinar, com a mínim, un 50 % de l'ajuda prevista per a cada ajuntament 
al punt 3 del present acord a projectes de les línies 1: optimitzar el consum d'aigua; i de 
la línia 2: incentivar l’estalvi energètic i la implantació d’energies renovables, individual 
o conjuntament. Si no es destina el 50 % a alguna o a totes dues de les línies anteriors, 
no es podrà obtenir la resta de l'ajuda, i s'entendrà que s'ha renunciat a tota l'ajuda.  
  
2.- Aprovar inicialment el règim de concertació del Pla Especial per als anys 2016 i 
2017 que s’adjunta a aquest acord com Annex I i disposar per a aquest règim la 
normativa específica aplicable pel que fa referència a l’atorgament i execució de les 
ajudes que es derivin d’aquest Pla Especial.  
 
3.- Aprovar inicialment la proposta de distribució de les ajudes d’aquest Pla Especial. 
Els ajuntaments i entitats locals menors de Mallorca que es podran acollir a aquest Pla 
Especial i les ajudes que s’obtindran són les següents: 
 

AJUNTAMEN
T 

CIF 
POB
LACI
Ó  

AJUDA PER 
ENS 

NUCLIS DE 
POBLACIÓ 

QUANTITAT 
PER NUCLI 

TOTAL AJUDA 
SEGONS NÚM 
NUCLIS 

AJUDA PER 
HABITANT 

TOTAL 
AJUDA PER 
HABITANT 

CÀLCUL 
AJUDA 

AJUDA 
TOTAL 

ALARÓ 
P-
07001
00-A 

5.275 200.000,00 0 5.000,00 0,00 19,3502131 102.072,37 302.072,37 302.072,37 

ALCÚDIA 
P-
07003
00-G 

19.76
3 200.000,00 4 5.000,00 20.000,00 19,3502131 382.418,26 602.418,26 602.418,26 

ALGAIDA 
P-
07004
00-E 

5.410 200.000,00 2 5.000,00 10.000,00 19,3502131 104.684,65 314.684,65 314.684,65 

ANDRATX 
P-
07005
00-B 

11.09
3 

200.000,00 4 5.000,00 20.000,00 19,3502131 214.651,91 434.651,91 434.651,91 

ARIANY 
P-
07066
00-D 

871 200.000,00 0 5.000,00 0,00 19,3502131 16.854,04 216.854,04 216.854,04 

ARTÀ 
P-
07006
00-J 

7.381 200.000,00 5 5.000,00 25.000,00 19,3502131 142.823,92 367.823,92 367.823,92 

BANYALBUFA
R 

P-
07007
00-H 

548 200.000,00 2 5.000,00 10.000,00 19,3502131 10.603,92 220.603,92 220.603,92 

BINISSALEM 
P-
07008
00-F 

7.850 200.000,00 1 5.000,00 5.000,00 19,3502131 151.899,17 356.899,17 356.899,17 

BÚGER P- 1.022 200.000,00 0 5.000,00 0,00 19,3502131 19.775,92 219.775,92 219.775,92 
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07009
00-D 

BUNYOLA 
P-
07010
00-B 

4.628 200.000,00 4 5.000,00 20.000,00 19,3502131 89.552,79 309.552,79 309.552,79 

CALVIÀ 
P-
07011
00-J 

50.32
8 

200.000,00 16 5.000,00 80.000,00 19,3502131 973.857,52 1.253.857,52 1.000.000,00 

CAMPANET 
P-
07012
00-H 

2.524 200.000,00 1 5.000,00 5.000,00 19,3502131 48.839,94 253.839,94 253.839,94 

CAMPOS 
P-
07013
00-F 

9.892 200.000,00 5 5.000,00 25.000,00 19,3502131 191.412,31 416.412,31 416.412,31 

CAPDEPERA 
P-
07014
00-D 

11.42
0 

200.000,00 10 5.000,00 50.000,00 19,3502131 220.979,43 470.979,43 470.979,43 

CONSELL 
P-
07016
00-I 

3.862 200.000,00 0 5.000,00 0,00 19,3502131 74.730,52 274.730,52 274.730,52 

COSTITX 
P-
07017
00-G 

1.205 200.000,00 0 5.000,00 0,00 19,3502131 23.317,01 223.317,01 223.317,01 

DEIÀ 
P-
07018
00-E 

713 200.000,00 5 5.000,00 25.000,00 19,3502131 13.796,70 238.796,70 238.796,70 

ESCORCA 
P-
07019
00-C 

236 200.000,00 4 5.000,00 20.000,00 19,3502131 4.566,65 224.566,65 224.566,65 

ESPORLES 
P-
07020
00-A 

4.922 200.000,00 2 5.000,00 10.000,00 19,3502131 95.241,75 305.241,75 305.241,75 

ESTELLENCS 
P-
07021
00-I 

336 200.000,00 0 5.000,00 0,00 19,3502131 6.501,67 206.501,67 206.501,67 

FELANITX 
P-
07022
00-G 

17.41
2 200.000,00 5 5.000,00 25.000,00 19,3502131 336.925,91 561.925,91 561.925,91 

FORNALUTX 
P-
07025
00-J 

703 200.000,00 0 5.000,00 0,00 19,3502131 13.603,20 213.603,20 213.603,20 

INCA 
P-
07027
00-F 

30.65
1 200.000,00 0 5.000,00 0,00 19,3502131 593.103,38 793.103,38 793.103,38 

LLORET DE 
VISTALEGRE 

P-
07028
00-D 

1.233 200.000,00 0 5.000,00 0,00 19,3502131 23.858,81 223.858,81 223.858,81 

LLOSETA 
P-
07029
00-B 

5.639 200.000,00 0 5.000,00 0,00 19,3502131 109.115,85 309.115,85 309.115,85 

LLUBÍ 
P-
07030
00-J 

2.176 200.000,00 0 5.000,00 0,00 19,3502131 42.106,06 242.106,06 242.106,06 

LLUCMAJOR 
P-
07031
00-H 

34.61
8 200.000,00 15 5.000,00 75.000,00 19,3502131 669.865,68 944.865,68 944.865,68 

MANACOR 
P-
07033
00-D 

40.17
0 

200.000,00 9 5.000,00 45.000,00 19,3502131 777.298,06 1.022.298,06 1.000.000,00 

MANCOR DE 
LA VALL 

P-
07034
00-B 

1.321 200.000,00 0 5.000,00 0,00 19,3502131 25.561,63 225.561,63 225.561,63 

MARIA DE LA 
SALUT 

P-
07035
00-I 

2.113 200.000,00 0 5.000,00 0,00 19,3502131 40.887,00 240.887,00 240.887,00 

MARRATXÍ 
P-
07036
00-G 

35.72
6 

200.000,00 18 5.000,00 90.000,00 19,3502131 691.305,71 981.305,71 981.305,71 

MONTUÏRI 
P-
07038
00-C 

2.850 200.000,00 0 5.000,00 0,00 19,3502131 55.148,11 255.148,11 255.148,11 

MURO 
P-
07039
00-A 

6.723 200.000,00 1 5.000,00 5.000,00 19,3502131 130.091,48 335.091,48 335.091,48 
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ENTITAT 
LOCAL DE 
PALMANYOL
A 

P-
07000
02-I 

2.078 200.000,00 0 5.000,00 0,00 19,3502131 40.209,74 240.209,74 240.209,74 

PETRA 
P-
07041
00-G 

2.816 200.000,00 0 5.000,00 0,00 19,3502131 54.490,20 254.490,20 254.490,20 

SA POBLA 
P-
07044
00-A 

12.69
4 

200.000,00 2 5.000,00 10.000,00 19,3502131 245.631,61 455.631,61 455.631,61 

POLLENÇA 
P-
07042
00-E 

16.11
5 200.000,00 6 5.000,00 30.000,00 19,3502131 311.828,68 541.828,68 541.828,68 

PORRERES 
P-
07043
00-C 

5.267 200.000,00 0 5.000,00 0,00 19,3502131 101.917,57 301.917,57 301.917,57 

PUIGPUNYEN
T 

P-
07045
00-H 

2.018 200.000,00 2 5.000,00 10.000,00 19,3502131 39.048,73 249.048,73 249.048,73 

SES SALINES 
P-
07059
00-I 

5.018 200.000,00 1 5.000,00 5.000,00 19,3502131 97.099,37 302.099,37 302.099,37 

SANT JOAN 
P-
07049
00-J 

2.035 200.000,00 0 5.000,00 0,00 19,3502131 39.377,68 239.377,68 239.377,68 

SANT 
LLORENÇ 

P-
07051
00-F 

8.146 200.000,00 5 5.000,00 25.000,00 19,3502131 157.626,84 382.626,84 382.626,84 

SANTA 
EUGÈNIA 

P-
07053
00-B 

1.638 200.000,00 3 5.000,00 15.000,00 19,3502131 31.695,65 246.695,65 246.695,65 

SANTA 
MARGALIDA 

P-
07055
00-G 

11.67
2 

200.000,00 2 5.000,00 10.000,00 19,3502131 225.855,69 435.855,69 435.855,69 

SANTA 
MARIA DEL 
CAMÍ 

P-
07056
00-E 

6.685 200.000,00 0 5.000,00 0,00 19,3502131 129.356,17 329.356,17 329.356,17 

SANTANYÍ 
P-
07057
00-C 

11.31
6 200.000,00 10 5.000,00 50.000,00 19,3502131 218.967,01 468.967,01 468.967,01 

SELVA 
P-
07058
00-A 

3.890 200.000,00 3 5.000,00 15.000,00 19,3502131 75.272,33 290.272,33 290.272,33 

SENCELLES 
P-
07047
00-D 

3.082 200.000,00 1 5.000,00 5.000,00 19,3502131 59.637,36 264.637,36 264.637,36 

SINEU 
P-
07060
00-G 

3.612 200.000,00 0 5.000,00 0,00 19,3502131 69.892,97 269.892,97 269.892,97 

SÓLLER 
P-
07061
00-E 

13.64
8 

200.000,00 3 5.000,00 15.000,00 19,3502131 264.091,71 479.091,71 479.091,71 

SON 
SERVERA 

P-
07062
00-C 

11.44
9 200.000,00 4 5.000,00 20.000,00 19,3502131 221.540,59 441.540,59 441.540,59 

VALLDEMOS
SA 

P-
07063
00-A 

2.005 200.000,00 5 5.000,00 25.000,00 19,3502131 38.797,18 263.797,18 263.797,18 

VILAFRANCA 
DE BONANY 

P-
07065
00-F 

2.913 200.000,00 0 5.000,00 0,00 19,3502131 56.367,17 256.367,17 256.367,17 

  
458.7
11 

10.600.000,00 160   800.000,00   
8.876.155,5
8 

20.276.155,58 20.000.000,00 

 
 
4.- Autoritzar una despesa per import de vint milions d’euros (20.000.000,00 €), amb 
càrrec a la partida pressupostària 65.94390.76200 del pressupost de 2016, per a la 
concessió d’ajudes d’aquest Pla Especial. Aquesta autorització de la despesa queda 
condicionada a l'aprovació definitiva de la corresponent modificació de crèdits. 
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5.-  Sotmetre a exposició pública aquest Pla Especial per un termini de deu dies hàbils 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), a través de la base 
de dades nacional de subvencions. Durant aquest termini es podran presentar a aquest 
Pla les al·legacions i les reclamacions que es considerin oportunes. Si no es presenten 
al·legacions ni reclamacions en aquest termini, aquest Pla Especial, la distribució 
d’ajudes i el règim de concertació s’entendrà aprovat definitivament. 

 
6.- Delegar en el President del Consell, a la vista dels projectes presentats, la 
competència per concedir l'ajuda màxima per als projectes d'obra i els pressuposts 
d'honoraris, i també delegar-li dictar quantes resolucions es derivin de l'aprovació 
d'aquest Pla Especial. 
 
 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) inicia la seva intervenció.  

Tot i que ja s’ha parlat del Pla d’inversions financerament sostenibles en el Ple d’avui, vol destacar 
especialment el consens que s’ha obtingut per tal de dur-lo endavant. Diu que tant de bo se mantengui, 
amb vista a properes convocatòries, perquè afavoreix tothom, als ajuntaments que en són els beneficiaris 
però també a la institució. 

Assenyala que l’import total és de 20 M€, centrats en quatre finalitats bàsiques que explica tot seguit. 

Les dues primeres van destinades a tot allò relacionat amb l’aigua i amb el seu estalvi, i el mateix referit a 
l’energia. Observa que el pla estableix que aquestes dues línies d’ajuda han de representar el 50% de la 
quantitat que té assignada cada ajuntament. 

La tercera línia d’ajudes pretén l’eliminació de les barreres arquitectòniques en els espais i edificis 
públics. La quarta línia se destina a la rehabilitació i l’adequació de carreteres de propietat municipal que 
comuniquin dos nuclis de població, o un nucli de població amb una carretera del Consell de Mallorca o bé 
que siguin accessos a llocs d’especial concurrència, com ara ermites, santuaris o indrets semblants.  

Explica que s’han destinat 200.000 € a cada ajuntament, una quantitat fixa de 5.000 € per cada nucli de 
població addicional i poc més de 19€ per cada habitant que tengui el municipi. Fa notar que aquest criteri 
és el que ha semblat més correcte i equitatiu. 

Espera que l’execució d’aquest pla sigui la correcta i reitera la importància de complir tots els terminis 
establerts. Tot i que ell ja ho va dir als batles i batlesses, també demana als membres de la Corporació del 
Ple que insisteixin a recordar-ho, en els municipis en els quals el seu Grup polític tengui representació. 

Per acabar fa una sèrie d’advertiments per tal d’evitar situacions desagradables que se podrien produir en 
cas d’incompliment per part dels ajuntaments, com ara tenir unes obres ja fetes i no poder-les cobrar per 
no haver respectat les indicacions concretes d’aquest pla.  

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) manifesta la satisfacció del seu Grup per 
l’aprovació d’aquest pla perquè varen tenir l’ocasió de participar-hi. Si aquest ha de ser el tarannà de 
l’equip de govern per a properes ocasions, ho considera molt positiu.  

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) diu que s’alegra perquè han comprovat que aquesta 
institució només és lenta per a determinades qüestions. Fa notar que, en aquest cas concret, en el mes de 
març es va fer la liquidació del pressupost, en els mesos de maig i juny ja se varen consensuar totes les 
bases de la convocatòria i en el mes de juliol ja s’aproven. Per aquest motiu, considera que s’ha de 
felicitar tot el personal tècnic que ha aconseguit presentar a dia d’avui aquest expedient ja acabat, que 
permetrà que els ajuntaments el puguin tenir abans de final d’any.  

Tot seguit fa dues observacions; en la primera considera que és una notícia positiva que hi hagi 20 M€ 
disponibles i en la segona diu que és una noticia negativa que sigui de liquidació del pressupost, perquè 
significa que provenen d’una mala gestió del pressupost anterior i perquè no està garantit que també se’n 
pugui disposar l’any que ve.  

Comenta que el seu Grup desitjaria poder disposar d’una quantitat més estable, com a conseqüència d’un 
compromís de legislatura, perquè seria molt correcte tenir 20 M€ per destinar-los als ajuntaments, atès 
que aquests podrien fer una planificació de necessitats a llarg termini, cosa que actualment no és possible 
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però ho seria si se modificàs la Llei de finançament dels consells insulars, perquè s’aconseguiria 
l’estabilitat necessària.  

Aprofita per recordar a l’equip de govern els seus compromisos electorals, pel que fa a aquesta 
modificació, i també les seves intervencions en aquest sentit en el Parlament de les Illes Balears durant la 
passada legislatura, quan el Partit Popular va aprovar la Llei de finançament dels consells insulars. Fa 
avinent que ha transcorregut ja un any, des d’aleshores, però no n’han tornat a parlar.  

Tot i això, opina que és molt positiu el consens que s’ha aconseguit entre tots els grups polítics del 
Consell de Mallorca, perquè també ha afavorit l’entesa amb els ajuntaments, i és un motiu per 
congratular-se’n.  

Finalment, anima l’equip de govern de la institució a mantenir aquesta mateixa actitud amb els grups de 
l’oposició amb vista a properes ocasions.  

El Sr. SALOM (PP) intervé a continuació. 

Coincideix amb els motius de satisfacció pel consens aconseguit que ha expressat el Sr. Font. Es mostra 
convençut que és possible aconseguir bons acords només pel fet de tenir bona voluntat i no deixar que es 
mesclin altres qüestions en les converses, que l’únic que fan és embullar.  

Tot seguit fa dues peticions.  

En primer lloc, que el Consell de Mallorca estigui molt pendent dels ajuntaments perquè no en quedi cap 
desemparat pel que fa a la presentació de documentació, que el personal tècnic vetlli perquè no se desviïn 
d’allò que estableixen les bases de la convocatòria.  

En segon lloc, planteja els problemes que tenen alguns ajuntaments que volen fer inversions en la seva 
xarxa d’aigua potable pel que fa a l’execució dels projectes per connectar la xarxa del seu municipi a la 
xarxa del Govern balear. Demana al Sr. Font si seria possible coordinar convenientment els organismes 
que hi intervenen (Comissió Balear de Medi Ambient del Govern Balear, Abaqua i Consell de Mallorca) 
per tal d’aconseguir-ho.  

Reitera que agrairia que s’intenti, almenys, aconseguir-ho.  

El Sr. FONT respon tot seguit. 

En primer lloc, diu al Sr. Pastor que, tot i que ja no vol fer més polèmica, cal distingir entre l’adjudicació 
d’una quantitat de recursos a un ajuntament amb una contractació de l’equipament dels bombers, perquè 
aquesta darrera és molt complexa des del punt de vista tècnic.  

Agraeix a tots els grups polítics el suport i el consens a què s’ha arribat per aprovar aquest pla.  

Tot seguit respon al Sr. Salom. Assegura que n’estan ben pendents, dels ajuntaments. Afirma que 
telefonen i els recorden quins són els terminis establerts per bé que en algunes ocasions, tot i això, hi ha 
ajuntaments que no compleixen.  

Reitera que ho fan i que ho seguiran fent, per la qual cosa no cal que se’n preocupi gens, el Sr. Salom, en 
aquest sentit.  

Quant als projectes de caire mediambiental, recorda al Sr. Salom que a la darrera Assemblea de Batles i 
Batlesses va assistir el gerent d’Abaqua, precisament amb aquesta finalitat: posar-se a disposició dels 
ajuntaments per a les tramitacions que estiguin relacionades amb la seva empresa.  

Pel que fa a les obres que requereixin informes de la Direcció General de Medi Ambient –no de la 
Comissió Balear de Medi Ambient– fa saber que el compromís del Govern balear és agilitar els tràmits al 
màxim, per la qual cosa ja ha demanat que li facin arribar una llista de tots els ajuntaments que n’estan 
interessats.  

Puntualitza, tot i això, que l’expressió “agilitar al màxim” no és garantia d’aconseguir el cent per cent. 
Recomana als ajuntaments que esperin al Pla especial de l’any que ve, tret que tenguin una especial 
urgència, per poder actuar amb més tranquil· litat. I si és per un cas d’urgència, diu que ell mateix 
s’ofereix per fer les gestions i per coordinar tot el que sigui possible.   

Pel que fa a la Comissió Balear de Medi Ambient, diu que ja és un altre món, raó per la qual recomana als 
ajuntaments que se n’oblidin, si es tracta de projectes que han d’entrar dins la present convocatòria, 
perquè serà impossible atendre’ls.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
PUNT 41. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2016  DEL  DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ 
PÚBLICA, IMPORT: 119.631,37 € 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Modernització i Funció Pública que diu: 
 
Atès que diverses empreses han presentat factures de data 2016 corresponent a serveis 
prestats durant l’any 2015 i 2016, amb destí al departament  Modernització i Funció 
Pública les quals s’han d’imputar al pressupost de l’exercici corrent, com a 
conseqüència de no haver-se seguit el procediment legalment establert i ser insuficient o 
inadequat el crèdit . 
  
Atesa la memòria justificativa del TAG cap de servei de Serveis Generals i Patrimoni  
amb el vistiplau de la secretària tècnica de Modernització  i Funció Pública de data 19 
de maig de 2016. 

 

Atès l’informe de fiscalització prèvia d’ Intervenció General núm. Ref. REC167.2/16 de 
data 20 de juny de 2016. 

Atès el dictamen______________ de la Comissió Informativa General i de Coptes de 
data__________ 

 

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 27 de les d’execució del pressupost d’enguany en relació a la 
competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, la Consellera executiva de 
Modernització i Funció Pública  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

 

ACORD 

 

1er.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures incloses a les 
relacions F detallades a continuació: 
 
DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIO I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

PARTIDA 
PRESSUPOSTÀ
RIA 

CODI 
RELACIÓ 

IMPORT 

SERVEIS GENERALS 10.92020.22100 F/2016/20 9.757,87 
SERVEIS GENERALS  LLAR 
INFÀNCIA I JOVENTUT 
 

10.92022.22100 
10.92023.22102 

F/2016/21 
 

 
56.255,66 

SERVEIS GENERALS  CC LA 
MISERICÒRDIA 

10.92021.22100 
10.92021.22102 

F/2016/22            
17.112,22 

DESPESES VIGILÀNCIA LLAR 
INFÀNCIA 

10.92022.22701 F/2016/23 2.143,93 
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SERVEI D’INFORMÀTICA 10.33000.21600 F/2016/12 17.999,00 
ASSEGURANCES VEHICLES 10.13600.22400 

10.17223.22400 
10.33620.22400 
10.34200.22400 
10.42200.22400 
10.45300.22400 
10.92021.22400 
10.92023.22400 
10.15110.22400 
10.94310.22400 
10.17000.22400 
10.92010.22400 
10.92030.22400 
10.92060.22400 

F/2016/25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.362,69 

  TOTAL 119.631,37 
 
 
Per un import màxim de 98.868,90€ (NORANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS 
SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS), més  20.762,47 € (VINT 
MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS) en 
concepte d’IVA, fent un total de 119.631,37 € (CENT DENOU MIL SIS-CENTS 
TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS). 
 
La disposició addicional 19 de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de carácter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les Administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta Llei per 
part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, costitueix falta molt greu la responsabilitat disciplinària de la qual 
s’exigeix de conformitat amb la normativa específica en la matèria. 
 
2on.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de les persones físiques o 
jurídiques que consten a les relacions adjuntes amb càrrec a les operación RC’s núms. 
220160008132,  220160008076, 220160008062, 220160004104,  220160005498 i 
220160009067. 
 
3er.- Proposar al Conseller d’Economia i Hisenda que ordeni el pagament a favor de les 
persones fisiques o jurídiques que consten a les relacions adjuntes. 
 

Es debat conjuntament amb el punt núm. 42. 

La Sra. PALOMINO (consellera executiva de Modernització i Funció Pública) inicia la seva intervenció. 

Explica que el punt següent, el 42, correspon a una factura del mes de desembre de 2015 que va entrar 
fora de termini.  

Quant al punt 41 fa un aclariment en el sentit que ja se va explicar en la Comissió Informativa que es 
tracta de factures d’electricitat que corresponen als mesos de desembre de 2015 i a gener, febrer i algunes 
de març de 2016. Fa notar que quedaran pendent algunes factures de març de 2016 i les d’abril, maig, 
juny i juliol de 2016 i que el dia 1 d’agost se formalitzarà el contracte d’energia elèctrica que correspon 
als Serveis Generals.  
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Destaca que hi ha una sèrie de factures que corresponen a l’any 2013, sobre les quals no s’ha demanat cap 
explicació però considera que s’ha d’informar en el Ple, que pertanyen al Servei d’Informàtica i estan 
relacionades amb l’explicació que ha donat abans el Sr. Miralles sobre la Xarxa de Biblioteques. La causa 
és que no es varen abonar quan pertocava fer-ho. També correspon a un desfasament de les assegurances 
dels vehicles produït entre els mesos de gener i de febrer de 2013.  

La Sra. ROIG (PP) intervé tot seguit per aclarir un dubte.  

Vol saber quan tendran ja el contracte d’energia elèctrica, perquè la Sra. Garrido ha dit el mes de juny i 
no coincideix amb el que diu la Sra. Palomino.  

La Sra. PALOMINO respon que són contractes diferents, raó per la qual ha dit expressament que se 
referia als Serveis Generals. Informa que el Departament de Territori i Infraestructures l’ha fet de forma 
independent.   

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per setze vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
PUNT 42. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2015  DEL  DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ 
PÚBLICA, IMPORT: 242,56 € 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Modernització i Funció Pública que diu: 
 
Ates que s’han presentat factures corresponents a serveis prestats durant l’any 2015, 
amb destí al Departament de Modernització i Funció Pública les quals s’han d’imputar 
al pressupost de l’exercici corrent, com a conseqüència de no haver-se seguit el 
procediment legalment establert i ser insuficient o inadequat el crèdit. 
 
Atesa la memòria justificativa del cap de servei de Recursos Humans de data 16 de 
febrer de 2016, l’informe del secretari tècnic de Modernització i Funció Pública de data 
16 de febrer de 2016 i la memòria justificativa del TAG cap de servei de Serveis 
Generals i Patrimoni  amb el vistiplau de la secretària tècnica de Modernització  i 
Funció Pública de data 19 de maig de 2016 
 
Atès l’informe de fiscalització prèvia d’ Intervenció General núm. Ref. REC 166/16 de 
data 9 de juny de 2016. 

Atès el dictamen_________de la Comissió Informativa General i de Comptes de data 
______ 
 
Per tot això la consellera executiva de Modernització i Funció Pública que, en virtut de 
les competències que li confereix la legislació vigent règim local i d’acord amb la base 
27 de les d’execució del pressupost d’enguany en relació a la comptència del 
reconeixement extrajudicial de crèdits, que proposa al Ple de la Corporació que adopti el 
següent: 
 
ACORD 
 
1er.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de la factura núm. 400912420 de 
data 22 de desembre de 2015, inclosa a la relació F/2015/48, per un màxim de 200,46 € 
(DOS-CENTS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS), més  42,10 € 
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(QUARANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS) en concepte d’IVA, fent un total 
de 242,56 € (DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS 
CÈNTIMS). 
 
La disposició addicional 19 de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de carácter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les Administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta Llei per 
part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, costitueix falta molt greu la responsabilitat disciplinària de la qual 
s’exigeix de conformitat amb la normativa específica en la matèria. 
 
2on.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de les persones físiques o 
jurídiques que consten a la relació adjunta amb càrrec a l’operació RC  núm. 
220160002080. 
 
3er.- Proposar al Conseller d’Economia i Hisenda que ordeni el pagament a favor de les 
persones fisiques o jurídiques que consten a les relacions adjuntes. 
 

S’ha debatut conjuntament amb el punt núm. 41. 

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

II) PART DE CONTROL 

PUNT 43. DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE 

A) RELACIÓ DE DECRETS I RESOLUCIONS ADOPTATS DES DE LA 
DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA. 

S’ajunta com annex la relació de decrets 

Es donen per assabentats. 

 

Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomenen membres 
de la Comissió Informativa General i de Comptes 
 
1. El dia 20 de juliol de 2015 es va dictar el decret pel quas es van designar les persones 
que formen la Comissió Informativa General i de Comptes en representació del 
diferents grups polítics. L’esmentat decret va ser modificat pel de dia 23 de juliol de 
2015. 
 
2. El dia 31 de maig de 2016 el Grup de consellers del Partit Popular ha demanat la 
modificació d’algun dels representants a la Comissió Informativa General i de Comptes, 
de manera que el Sr. Mauricio Rovira de Alós ha de ser la titular i la Sra. Maria Salom 
Coll ha de ser el suplent. 
 
Resolc: 
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1. Designar perquè formi part de la Comissió Informativa General i de Comptes, en 

representació del Grup de consellers del Partit Popular, el Sr. Mauricio Rovira 
de Alós, com a membre titular, i la Sra. Maria Salom Coll, com a membre 
suplent, de manera que l'esmentada comissió estarà integrada per les persones 
següents: 

 

Pel Grup de consellers del Partit Popular 

Titular: Mauricio Rovira de Alós  

Suplent: Maria Salom Coll 

Titular: Margalida Isabel Roig Catany 

Suplent: Jeroni Salom Munar 

Titular: Catalina Cirer Adrover 

Suplent: Catalina Soler Torres 

Pel Grup Socialista al Consell de Mallorca 

Titular: Cosme Bonet Bonet 

Suplent: Maria Francisca Servera Pascual 

Titular: Miquel Àngel Coll Canyelles 

Suplent: Lorena Oliver Far 

Pel Grup Més per Mallorca 

Titular: Mercè Bujosa Estarellas 

Suplent: Joan Font Massot 

Titular: Lluís Enric Apesteguía Ripoll 

Suplent: Apol·lònia Miralles Xamena 

Pel Grup Podem Mallorca 

Titular: Jesús Juan Jurado Seguí 

Suplent: M. Roser García Borràs 

Titular: Aurora Ribot Lacosta 

Suplent: Lucas Gálvez Garrido 

Pel Grup El Pi – Proposta per les Illes Balears 

Titular: Antoni Pastor Cabrer 

Suplent: Francisca Mora Veny 

Pel Grup Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía 

Titular: Catalina Serra Garcias 

Suplent: Estanislao Pons Cuart 
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2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), sens perjudici que produeixi 
efectes des de la data de la signatura. 

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

 
 

Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es delega la 
representació en la reunió del Consell Social de la Llengua Catalana de dia 7 de 
juliol de 2016 

 

Fets 

1. El dia 7 de juliol de 2016 hi ha convocada una reunió del Consell Social de la 
Llengua Catalana. El president no pot acudir a aquesta reunió. 

Fonaments jurídics 

1. L’article 3 del Decret de 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la 
Llengua Catalana, modificat pel Decret 33/2016, de 10 de juny, estableix que hi formarà 
part el president del Consell Insular de Mallorca o el conseller en qui delegui la 
representació. 

Per tot això, resolc: 

 

1. Delegar la representació a la reunió del Consell Social de la Llengua Catalana de dia 
7 de juliol de 2016 en el vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni 
i Esports. 

2. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Direcció Insular de Política 
Lingüística. 

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

Identificació 
Nomenament dels membres de la Comissió Tècnica Insular de Museus 
Fets 
1. El vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports ha 
proposat el nomenament dels membres de la Comissió Tècnica Insular de Museus 

Fonaments 

1. L’article 30 de la Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears 
determina que cada consell insular crearà la Comissió Tècnica Insular de Museus. 

2. El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 7 de març de 2005 va aprovar 
el Reglament de la Comissió Insular de Museus, el qual, en l’article 2 n’estableix la 
composició. 
3. L’article 2 d) estableix que els membres són nomenats per la Presidència del Consell 
Insular de Mallorca, a proposta de la persona titular del Departament de Cultura. 

Per tant, resolc: 

1. Designar les persones següents membres de la Comissió Tècnica Insular de Museus: 
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Sr. Rafel Maria Creus Oliver, director insular de Cultura 
Sra. Francisca Coll Borràs, directora insular de Patrimoni 
Sr. Gabriel Pons Homar, cap de la secció de Museus, en representació dels 
museus de titularitat del Consell Insular de Mallorca: 
Sra. Joana Maria Palou Sampol, en representació dels museus gestionats per la 
CAIB 
Sr. Gabriel Amengual Coll, en representació dels museus de titularitat 
eclesiàstica 
Sra. Magdalena Salas Burguera, en representació dels museus de titularitat 
municipal 
Sr. Gabriel Barceló Gràcia, en representació dels museus de titularitat privada 
Sr. Jaume Sastre Garau, en representació dels museus de titularitat estatal i 
gestió no transferida a la CAIB 
Sra. Paula Amengual Nicolau, en representació dels conjunts monumentals i 
arqueològics 
Sra. Maria José Mulet Gutiérrez, en representació de la Universitat de les Illes 
Balears 
Sra. Carolina Constantino de la Peña, en representació del Consell Insular de 
Mallorca 
Sr. Francisco Copado Corralero, en representació del Consell Insular de 
Mallorca 
Sr. Francesc Riera Vayreda, cap del Servei de Cultura, en representació del 
Consell Insular de Mallorca 
Sra. Maria del Mar Gaita Socias, en representació del Consell Insular de 
Mallorca 
Sr. Climent Romaguera Rubí, en representació del Consell Insular de Mallorca 

2. Comunicar-ho a les persones interessades i al Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports. 
 

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

Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual s’accepta la renúncia 
d’un alt càrrec 

Fets 

El dia 28 de juny de 2016, la senyora Gemma Martín Sánchez, directora insular de 
Modernització i Innovació, ha presentat la renúncia al càrrec, amb efectes de dia 30 de 
juny de 2016. 

Fonaments de dret 

En l'article 30.2 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple dia 2 de 
juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001) i modificat per diversos acords 
del Ple, es disposa que correspon a la Presidència nomenar i separar les persones que 
han d’ocupar els càrrecs de directors insulars i secretaris tècnics. 

Resolució 

Per tant, resolc: 
 

1. Acceptar la renúncia de la directora insular de Modernització i Innovació, Sra. 
Gemma Martín Sánchez, amb efectes de dia 30 de juny de 2016, i agrair-li els 
serveis prestats. 
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2. Comunicar que, d'acord amb el que es preveu en l'art. 6 d) del Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, ha de presentar les declaracions de béns i 
d'activitats que li correspon fer amb motiu del cessament 
3. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i publicar-ne el contingut 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la Seu electrònica del Consell 
Insular de Mallorca. 
4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 
 

Es donen per assabentats. 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

 
PUNT 44. MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN EL PSIB-PSOE, MÉS PER 
MALLORCA, PODEM MALLORCA DEL CONSELL DE MALLORCA SOBRE 
REBUIX AL TTIP I ALTRES ACORDS INTERNACIONALS DE COMERÇ I 
INVERSIONS SIMILARS COM EL CETA I EL TISA. 
 
Es dóna compte de la següent Moció: 
 

Exposició de motius:  

Ates a les revelacions del contingut de l’acord actualment negociat entre la UE i els 
Estats Units, fet públic en part gràcies a la ONG Greenpeace, fan necessària una 
manifestació clara i rotunda de la defensa per part del Consell de Mallorca dels drets i 
interessos de la ciutadania de Mallorca, en matèria de salut, ocupació, agricultura, 
cultura, comerç, medi ambient i contractació pública, entre altres, per sobre dels 
interessos financers de les empreses i els inversors i especuladors internacionals. 

Els documents de les negociacions que ha fet públics Greenpeace, mostren  clarament 
com aquest acord persegueix únicament garantir els beneficis d’unes elits que no han 
cessat d’augmentar els seus beneficis des de l’inici de l’anomenada crisi, agreujant de 
manera dramàtica les desigualtats socials i servint de coartada pel desmantellament dels 
serveis públics essencials. 

Les normes i els tractats comercials i acords d'inversió de la Unió Europea amb tercers 
països són eines que poden posar en perill la justícia social i ambiental, així com la salut 
pública, els interessos dels consumidors i de les treballadores i els treballadors, i a més 
poden contribuir a l'accentuació del canvi climàtic. 

El Consell de Mallorca ha de vetllar perquè el comerç internacional sigui respectuós 
amb el desenvolupament humà i en particular compleixi amb les normes i pactes 
internacionals dels drets humans, els drets laborals, els drets socials i els objectius 
mediambientals acordats per la comunitat internacional, així com garantir la protecció i 
promoció de la diversitat cultural. Així mateix, cal posar de manifest el rebuig a la 
inclusió en acords internacionals de qualsevol clàusula d'arbitratge privat o mecanisme 
de cooperació reguladora que menyscabi el respecte de les sobiranies estatals, nacionals 
i regionals. 

L'Acord Econòmic i Comercial Global (CETA), un tractat equivalent al TTIP, entre 
Canadà i la Unió Europea, preveu un mecanisme de resolució de diferències entre 
inversors i Estats anomenat ICS (Investment Court System), que substitueix als molt 
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criticats ISDS, però que manté la possibilitat per a inversors estrangers de recórrer a 
tribunals pseudo-privats d'arbitratge que amenacen la sobirania dels Estats i les 
competències dels parlaments estatals i autonòmics i també del Consell de Mallorca, i 
poden posar en perill el dret a legislar i prendre mesures per respondre a les desigualtats 
socials, a l'emergència social de la població afectada per la crisi, als desequilibris 
territorials, al canvi climàtic o a la crisi que pateix el món rural i les activitats agrícoles i 
ramaderes. 

L'aplicació d'aquests acords tindrà un impacte evident sobre sectors productius de la 
nostra regió com l'agroalimentari (especialment la ramaderia, la producció de vi, oli i 
formatge), la industria autòctona (tan maltractada els darrers anys), o les energies 
renovables. Si el TTIP, el CETA o el TISA entren en vigor nombrosos serveis públics 
prestats per les Administracions locals i regionals veuran compromès el seu caràcter 
d'universalitat, equitat o facilitat d'accés per la possible privatització irreversible dels 
mateixos (com per exemple l’aigua). 

Aquests tractats inclouen un conjunt de normes transversals relatives als principis bàsics 
d'accés als mercats i de no discriminació (tracte nacional, nació més afavorida (NMF) i 
que podrien afectar negativament a les polítiques públiques i el dret a regular del 
Govern de les Illes Balears, dels Consells insulars i dels ajuntaments, ja que poden 
obstaculitzar, entre altres coses, el dret d'incloure clàusules socials i ambientals o el 
foment de les petites i mitjanes empreses així com de l'economia local en la contractació 
pública. 

Tant el CETA com el TTIP es regeixen pels mecanismes de les polèmiques "llistes 
negatives" per als compromisos de serveis, això vol dir que tots els serveis estan 
subjectes a la liberalització, tret que es faci una excepció explícita, expandint així 
dramàticament l'abast de la liberalització dels serveis ja que els governs assumeixin 
compromisos en àrees que no podrien tenir en compte, com a nous serveis emergents en 
el futur. 

Aquests tractats afecten tant a competències exclusives de la UE com a d'altres sobre les 
quals només té competència subsidiària, per la qual cosa, malgrat que la Comissió 
Europea eviti deixar-ho clar, caldria considerar-los com de caràcter mixt. Aquest fet és 
molt rellevant pel que fa al procediment de ratificació dels acords internacionals, ja que 
exigeix que siguin ratificats no només per les institucions europees sinó també per 
cadascun dels Estats membres. És per aquest motiu que resulta essencial celebrar un 
debat democràtic que permeti vehicular l'opinió de la ciutadania al respecte. Són molts 
els punts de controvèrsia, molts els sectors i entitats que poden veure's afectats, molts 
els drets laborals, socials i ambientals en risc de ser perjudicats i molts els col·lectius 
que han expressat la seva preocupació o directament el seu rebuig a aquests tractats, i 
per això és essencial un ampli debat social.  

Alguns exemples de les qüestions més preocupants afectades, per acció o per omissió, 
en aquest tractat segons s’ha pogut saber a partir de la filtració, son:  

• La desaparició del principi de precaució. Es tracta d’un principi bàsic de la 
legislació Europea, inclosa fins i tot en els seus tractats constitutius (art. 191 
TFUE) i que ha estat recollit per nombroses legislacions nacionals i regionals i 
fins i tot per acords internacionals com el Conveni Marc de Nacions Unides 
sobre Canvi Climàtic (art. 3). Es tracta d’un principi bàsic per a garantir la salut 
de les persones davant productes alimentaris, farmacèutics o altres que poden 
afectar molt negativament la nostra salut. També permet defensar de manera 
activa el medi ambient. 
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• No es menciona el desafiament més gran que té la humanitat: el canvi climàtic. 
Fa només 6 mesos es va aprovar l’Acord de París, que fa només unes setmanes 
es va obrir a la signatura, essent el conveni internacional signat per més països 
en menor temps de la història. Ara bé, el TTIP, que tindrà un impacte enorme 
pel que fa al transport i la producció de bens així com pel que fa a l’ús de 
productes contaminants, no fa cap menció del canvi climàtic ni de l’Acord de 
París. De fet, s’inclouen mesures sobre accés a mercats que anirien en contra 
dels objectius, vinculants i obligatoris pels estats, establerts a l’Acord de París. 

• Pel que fa al nostre teixit productiu, els documents filtrats mostren com s’està 
pressionant molt per part dels EUA per passar per sobre de les indicacions 
geogràfiques (denominacions d’origen), facilitant així que grans empreses 
transnacionals produeixin productes de les illes a altres països i els venguin amb 
el mateix nom que els productes produïts aquí per empreses de Mallorca. 

Davant la manca total de transparència sobre les negociacions i el fet que la ciutadania 
europea s’hagi d’assabentar de tot això a través de filtracions, no resulta gens 
tranquil·litzadora sobre les intencions reals de la Comissió.  

Fins i tot les autoritats franceses (el Secretari d’Estat de Comerç Exterior i el mateix 
president François Hollande) han fet declaracions on s’han mostrat partidàries de no 
aprovar el TTIP, denunciant que “Europa cedeix molt i rep molt poc a canvi, i això no 
és acceptable” i destacant que “tal i com està actualment, és un mal acord i França vol 
defensar les seves petites i mitjanes empreses, l’agricultura i el medi ambient.” 

Finalment cal recordar que a més del TTIP i el CETA, també s'està negociant el TISA, 
acord sobre el comerç de serveis, del qual únicament es coneix allò filtrat gràcies a 
Wikileaks.  

Per això, el Consell de Mallorca ACORDA: 

1. El Consell de Mallorca es declara contrari als acords comercials, com el TTIP, el 
CETA o el TISA, quan no garanteixin la protecció dels drets i interessos de la 
ciutadania de les Illes, en matèria de salut, ocupació, agricultura, cultura, comerç, medi 
ambient i contractació pública, entre altres, i així ho farà saber a l’Estat i Illes Balears es 
pronunciï de a les institucions de la UE, Comissió, Parlament Europeu i Consell. 

2. El Consell de Mallorca insta al Govern d’Espanya, en el marc del Consell Europeu, a 
no autoritzar la firma de l’acord ni autoritzar la conclusió de l’Acord Econòmic i 
Comercial Global (CETA) mentre no es garanteixi la imparcialitat i la independència 
dels tribunals d’arbitratge, mentre no es blindi el dret de la UE i els seus estat membres 
a regular en favor de l’interès general, i mentre no asseguri que els inversors estrangers 
no es beneficiïn d’un tracte diferenciat dels inversosr locals. 

3. El Consell de Mallorca insta al Govern D’Espanya a que refusi qualsevol aplicació 
provisional de l’Acord Econòmic i Comercial Global (CETA). Insta així mateix al 
Govern espanyol a demanar un dictamen al Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
sobre la compatibilitat del CETA, el TTIP i el TISA amb la normativa de la UE. 

4. El Consell de Mallorca insta al Govern de l’Estat a defensar en el marc dels debats 
del Consell Europeu que el CETA sigui qualificat com un acord mixte, necessitant així 
que cada Estat ratifiqui també l’acord. 

5. El Consell de Mallorca insta al Ministeri d’Economia i Competitivitat a que 
disposicions com els ISDS o l’ICS no siguin incloses en cap proper tractat de comerç o 
inversions i siguin eliminades dels tractats actualment en vigor. Al mateix temps, insta 
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al Govern de l’Estat a impulsar polítiques internacionals i de cooperació que permetin el 
desenvolupament de sistemes judicials robustos, imparcials i independents arreu del 
món, per tal de garantir una protecció judicial efectiva dels drets de tothom, fent així 
innecessari els tribunals arbitrals mencionats. Així mateix instarà al mateix ministeri a 
evitar la participació directa o indirecta de les empreses transnacionals, a través de 
qualsevol tipus d’organisme o lobbies, en els processos reguladors o normatius de la UE 
i els seus Estats membres en relació amb temes socials, laborals, sanitaris, 
mediambientals o qualsevol altra matèria. Els ens reguladors públics podran en tot cas 
establir consultes no discriminatòries amb organitzacions democràtiques de la societat 
civil. 

6. El Consell de Mallorca rebutja les mesures de persecució de les persones que filtren 
informació rellevant per a l’interès i el benestar de la societat, com ara l’anomenada Llei 
Mordassa o, a nivell europeu, la recent directiva sobre informació secreta de les 
empreses, ja que aquestes mesures no fan sinó degradar dos elements bàsics de 
qualsevol sistema democràtic, consagrats en la Constitució i en els convenis 
internacionals de protecció dels Drets Humans, com son la llibertat d’expressió i 
d’informació. 

7. El Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a complir amb la 
Proposició no de llei RGE núm. 7081/15 i crear la comissió d’estudi sobre l’afectació 
del TTIP a les Illes Balears, afegint en aquest cas el CETA i el TISA, per tal de conèixer 
l’impacte que podrien tenir aquests tractats sobre les Illes Balears, com ara, entre 
d’altres, en matèria laboral, sanitària, social, ambiental i de protecció dels consumidors. 

 

La Sra. RIBOT (Podem Mallorca) exposa que es fa necessària una manifestació clara i rotunda del 
Consell de Mallorca perquè la ciutadania i les institucions superiors siguin conscients que aquest Ple està 
per defensar els interessos de la gent. Per això, des dels grups polítics Podem, Més per Mallorca i PSIB 
proposen avui aquesta moció de rebuig.  

L’acord transatlàntic de lliure comerç, conegut com a TTIP, i altres acords de característiques semblants, 
com el CETA o el TISA, suposen una total ingerència no solament en les competències estatals, 
autonòmiques, insulars i locals sinó també en els drets i els interessos de la ciutadania; drets i interessos 
en matèria de salut, ocupació, agricultura, comerç, medi ambient, alimentació i contractació pública, entre 
d’altres.  

Sobre el tractat del TTIP en saben ben poc, ja que s’ha treballat amb un total secretisme, tant de 
secretisme per uns acords que no aportaran res més que dificultats i traves a la ciutadania, una ciutadania 
que, de ben segur, si en conegués el contingut no el consentiria; per això, suposa tant de secretisme.  

Però amb el poc que coneixen per les filtracions de Greenpeace, queda ben clar que l’únic que hi queda 
garantit són els interessos de les grans multinacionals, unes elits econòmiques que s’han enriquit de 
manera exponencial durant aquesta crisi-estafa i que ara, amb aquest tractat, ho tendran més fàcil ja que 
es garantiran els seus beneficis a costa d’agreujar de manera dramàtica les desigualtats socials i tendran 
oportunitat de desmantellar els serveis públics. 

Ni les petites ni les mitjanes empreses ni la ciutadania no en trauran cap benefici, més aviat tot el contrari. 
Es tracta d’una eina que pot posar en perill la justícia social i ambiental, així com la salut pública i els 
interessos dels consumidors, de les treballadores i els treballadors i contribuir a l’assentament del canvi 
climàtic. 

A més, és important que la gent conegui que aquests tractats introdueixen tribunals pseudoprivats 
d’arbitratge que envaeixen les competències locals i poden posar en perill el dret a legislar i a prendre 
mesures per respondre a les necessitats de desigualtat social, d’emergència social de la població afectada 
per la crisi, els desequilibris territorials, el canvi climàtic o la crisi que pateix el món rural i les activitats 
agrícoles i ramaderes.  

Si el TTIP, el CETA o el TISA surten aprovats i entren en vigor, nombrosos serveis prestats per 
l’administració pública, local i regional, es veuran compromesos en el seu caràcter d’universalitat, 
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d’equitat o de facilitat a l’accés per la possible privatització dels mateixos o per la possibilitat 
d’obstaculitzar la inclusió de clàusules socials o ambientals o el foment de les petites i mitjanes empreses, 
així com l’economia local amb la contractació pública.  

Alguns dels exemples d’aquestes qüestions més preocupants, que s’han pogut saber a través de la filtració 
són la desaparició, per exemple, del principi de precaució, que es tracta d’un principi bàsic en la 
legislatura europea, i vital si es parla de canvi climàtic, de salut alimentària i de defensa del medi ambient. 
Es tracta, doncs, d’un principi que impedeix que els productes dels quals no s’ha pogut garantir la seva 
seguretat entrin al mercat sense prou garanties; s’està parlant aquí de transgènics, però també de fàrmacs, 
de pesticides i d’altres productes de consum.  

Una altra d’aquestes qüestions preocupants que consideren és que la lluita contra el canvi climàtic no s’hi 
té en compte, més el greu impacte que tendrà tot el transport de mercaderies, la producció de béns i l’ús 
de contaminants que generarà, associat als diferents tractats. És més, pareix que anirà en contra dels 
acords i dels objectius vinculants i obligatoris pels estats que varen quedar establerts a l’Acord de París.  

Pel que fa al nostre teixit productiu, les denominacions d’origen perdrien el seu sentit actual i es 
permetria, per exemple, que grans empreses transnacionals produïssin productes de Mallorca fora de la 
nostra illa i les poguessin vendre al mercat amb el mateix nom que els productes produïts aquí, en les 
empreses de Mallorca.  

Per tot això, els grups polítics Podem, Més per Mallorca i PSIB-PSOE proposen al Ple del Consell de 
Mallorca el següents acords: 

1r. El Consell de Mallorca es declara contrari als acords comercials com el TTIP, el CETA i el TISA quan 
no garanteixin la protecció dels drets i interessos de la ciutadania en matèria de salut, ocupació, 
agricultura, cultura, comerç, medi ambient, contractació pública, entre d’altres, i així ho farà saber a 
l’Estat i a les Illes Balears i es pronunciaran a les institucions europees, comissions, Parlament Europeu i 
Consell. 

2n. El Consell de Mallorca insta el govern de l’Estat espanyol que, en el marc del Consell Europeu, no 
autoritzar la firma de l’acord ni autoritzar la conclusió de l’acord econòmic i comercial global CETA 
mentre no es garanteixi la imparcialitat i la independència dels tribunals d’arbitratge, mentre no es blindi 
el dret de la Unió Europea i els seus estats membres a regular a favor de l’interès general i mentre no 
s’asseguri que els inversors estrangers no tendran un tracte de benefici diferenciat dels inversors locals. 

3r. El Consell de Mallorca insta el govern d’Espanya que refusi qualsevol aplicació provisional de l’acord 
econòmic i comercial global i insta, així mateix, el govern de l’Estat espanyol a demanar un dictamen al 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la compatibilitat del CETA, el TISA i el TTIP amb la 
normativa de la Unió Europea. 

4t. El Consell de Mallorca insta el govern de l’Estat a defensar, en el marc dels debats del Consell 
Europeu, que el CETA sigui requalificat d’acord mixt i necessiti així de la ratificació en cada un dels 
estats. 

5è. El Consell de Mallorca insta el Ministeri d’Economia i Competitivitat que disposicions com els ISDS 
o els ICS no siguin incloses en cap proper tractat de comerç o inversions i siguin eliminades dels actuals. 

6è. Que el Consell de Mallorca rebutgi les mesures de persecució contra les persones que filtren 
informació rellevant per a l’interès o el benestar de la societat com ara la Llei Mordassa o, a nivell 
europeu, la recent directiva sobre la informació secreta a les empreses ja que aquestes mesures de 
persecució entren en contradicció amb la llibertat d’expressió i d’informació. 

7è. El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a complir la proposició no de llei que varen 
aprovar allà i a crear una comissió d’estudi de com afectaria el TTIP a les Illes Balears afegint-hi, en 
aquest cas, el CETA i el TISA. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé a continuació. 

Adverteix que el seu Grup no entrarà en la discussió TTIP sí TTIP no, simplement manifesta que no 
considera que aquest sigui el marc més adequat per discutir temes que afecten a la política internacional.  

Sí que afirma que no estan d’acord amb l’obscurantisme en què es fan les converses, perquè hi ha moltes 
incògnites.  

D’altra banda, fa avinent que quan una moció no se cenyeix al marc estricte del reglament del Consell de 
Mallorca, per molt que afecti la ciutadania de Mallorca, els membres del Ple la rebutgen o demanen que 
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se retiri. Per aquest motiu, el seu Grup sol· licita que se retiri la moció. Indica que, en cas contrari, 
s’abstendrà de votar.  

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) diu que aquesta vegada ha de donar la raó a la Sra. Serra i ho 
explica tot seguit. 

Recorda que el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía va presentar una moció referida a 
l’aparcament de Son Espases i va rebre des de tots els grups polítics, que argumentaren que aquesta no era 
una competència del Consell de Mallorca.  

En conseqüència, fa notar que s’ha d’aplicar el mateix criteri en el cas d’aquesta moció, atès que no és 
competència del Consell de Mallorca regular aquest tractat. 

Certament, la Sra. Ribot ha començat argumentant que d’aquest tractat no se sap res, i que l’únic que se 
sap és a causa de les filtracions de Greenpeace, raó per la qual es fa complicat elaborar un argument sòlid 
de rebuig cap a l’esmentat tractat, per bé que adverteix que el seu Grup votarà en contra de tot allò que 
resulti negatiu per als productors locals, per a la indústria autòctona i per a les condicions socials i 
laborals dels treballadors.  

Proposa que, atès que tots els grups polítics que conformen el Ple del Consell de Mallorca tenen 
representació en el Parlament de les Illes Balears i que cada grup pot presentar una proposició no de llei 
per rebutjar aquest tractat, la presentin. Considera que és més correcte que fer un debat avui, al Ple, d’un 
tractat que és complex, que la gent desconeix i que, sobretot, no és competència del Consell de Mallorca.  

Per tot el que ha explicat anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar aquesta moció.  

La Sra. ROIG (PP) intervé a continuació i diu que el seu Grup no entrarà a discutir si el Consell de 
Mallorca en té o no la competència, sobre aquesta qüestió.  

Diu a la Sra. Ribot que el títol de la moció, de rebuig al TTIP i l’exposició que n’ha fet, explícita de 
rebuig total a l’esmentat tractat no concorda amb els acords que proposen a continuació a la moció.  

D’una banda, diuen no a un tractat però tot seguit proposen una sèrie de punts que suposen “un no 
condicionat a”, per la qual cosa no és un rebuig.  

Entén que el partit polític de la Sra. Ribot ha mantingut des de l’inici una postura rotunda en contra del 
TTIP, però el fet d’haver hagut de prendre determinats acords l’ha obligat a maquillar aquest rebuig total. 

Fa notar que ningú no podria dir que no a les condicions generals que se proposen a la moció, pel fet que 
plantegen un no condicionat a què no se perjudiquin els interessos de la ciutadania de les Illes Balears. 
Opina que haurien de concretar més i referir-se a què no perjudiqui ni la ciutadania ni la petita i mitjana 
empresa de Mallorca.  

Insisteix a dir que és evident que ningú no vol prendre un acord que perjudiqui els seus, aquest és un 
principi que posa en primer lloc qualsevol persona.  

Fa notar les diferències entre els plantejaments del Grup Popular i del Grup Podem, en aquest sentit. 
Assegura que el seu Grup no pot de cap manera refusar totalment el TTIP entre Europa i EEUU, atès que 
el seu índex d’exportació de producte brut és del 50%. Diu que també Espanya és un gran país exportador 
(15%-16% anual), i l’any passat va ser el primer país exportador de vi, raó per la qual qualsevol tractat 
que millori les exportacions és positiu. 

Discrepa de l’opinió que ha expressat la Sra. Ribot en el sentit que les empreses d’EEUU se podran 
instal· lar aquí directament, perquè no és així. En canvi, s’hi ha de ser present, en aquestes negociacions, 
per tal d’aconseguir que l’empresa mallorquina que actualment està exportant pugui tenir unes condicions 
més avantatjoses per poder continuar. S’ha de fomentar l’economia local mallorquina, en aquestes 
negociacions, per ser més competitives i crear més llocs de feina.  

És en aquest sentit que s’ha de fer feina, i cadascú ha de beneficiar els seus. Per aquesta raó, el Partit 
Popular la farà des del seus propis principis. Considera que és necessari, establir un acord entre EEUU i la 
Comunitat Europea pel que fa a les exportacions, que elimini els aranzels i altres tipus de barreres 
aranzelàries per facilitar a les nostres empreses l’exportació dels seus productes.  

Admet que les negociacions s’han fet amb secretisme, per bé que s’ha de considerar fins a quin punt una 
negociació ha de ser pública i notòria.  

Posa l’exemple del conseller d’Economia i Hisenda, que haurà de negociar una sèrie de qüestions amb la 
CAIB, perquè és segur que no informarà cada dia de l’estat d’aquestes negociacions, atès que no se’n 
tancaria mai cap acord.  
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Observa que s’ha de distingir entre els que sí que s’han de publicar, i assegura que n’hi ha, sobre aquesta 
qüestió, que ja s’han publicat, mentre d’altres encara estan en procés de negociació. És cert que tothom ho 
voldria saber tot, però fa notar a la Sra. Ribot que hi ha coses que no se poden saber tal i com ho pretén el 
Grup Podem Mallorca.   

Quant als comentaris de la Sra. Ribot afirmant que afectaria els serveis socials, li diu que no és cert, que 
aquests serveis estan exclosos de les negociacions. Assenyala que mai un acord transatlàntic no podrà 
anar en contra d’una normativa europea que protegeix una sèrie de productes; en conseqüència, mai no 
podran arribar productes contaminats.  

La Sra. RIBOT s’adreça, en primer lloc, a la Sra. Serra i li diu que l’obscurantisme els preocupa a tots, 
raó per la qual veuen necessària i imprescindible una declaració rotunda i clara del Ple del Consell de 
Mallorca de rebuig d’aquests acords internacionals, i per aquest motiu la presenten.  

Evidentment, no han dit en cap moment que sigui competència del Consell de Mallorca redactar-los, però 
sí que consideren que hi ha un interès de la gent per assegurar-se que els seus interessos estaran defensats 
i és el que faran els grups polítics que la presenten.  

Assenyala que aquest tractat afectarà greument la gent de Mallorca, la seva economia i la contractació 
pública. Diu que no veu tan clar com la Sra. Roig que les contractacions públiques quedin excloses, de 
cap manera i pensa que tampoc no milloraran les exportacions en el nostre territori, sinó tot el contrari, 
per allò que saben per les filtracions de Greenpeace. I opina el mateix pel que fa a les denominacions 
d’origen, perquè se convertirà en una altra cosa, que afectarà greument els productors de Mallorca. 

Atès que no beneficiarà la població de Mallorca, en cap cas, han fet un esforç per consensuar una moció, 
que els ha semblat bona, forta i positiva.  

La Sra. SERRA intervé a continuació i reitera que el seu Grup s’abstendrà de votar aquesta moció, perquè 
considera que aquest no és el lloc adequat per debatre-la.  

Tot i això, vol fer constar que no li sembla bé un no rotund, tal i com expressa la moció; tot té el seu 
costat positiu i negatiu, i per aquesta raó el seu Grup considera que no s’hi ha de pronunciar.  

La Sra. ROIG adverteix a la Sra. Ribot que ella ha dit que el tractat no afectaria els serveis públics, i que 
el seu Grup no creu cap de les afirmacions que ha fet en el sentit que afectaria negativament tants 
d’àmbits com ha anomenat, ni als serveis que se privatitzaran, com ara el de l’aigua. Refusa del tot que se 
privatitzin els serveis públics essencials.  

També li fa notar que parlen de contractació pública i de serveis públics, tot i que són dos conceptes del 
tot diferents.  

Quant a les afirmacions de la Sra. Ribot en el sentit que aquest tractat no millorarà l’empresa de Mallorca, 
que no crearà llocs de feina a l’illa, que afectarà greument la població d’aquesta illa o que desapareixerà 
la denominació d’origen, li demana que expliqui en què se basa, per fer-les. I sobre les denominacions 
d’origen demana que li indiqui on s’estableix que serà així, expressant exactament en quin article concret 
d’un document concret.  

Considera que les manifestacions que fan no estan contrastades, per la qual cosa ha de permetre que el 
Grup Popular es manifesti en contra.    

A més a més, fins d’aquí a dos o tres anys no se coneixeran els termes exactes d’aquest tractat, perquè 
encara es troba en fase de negociacions, per la qual cosa les suposicions que fan no tenen cap fonament i 
el Grup Popular no les pot compartir i, per les raons que ha explicat, el seu Grup rebutja la moció.  

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

 
PUNT 45. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS (PARTIDO 
POR LA CIUDADANIA) DEL CONSELL DE MALLORCA SOBRE EL MUSEO 
KREKOVIC. 
 
Es dóna compte de la següent Moció: 
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El Museo Krekovic, tanto edificio como obra pictórica y arqueológica, fue donado, de 
forma generosa y desinteresada, al pueblo de Mallorca y español en general por Kristian 
Krekovic y su esposa Sina; inaugurándose oficialmente en Febrero de 1981, presidido  
por su Majestad La Reina Doña Sofia.  
 

Tiene la nada despreciable superficie de 5.184 m2, de los que 2.136 m2 están 
construidos (preparados y pensado para una futura 2ª planta) donde se puede ver parte 
de su Colección, local e internacional. 

Tan importante donación, y obra artística ha sido descuidada y abandonada en los 
últimos años. 

Es más hay algunas obras que se sacaron del museo y es deseo de los vecinos y los 
amigos del Krekovic que regresen, ya que la donación fue para que estuviesen expuestas 
en su museo. 

También hay que destacar la reducción del espacio expositivo de la obra del pintor, por 
haber ubicado en dicho museo el archivo general del Consell de Mallorca. 

 

Desde Ciudadanos consideramos que hay que optimizar este museo siempre y cuando 
no perdamos el objetivo y espíritu por el que fue donado. 

 

Por tanto proponemos al Pleno del Consell de Mallorca, que adopte los siguientes  

 acuerdos: 

1º- Que regresen las obras que se sacaron del museo Krekovic al  lugar de donde 
salieron. 

2º- Que se busque otro espacio para la ubicación del archivo general del Consell de 
Mallorca.  

3º- Que dicho museo se publicite donde proceda, para que pueda lograr el esplendor de 
antaño en donde el número de visitantes al año era de 75.000 personas. 

 

El Sr. PRESIDENT informa que l’associació Amigos del Museo Krekovic ha sol· licitat intervenir al Ple 
en aquest punt i dóna la paraula al Sr. Arturo Lope. 

El Sr. LOPE (en representació de l’associació Amigos del Museo Krekovic) fa la següent intervenció: 

“Señor Presidente Don Miquel Ensenyat Riutort, señoras y señores, buenos días. 

En primer lugar manifestamos el agradecimiento de la asociación Amigos del Museo Krekovic por 
darnos la oportunidad de exponer nuestras inquietudes respecto a este museo. 

Nos gustaría que en esta legislatura, ustedes se sensibilizaran con los compromisos y las condiciones 
contraídas con los donantes del Museo Krekovic. 

En su día, el Consell de Mallorca informó a nuestra asociación del uso provisional del museo en la 
instalación temporal del Archivo Histórico de Mallorca, garantizando que esta ocupación sería de 
carácter provisional hasta la terminación de sus espacios definitivos en el edificio de La Misericòrdia. 

Ha pasado una década y el mencionado archivo permanece en el museo ocupando el 80% de los espacios 
museísticos. 

Que conste que Kristian Krekovic es reconocido internacionalmente como un pintor retratista y su 
pintura se encuentra en lugares relevantes de Europa como el Parlamento de Belgrado en Yugoslavia, el 
edificio Algots en Borås (Suecia), el Museo del Vaticano en Italia, el Palacio de Buckingham en 
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Inglaterra, el Palacio Real de Noruega y el Palacio Real de Rumanía, además de tener presencia en 
Estados Unidos y Perú. 

El pintor retrató innumerables personajes ilustres del siglo XX, entre ellos a su amigo Gandhi. 

Es la inquietud y el deseo de nuestra asociación que el pueblo de Mallorca, los vecinos del museo y el 
turismo que pasa por nuestra isla y por nuestra ciudad disfruten del museo en su totalidad. 

Agradezco la atención prestada. 

Muchas gracias.” 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) manifesta que el Museu Krekovic –tant l’edifici 
com l’obra pictòrica i arqueològica– fou donat, de forma generosa i desinteressada al poble de Mallorca i 
espanyol en general, per Kristian Krekovic i la seva dona Sina. 

Va ser inaugurat, oficialment, en el mes de febrer de 1981, acte que fou president la Sa Majestat la reina 
Sofia. Té una superfície de 5.184 m2 (dels quals 2.136 estan construïts, preparats i pensats per a una 
futura segona planta) on es pot veure part de la seva col·lecció local i internacional. 

Assegura que tan important donació i obra artística ha estat descuidada i abandonada durant els darrers 
anys. A més a més, algunes obres es varen treure del museu i tant els veïns com l’associació Amigos del 
Museo Krekovic desitgen que hi retornin atès que donació era perquè les obres fossin exposades al Museu 
Krekovic. 

També destaca la reducció de l’espai expositiu de l’obra del pintor per haver-hi ubicat l’Arxiu General del 
Consell de Mallorca. 

Des de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía consideren que s’ha d’optimitzar aquest museu sempre que 
no se perdi l’objectiu i l’esperit pels quals fou donat i, per això, proposen al Ple del Consell de Mallorca 
l’adopció dels acords següents: 

1r. Que es retornin les obres que es varen treure del Museu Krekovic al lloc d’on varen sortir. 

2n. Que se cerqui un altre espai per a la ubicació de l’Arxiu General del Consell de Mallorca. 

3r. Que se faci publicitat del museu esmentat allà on pertoqui perquè pugui assolir l’esplendor d’antany 
quan el nombre de visitants anuals era de devers 75.000 persones. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé per anunciar que el seu Grup votarà a favor 
d’aquesta moció. 

El Sr. ROTGER (PP) aprofita l’avinentesa per, en primer lloc, saludar el president de l’associació Amigos 
del Museo Krekovic així com a totes les persones que estimen el museu i han demostrat que aprecien el 
llegat que Kristian Krekovic i la seva esposa varen fer al poble de Mallorca. 

Resulta evident que el Museu Krekovic necessita millores i més espai i confirma que, com ja s’ha dit, el 
Consell de Mallorca va decidir fa uns anys ubicar-hi el seu arxiu, el qual és un bé d’un immens valor 
perquè recull la història de molts de pobles de Mallorca i, per això, precisa comptar amb un espai adient. 

Així doncs, considera que aquesta institució s’ha de plantejar la ubicació del seu arxiu en un espai que 
tengui les prestacions adequades per a la seva conservació i que al mateix temps faciliti la recerca i 
permeti la incorporació de molts de documents que els ajuntaments de Mallorca fan arribar al Consell de 
Mallorca. 

Atès que la situació econòmica actual del Consell de Mallorca és millor que aquella que tenia els darrers 
anys, ara és el moment de començar a estudiar una ubicació per a l’Arxiu del Consell de Mallorca. 

Les condicions de la deixa del Museu Krekovic no permeten la ubicació permanent de l’Arxiu del Consell 
de Mallorca en aquest edifici, ja que va ser llegat al poble de Mallorca per a l’exhibició de l’obra d’aquest 
pintor. 

Discrepa de l’opinió de la Sra. Serra en el sentit que l’obra artística del museu no ha estat ni descuidada ni 
abandonada els darrers anys. Durant aquests anys passats l’edifici ha estat objecte d’una sèrie de millores 
que la institució es podia permetre d’acord amb la seva situació econòmica i és cert que ara ja és hora que 
el Consell de Mallorca cerqui un espai adequat per ubicar el seu arxiu. 

A més a més, la ciutat de Palma i concretament el barri de Nou Llevant mereixen un espai cultural amb 
les prestacions del Museu Krekovic i, per això, el seu Grup votarà a favor de la moció. 
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Afegeix, per acabar, que no comparteix l’afirmació sobre les obres que se varen treure del Museu tot i que 
és veritat que, en un moment en què el museu estava en obres, el Consell de Mallorca va reubicar algunes 
obres a l’edifici de La Misericòrdia amb la intenció de donar més visibilitat, d’una manera temporal, a 
l’obra de Kristian Krekovic. 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) manifesta que, a la vista de la 
moció, l’equip de govern comparteix la preocupació pel Museu Krekovic i la preocupació pel destí de 
l’Arxiu del Consell de Mallorca. 

En aquest cas i més enllà que de les consideracions recollides en l’exposició de motius de la moció, 
sol· licita que se permeti la votació separada dels punts d’acord i anuncia que tot seguit n’explicarà els 
motius. 

L’equip de govern no votaria a favor del primer punt d’acord perquè és d’impossible compliment que 
regressin al museu les obres que se’n varen treure ja que hi són totes si bé és cert que no totes les obres 
estan exposades per falta d’espai. 

Recorda que el museu va estar tancat del mes de novembre de 2011 fins al mes de març de 2014 i, 
mentrestant, se’n va fer una exposició temporal a l’edifici de La Misericòrdia però, des del mateix mes de 
març de 2014, totes les obres són a l’edifici Krekovic i proposa una transacció al primer punt d’acord per 
tal que digui que el Consell de Mallorca manifesta la intenció de què se pugui gaudir de l’obra completa 
del Sr. Krekovic al més aviat possible però, en aquests moments, l’espai és limitat i resulta impossible 
fer-ho. 

Quant al segon punt d’acord de la moció, que diu que se cerqui un espai adient per a la ubicació de 
l’arxiu, assenyala que ja s’ha explicat que la ubicació actual és temporal i un tant precària perquè hi ha 
hagut inundacions causades per les pluges i, per això, estan d’acord amb la proposta que el Consell de 
Mallorca cerqui un destí alternatiu i definitiu per a l’Arxiu General del Consell de Mallorca. 

Afegeix que des del Departament de Cultura ja han anunciat, en més d’una ocasió, la intenció de poder 
gestionar l’Arxiu del Regne de Mallorca des del Consell de Mallorca. Pensen que aquesta pot ser una 
alternativa viable i possible ja que es tracta d’una infraestructura que és de l’Estat però la gestiona el 
Govern de les Illes Balears, una infraestructura que ha gaudit d’una inversió considerable i és una 
infraestructura de primer ordre amb capacitat per poder-hi albergar tant l’Arxiu Històric del Consell de 
Mallorca com l’Arxiu del Regne de Mallorca. 

Aquesta idea la varen manifestar, en el seu moment, a la consellera de Cultura del Govern de les Illes 
Balears així com al secretari d’estat de Cultura del govern de l’Estat. No s’hi ha pogut avançar més per 
mor de la provisionalitat del govern de l’Estat però confirma que la intenció és anar per aquest camí. 

Val a dir que no és l’única solució possible per a la ubicació de l’Arxiu General del Consell de Mallorca 
atès que també existeix l’opció d’assumir la construcció d’un nou edifici però, en tot cas, la primera 
intenció per optimitzar la inversió pública és fer servir l’Arxiu del Regne de Mallorca. 

Aquesta intenció respon a la idea d’optimitzar els recursos públics invertits però també a una qüestió de 
lideratge cultural del Consell de Mallorca que és la institució competent en matèria de cultura a Mallorca 
i, per tant, és la institució que ha gestionar les infraestructures culturals de referència d’aquesta illa i, per 
això, consideren que el Consell de Mallorca ha d’assumir la gestió de l’Arxiu del Regne de Mallorca. 

Així doncs i amb relació al segon punt de moció, diu que no hi tenen res a dir perquè, de fet, és allò que 
estan fent. 

Sobre el tercer punt d’acord comenta que no comparteixen aquesta visió que vincula l’èxit del Museu 
Krekovic a un nombre determinat de visitants perquè un museu no és un espai de promoció de grups 
socials ni només de promoció turística sinó que un museu és un espai del qual s’espera rebre alguna cosa 
més que no només una ràtio de visitants. 

Pensen que el problema del Museu Krekovic no és una qüestió de publicitat sinó més aviat un problema 
de definició, és a dir, de què volen que sigui el Museu Krekovic. Una línia de feina seria voler que sigui 
un espai únic per exposar les obres de Kristian Krekovic però l’equip de govern pensa que és l’únic 
museu del Consell de Mallorca, el qual depèn exclusivament del Consell de Mallorca. 

Per això, més que preocupar-se perquè hi hagi 75.000 visitants anuals a través de viatges d’IMSERSO o 
programes de foment de visites turístiques, són de l’opinió que el Consell de Mallorca ha de tenir un 
museu per mantenir un relat o discurs amb l’entorn de la barriada del museu. 
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Aquesta barriada és majoritàriament obrera i amb un passat històric de caràcter industrial, que valdria la 
pensa posar en valor i, per això, creu que s’ha de treballar per potenciar un museu que tengui un relat i un 
discurs d’educació i establir un vincle de relació entre el museu i els centres escolars, la qual cosa s’està 
treballant i s’està acabant de redefinir. 

En definitiva, la idea és que el museu sigui un element dinamitzador de l’entorn, que tengui referència del 
passat i del present social però també del seu passat industrial i, al mateix temps, sigui un museu que 
serveixi per posar en valor el fons d’art que té el Consell de Mallorca i que, malauradament, està 
escampat per edificis administratius. 

Considera que no és qüestió de jutjar ni criticar el que ha estat el Museu Krekovic però sí que ara tenen 
una altra idea per aquest museu, una idea que es fonamenta en tot el que ha exposat fins ara sense deixar 
de banda la col· lecció pictòrica de Kristian Krekovic encara que sí que esperen alguna cosa més d’aquest 
edifici i d’aquest llegat. 

Per concloure, recapitula per aclarir que l’equip de govern sol· licita la votació separada dels diferents 
d’acords i, si s’accepta, podrien votar a favor del primer punt d’acord sempre que s’entengui una 
expressió del desig d’exposar el màxim d’obres del Sr. Krekovic. En canvi, no estarien d’acord amb 
reduir l’acció del Consell de Mallorca al Museu Krekovic al desig que hi passi un nombre determinat de 
visitants, perquè resulta poc ambiciós i, per això, abans ha explicat quin és el seu parer al respecte. 

La Sra. SERRA indica, en primer lloc, que agraeix al Grup Popular i al Grup El Pi-Proposta per les Illes 
el seu suport. 

Tot seguit comenta que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía no li resta importància a l’Arxiu General del 
Consell de Mallorca sinó que sol· licita que sigui ubicat allà on tenen entès que s’ha fet una inversió a 
posta, és a dir, a l’edifici de La Misericòrdia i més tenint en compte que l’edifici del Museu Krekovic, 
com ha dit el Sr. Miralles, presenta problemes de goteres i humitats que denoten que les obres de 
reparació no s’han executat bé. 

Quant a la proposta que li ha formulat el Sr. Miralles, anuncia que el seu Grup accepta les esmenes per tal 
que se pugui exposar el màxim nombre possible d’obres atès que s’ha reduït l’espai d’exposició i d’això 
se queixa la gent. 

Els veïns de Nou Llevant estan orgullosos del museu i l’estimen. Per això, creu que s’haurien de reunir 
amb les associacions de veïns del barri i amb l’associació Amigos del Museo Krekovic per trobar-hi una 
solució satisfactòria per a tothom. 

Per acabar, reitera que accepta l’esmenes proposades ja que vol que la moció compti amb el màxim de 
suport atès que el seu objectiu és donar solució a allò que els ciutadans han sol· licitat i li agradaria que se 
concretàs una data per al trasllat de l’Arxiu General del Consell de Mallorca. 

El Sr. PASTOR anuncia que el seu Grup manté el seu vot a favor malgrat les modificacions que hi pugui 
haver del text inicial de la moció i aprofita per recordar que fa 6 mesos que El Pi-Proposta per les Illes va 
presentar la primera moció per posar de manifest la preocupació per l’estat del museu i, per tant, no hi 
poden fer altra cosa que votar a favor que qualsevol iniciativa que redundi en benefici del museu. 

El Sr. ROTGER observa que, per tal de tenir clar què votaran, s’hauria de concretar el text de la 
transacció proposada 

Ressalta que, sobretot, prima l’esperit i la voluntat que el Consell de Mallorca pensi en el Museu 
Krekovic, hi estableixi un programa d’actuacions, fixi un termini per presentar-hi propostes i faci gestions 
amb el Govern de les Illes Balears per tal de trobar una ubicació per a l’Arxiu General perquè, si digna és 
l’obra de Krekovic, també ha de ser digne, suficient i adequat l’espai on s’ubiqui l’Arxiu General, que té 
un gran valor. 

Quant a l’obra de Krekovic, fa notar que hi ha un programa d’actuacions. Puntualitza que durant la 
passada legislatura varen intentar, una vegada arreglades les deficiències urgents de l’edifici, fer un 
programa d’actuacions per tal que l’entorn del museu se’n veiés beneficiat, un programa que preveia unes 
exposicions per donar a conèixer l’obra pictòrica de Krekovic als escolars i a la població en general. 

Indica que s’ha de tenir en compte l’associació Amigos del Museo Krekovic i parlar amb ells quant a les 
condicions de la deixa feta al Consell de Mallorca pel que fa a la ubicació de l’obra de Krekovic així com 
explorar la possibilitat d’ampliació i millora de l’edifici a través d’un projecte d’envergadura. 

Per acabar, reitera que el Grup Popular votarà a favor de la moció però caldria deixar clar quin és text que 
s’aprovarà. 
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El Sr. MIRALLES fa notar que és difícil concretar una data i no s’hi vol comprometre atès que el trasllat 
de l’Arxiu General del Consell de Mallorca a l’Arxiu del Regne de Mallorca depèn, en primer de lloc, de 
la constitució d’un govern de l’Estat per llavors començar les negociacions juntament amb el Govern de 
les Illes Balears. 

A continuació concreta el text de la transacció proposada a la moció, que diu així: 

“El Ple del Consell de Mallorca manifesta el seu compromís en torn a l’obra de Kristian 
Krekovic i es compromet a cercar una alternativa per a la ubicació definitiva de l’Arxiu 
del Consell de Mallorca, així com a fer partícips els grups polítics i associacions de 
veïns i amics del Museu Krekovic del projecte director per concretar el seu ús per al 
futur i fomentar els seus visitants.” 

Sotmesa la proposta transaccionada a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 46. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS (PARTIDO 
POR LA CIUDADANIA) DEL CONSELL DE MALLORCA EN RELACIÓN AL 
DERRIBO DE LA CASA DE MANUEL FALLA. 
 
Es dóna compte de la següent Moció: 
 

El pasado 14 de Junio de 2016 la casa donde habitó el célebre compositor Manuel de 
Falla en Génova, conocida como Can Mulet d´Abaix, fue demolida.  

Fue en el año 1933 cuando el compositor huyendo de los ruidos que se producían en 
Granada y buscando la calma perdida en los años previos a la Guerra Civil aprovechaba 
para refugiarse en Mallorca.  

Durante esta estancia compuso temas tan conocidos como la “Balada a Mallorca”, un 
tema inspirado en Chopin. 

La casa de Falla era considerada como una casa preciosa por sus valores paisajísticos, 
culturales e históricos. 

Fueron varias las Asociaciones y expertos en patrimonio histórico quienes defendieron 
su valor etnológico, así como la singular mampostería y diseño de la escalera tipo 
imperial del S. XIX, como elementos singulares. 

Sorprendente ha sido la dejadez o exceso de confianza de las distintas instituciones 
públicas quienes no han sabido entender la trascendencia de esta casa, ya demolida. 

En otros lugares como en Granada, la casa “Carmen de Antequeruela”, o en Argentina 
el chalet “Los Espinillos” que fueron lugares donde el compositor pasó su infancia 
fueron protegidos rápidamente y convertidos en museos.  

El regidor de urbanismo en el Ayuntamiento de Palma, Antoni Noguera, declaró que no 
pudo evitar la demolición de la casa pero es la ley de Patrimonio la que obliga a 
conservarla. Los hechos que demuestran esta afirmación se pueden resumir en cuatro 
puntos: 

a) El regidor tenía dos informes del Consell de Mallorca donde decía que la casa 
tenía valores suficientes para ser incluida en el Catálogo Municipal de Palma.  

b) La asociación ARCA había pedido en base a estos dos informes que se volviese 
a reunir la Comisión de Centro Histórico y Catálogo, ya que son informes 
posteriores a la reunión de la Comisión. El regidor se negó a convocarla. 
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c) Su obligación era suspender las licencias o pedir al Consell de Mallorca que lo 
hiciera de forma inmediata hasta que no resolviera el recurso de alzada que ARCA 
había presentado al Consell de Mallorca. 

d) La Comisión de Centro Histórico, que preside el teniente alcalde de urbanismo 
del Ayuntamiento de Palma, ha dado pruebas suficientes de un funcionamiento  
viciado  que por desgracia sirve para avalar destrucciones patrimoniales. Sabiendo 
que tiene informes de técnicos del Consell de Mallorca que dicen que si tiene 
valores el edificio tanto ambientales como históricos, el regidor no puede excusarse 
en la Comisión de Centro Histórico. 

Si bien es el regidor de urbanismo quien tenía la decisión última para que se procediera 
al derribo de esa casa, entendemos que desde el  Consell de Mallorca se podría haber 
evitado el derribo de la casa de Falla, habiéndose procedido a su protección 
declarándolo bien interés cultural, ya que es obligación de las instituciones velar por el 
patrimonio y cuidarlo. 

 

Por todo ello y con el fin de evitar que en el futuro nos encontremos en situaciones 
similares desde el Grupo de Ciudadanos solicitamos que se 

            

            ACUERDE 

 

1) Instar al Departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca para que adopte 
los mecanismos necesarios para actuar de forma más coordinada con la Comisión de 
Centro Histórico y Catálogo del Ayuntamiento de Palma, y así evitar derribos como la 
casa de Falla. 

2) Instar al Departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca a que colabore 
con el Ayuntamiento de Palma en la revisión del Catálogo que éste se ha comprometido 
a realizar. 

 

El Sr. PRESIDENT informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol· licitat intervenir al Ple en 
aquest punt i dóna la paraula al Sr. Pere Felip. 

També li expressa, en nom de la Corporació del Ple, la satisfacció per la seva recuperació. Li diu que 
varen notar molt la seva absència en el Ple del mes passat i que és molt benvingut a la institució, com ho 
ha estat sempre.  

El Sr. FELIP (portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca) agraeix al Sr. President la seva 
sensibilitat i qualitat humana i fa la següent intervenció: 

 “Honorable senyor president, senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de Mallorca, referent 
a aquest punt, exposa el següent: 

Tothom opina sobre la casa de Manuel de Falla, menys Falla i el desenterrarem de forma fictícia perquè 
ens digui, i els digui a tots vostès, tant com li agradava la seva casa de Mallorca, que varen fer pols fa uns 
dies, no sabem si amb traïdoria però sí que amb nocturnitat.  

Potser (humorísticament parlant, mai hem de perdre el sentit de l’humor) el Molt Honorable batle de 
Palma, el Sr. Hila, i l’Honorable president del Consell de Mallorca, el Sr. Ensenyat, feien una volta per sa 
Feixina, amb una excavadora cadascun d’ells... De més verdes n’han madurat!, com diu el refrany 
popular. Parlant seriosament, la realitat és que, sigui com sigui, en un tres i no res han eliminat la casa de 
Falla.  
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Segons la informació que tenim, en la Biblioteca de l’Hospital Real de la Universitat de Granada se va 
localitzar una foto que va enviar Manuel de Falla des de Can Mulet d’abaix, és a dir, des de la casa 
mallorquina en la que el compositor va passar onze mesos, entre 1933 i 1934. La fotografia, que es va 
convertir en postal, té data del 2 de maig de 1933 i el seu destinatari era un amic de Falla, el professor 
d’espanyol de la Universitat de Cambridge John Brande Trend. Falla li volia mostrar les vistes 
mallorquines que tenia des de Can Mulet d’abaix i ell mateix va escriure, a la foto: ‘Éste es el sitio en que 
vivimos. Al fondo, el mar en todo su esplendor’.  

Falla animava Brande a visitar-lo, a Mallorca. Existeix una abundant correspondència entre Falla i aquest 
musicòleg i hispanista anglès des de 1920. Brande fou l’autor del primer llibre monogràfic sobre Falla 
editat a Nova York.  

A Can Mulet d’abaix, Falla es va dedicar a escriure música. L’any 1933 la premsa mallorquina el va 
saludar amb aquest text: ‘Ha llegado el músico don Manuel de Falla, que pasará aquí una breve 
temporada en el caserío de Génova, dedicado a escribir música.’ 

En els seus escrits, Falla descriu al seu amic britànic Brande la seva caseta mallorquina: ‘Casa Mulet, 
barrio de Génova, Palma, España. Hace muy poco hemos llegado a Palma, y ésta es una de las primeras 
cartas que escribo. Estamos retirados en la ciudad y como al lado de la casita en que habitamos hay un 
pequeño hotel (con vistas espléndidas) esperamos tener el gusto de almorzar con usted algún dia.’ 

Falla explica a Brande que està molt content de trobar-se en aquesta illa tan simpàtica, tan bella i tan 
acollidora. Acollidora ho serà, per descomptat, però hem eliminat la casa de Falla com qui no fa res i ens 
hem quedat tan tranquils.  

I acabaré la meva intervenció amb aquesta frase: Sa Feixina no se toca!” 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé a continuació. 

Recorda que el passat mes de juny de 2016 va ser demolida la casa que havia habitat el compositor 
Manuel de Falla, més coneguda com a Can Mulet d’abaix.  

Adverteix que ell no entrarà en discussions sobre el seu valor històric, artístic ni patrimonial, perquè 
evidentment no n’és cap expert, sobre aquestes matèries, però fa notar que determinades persones i 
entitats expertes en patrimoni històric, com ara la Sra. Elvira González o la Fundació Arca-Patrimoni sí 
que han afirmat que tenia una sèrie de valors que s’havien de protegir.  

Assenyala que la demolició de la casa s’ha produït, bàsicament, per la deixadesa que han mostrat les 
institucions públiques, l’Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca. Observa que si hagués estat un 
cas més mediàtic, com ara el de sa Feixina s’hauria cercat una altra solució per intentar almenys evitar la 
demolició per part de l’Ajuntament de Palma. Aprofita per retreure, des del Consell de Mallorca, 
l’actuació que ha tengut el Sr. Noguera, regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma, atès que va 
manifestar que no podia fer res per evitar la demolició, perquè representava haver de pagar 1 M€ en 
concepte d’indemnitzacions.  

Fa avinent que l’Ajuntament de Palma tenia prou arguments per evitar almenys la demolició, que després 
ja és irreversible; tenia dos informes del Consell de Mallorca que avalaven el valor artístic i històric de la 
casa, tot i no ser vinculants.  

Fa notar que es percep una arbitrarietat total a l’hora de protegir i de catalogar un bé per declarar-lo BIC. 
Per aquest motiu el seu Grup presenta aquesta moció, amb la intenció d’aconseguir una major coordinació 
entre l’Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca, tot i que quan un bé s’ha declarat BIC per part del 
Consell de Mallorca el seu manteniment és obligació de l’Ajuntament de Palma el cert és que la casa no 
tenia encara aquesta consideració, per la qual cosa l’obligació de protegir el patrimoni històric la tenen les 
administracions públiques i, en conseqüència, el Consell de Mallorca hagués pogut fer alguna cosa més 
per evitar, almenys, la seva destrucció.   

Torna a retreure que el Consell de Mallorca no ha fet les gestions suficients per evitar aquesta pèrdua de 
patrimoni històric i artístic.  

També recrimina l’actitud de l’Ajuntament de Palma, atès que sembla que més que protegir el patrimoni 
històric en justifica la seva demolició, com ha succeït per exemple en el cas de l’edifici Can Bibiloni o 
Can Mulet d’abaix.  

Adverteix que hi pot haver altres casos semblants, raó per la qual el seu Grup presenta aquesta moció amb 
la intenció d’assegurar la col· laboració entre les institucions que en són responsables per evitar que se 
repeteixin aquests fets. Fa notar que el Sr. Noguera s’ha compromès a revisar el catàleg de béns del centre 
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històric de l’Ajuntament de Palma i per aquest motiu demana que el Consell de Mallorca faci també allò 
que pertoqui per establir la coordinació necessària.   

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) intervé a continuació. 

Adverteix que no farà cap comentari concret sobre l’exposició de motius de la moció, sinó que se centrarà 
només en els seus dos acords.  

Anuncia que el seu Grup votarà a favor dels dos acords que proposa la moció, atès que ambdós són una 
obvietat. Els llegeix textualment per destacar-ho expressament.  

Pel que fa al segon punt de l’acord i als comentaris del Sr. Pons sobre el compromís del Sr. Noguera de 
revisar el catàleg de béns del centre històric de Palma, el seu Grup entén que és clar que el Servei de 
Patrimoni Històric ha de col·laborar amb l’Ajuntament de Palma en tot allò que se li demani per dur 
endavant aquesta revisió.  

La Sra. CATALÀ (PP) intervé tot seguit anunciant que el Grup Popular votarà a favor de la moció, tot i 
que abans vol puntualitzar una sèrie d’aspectes.  

En primer lloc, diu que no entén el motiu pel qual presenta aquesta moció en el Consell de Mallorca, 
precisament el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, atès que en el Consell de Gerència de 
l’Ajuntament de Palma, quan se va votar la llicència de d’enderrocament d’aquest immoble, l’esmentat 
Grup polític no va protegir la casa de Manuel de Falla; no va votar en contra de la demolició, sinó que se 
va abstenir.   

Considera que hauria estat molt més efectiu haver votat en contra de l’enderrocament en el mateix 
Consell de Gerència, en comptes de presentar aquesta moció avui. 

Assegura que al Grup Popular li produeix molta tristor que s’hagi considerat que aquest immoble no 
tengués la suficient entitat per ser declarat BIC o com a bé catalogat i s’hagi enderrocat, però hem de ser 
conscients que aquest cas concret no és precisament el millor exemple per fonamentar una moció en 
aquest sentit i que hi va haver unanimitat, entre la Gerència i el personal tècnic de l’Ajuntament i del 
Consell de Mallorca en el sentit que aquest immoble no mereixia la protecció.  

Quant al primer acord, mostra la conformitat del Grup Popular i proposa que se suprimeixi la frase “...y 
así evitar derribos como la casa de Falla.” Diu que el motiu és precisament perquè, com ha dit abans, 
aquest cas concret no és el millor dels exemples.  

Pel que fa al segon acord, opina que és del tot necessària la col· laboració entre ambdues administracions i 
li sembla adequada la seva redacció.  

Per acabar diu que espera que s’accepti la petita modificació en el primer acord.  

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé a continuació.  

Diu que no li sembla correcte ni el títol de la moció ni els seus arguments. En canvi, sí que accepta els 
acords, per bé que fa notar que són dues qüestions tan òbvies, que ja s’estan fent, raó per la qual li sembla 
ridícul aprovar dos acords sobre actuacions que ja s’estan fent.  

Assenyala que s’ha aprofitat un fet concret (el cas de la casa de Manuel de Falla) per arribar a dos acords 
que afecten la dinàmica diària i habitual del Consell de Mallorca. En conseqüència, i malgrat això, explica 
què és, el que ha ocorregut amb aquest immoble, atès que el debat no és sobre si el Consell de Mallorca 
col·labora amb l’Ajuntament de Palma, sinó què ha passat amb aquesta casa. Observa que s’ha de destriar 
clarament en què consisteix cadascuna d’aquestes dues qüestions.  

Pel que fa a l’esmentada casa, fa notar que en la moció s’afirma que hi ha hagut deixadesa per part de la 
institució, que no ha fet res, mentre que també se reconeix que l’Ajuntament de Palma té dos informes del 
Consell de Mallorca referits a aquest tema. Observa aquesta contradicció i demana al Sr. Pons que ho 
concreti, perquè no s’entén que critiquin la institució, faci el que faci, per sistema.  

Es mostra convençut que el Consell de Mallorca ha actuat bé, amb celeritat, atès que des del moment en 
què ARCA va presentar en el registre de la institució un document advertint de l’expedient de demolició 
de la casa per part de l’Ajuntament de Palma, que tenia la llicència concedida per a la demolició i per 
construir-hi un habitatge –destaca especialment aquest fet, com a advertiment a les persones que defensen 
la seguretat jurídica dels actes administratius– el Consell de Mallorca va actuar.  

Explica que el dia 7 de març va tenir entrada en el registre aquesta petició i el passat dia 10 de març un 
tècnic del Servei de Patrimoni Històric va visitar aquest immoble, en va redactar un informe i el cap de 
servei de Patrimoni Històric va redactar un informe per suspendre qualsevol tipus d’actuació en torn a 
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aquest immoble, amb vista a fer-ne un estudi acurat. Puntualitza que és exactament el que se va fer en cas 
del monòlit de sa Feixina.  

Consegüentment, davant l’avís, la institució ha decidit actuar amb precaució, d’acord al que s’ha explicat 
i, el dia 2 de maig el Consell de Mallorca fa un segon informe per aixecar la suspensió d’obres, atesa la 
denegació de la protecció de la casa situada en el carrer Rector Vives. És a dir, el Consell de Mallorca ha 
fet la gestió correcta. 

Indica que l’Ajuntament de Palma hauria de revisar el seu catàleg de protecció i fa notar que aquest s’ha 
de basar en la previsió, amb coherència i amb un contingut, per tal que la protecció dels edificis d’aquesta 
ciutat no se faci en funció dels expedients d’obra que hi pugui haver que amenacen aquests immobles.  

Observa que ell no opina ni a favor ni en contra sobre si el barri de Gènova té peculiaritats que mereixen 
tenir un Pla Especial de Protecció, però fa notar que no li correspon al Consell de Mallorca determinar-ho. 
És clar que aquesta feina pertoca a l’Ajuntament de Palma.  

D’altra banda, opina que és qüestionable el fet de valorar si un immoble mereix una protecció en funció 
de qui l’ha habitat, determinar si aquest és un argument suficient per ser protegit. Posa l’exemple del cas 
en què el millor escriptor del món hagi habitat un pis de protecció oficial d’un barri obrer durant la 
postguerra; segons el seu parer, aquest fet no el fa mereixedor d’una protecció de caràcter històric, artístic 
i urbanístic o patrimonial. Fa notar que aquest no és només el seu parer, sinó que així ho afirma el 
personal tècnic del Servei de Patrimoni Històric.  

En conseqüència, no respon a la realitat retreure que el Consell de Mallorca no ha actuat amb celeritat i 
reclamar la protecció d’aquesta casa quan ja tenia una llicència atorgada per l’Ajuntament de Palma, 
considerant que si la tornava enrere li representava haver de pagar una indemnització. 

Refusa, una vegada més, el retret de no haver actuat de forma coordinada amb l’Ajuntament de Palma, 
precisament perquè han tengut l’oportunitat de tractar aquest tema conjuntament. S’han fet propostes 
referides a mesures per tal de millorar la coordinació entre la Comissió Insular de Patrimoni Històric amb 
la Comissió de Centre Històric de l’Ajuntament de Palma, i el Consell de Mallorca també ha proposat que 
així com hi ha un tècnic de l’Ajuntament de Palma que forma part de la Ponència Tècnica d’Urbanisme 
del Consell de Mallorca també hi hagi un tècnic d’aquesta institució que formi part de la Comissió de 
Centre Històric de l’Ajuntament de Palma. Diu que s’ha fet la petició, i que estan esperant la resposta.   

Reitera que ja s’han fet totes les gestions encaminades a aconseguir aquesta coordinació. 

Per acabar, torna a retreure que la moció utilitzi un fet molt concret per tenir un debat sobre la política de 
coordinació entre ambdues institucions.  

El Sr. PONS intervé a continuació. 

Diu que el seu Grup admet, sense cap problema, la retirada de la frase que ha proposat la Sra. Català.  

Indica que ell no ha demanat que s’hagi de protegir un bé immoble pel fet que hi hagi habitat una persona 
determinada, sinó que ha fet notar que els informes del Consell de Mallorca indiquen, precisament, que 
l’esmentada casa té uns valors paisatgístics, culturals i artístics. Fa avinent que no ho diu ell, sinó 
persones expertes en patrimoni històric i la Fundació Arca.  

Sobre aquesta qüestió, poca cosa més s’hi pot dir. Tot i això, es mostra convençut que si s’hagués tractat 
d’un cas més mediàtic, com ara el de sa Feixina, s’hauria fet alguna cosa més. Tot i això, reitera que 
accepta el canvi de redacció de la moció i que se voti en aquests termes.  

El Sr. AMENGUAL intervé tot seguit.  

Adverteix que el seu Grup no farà cap debat sobre el que s’ha exposat, perquè considera que és el 
personal tècnic especialitzat el que ha de fer aquestes funcions de catalogació d’un bé.  

Considera que l’explicació del Sr. Miralles ha estat prou clara i ha detallat quina va ser l’actuació del 
Consell de Mallorca davant aquesta situació. Fa notar que tant de bo tots els expedients de la institució 
rebessin per a la seva resolució el mateix grau de celeritat d’aquest concret.  

Fa avinent als membres del Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía que l’immoble al qual se refereix 
aquesta moció ja havia aconseguit de l’Ajuntament de Palma la llicència de demolició i de construcció 
d’un nou habitatge. Per aquest motiu, és un expedient complicat que s’ha de valorar en funció del principi 
de seguretat jurídica. 

Ignora si l’Ajuntament de Palma va badar, perquè el seu Grup no té cap representant en l’esmentada 
comissió, per bé que l’equip de govern del Consell de Mallorca si que en té per assistir a la reunió en la 
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qual se va decidir tirar endavant la decisió de la llicència concedida. Tot i això, ha quedat clar que el 
Consell de Mallorca va obrar d’acord a allò que li permetien les seves possibilitats.  

Diu que el seu Grup votarà a favor de la moció, no per el seu contingut inicial sinó pels dos acords i pel 
canvi de redacció que ha proposat el Grup Popular, que el Sr. Pons ha admès que acceptaran.  

El Sr. MIRALLES tanca el debat. 

Adverteix que ja ha exposat tots els arguments i recorda que ja ha dit que votaran en contra de la moció.  

Observa que el Sr. Pons fa referència a informes de tercers, com ara els d’ARCA, mentre que ell ha parlat 
dels informes que ha fet el cap de servei de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca, que és al que s’ha 
d’atenir la institució tant pel que fa a aquest expedient com a la resta, tant si agrada com si no agrada el 
sentit dels informes.  

Tot seguit indica que ha oblidat dir, durant la seva primera intervenció, que no accepta que el Sr. Pons 
deixi caure el comentari referit a què hi ha hagut arbitrarietat en la gestió d’aquest expedient. Assegura 
que s’ha fet exactament el mateix que en el cas de l’expedient de sa Feixina, i ho reitera.  

Comenta que, arran de la petició rebuda, s’ha valorat si l’immoble mereixia ser catalogat, inventariat o 
declarat BIC i després dels informes del personal tècnic s’ha resolt, en aquest cas, que no s’havia de fer.  

En el cas de sa Feixina, recorda que també se va resoldre que no s’havia de fer, però ha existit un recurs, 
s’han exposat i estudiat tots els arguments, i avui matí, en la Comissió de Govern, s’ha acceptat la petició.  

Reitera al Sr. Pons els arguments que li ha exposat sobre la forma en què s’ha de protegir realment el 
patrimoni, de forma convenientment planificada des del punt de vista urbanístic. També li fa notar a qui 
correspon aquesta feina, i li diu que en té constància, que ja se fa. Alhora, afirma que s’ha demanat 
col· laboració al Consell de Mallorca i que, evidentment, la donarà exactament igual com ho fa amb 
qualsevol ajuntament de Mallorca.  

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per onze vots a favor (PP, El Pi-Proposta per 
les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap abstenció i desset vots en contra 
(PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca). 

 

PUNT 47. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES 
BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA SOBRE ELS MOLINS DE SANT 
JORDI. 
 
Es dóna compte de la següent Moció: 
 
ANTECEDENTS 
 
A Mallorca, l’aprofitament de la força del vent per treure aigua va ser bastant més 
tardana. Entre 1845 i 1850 l’enginyer holandès Bouvij va dirigir les tasques de 
dessecació del Prat de Sant Jordi (actualment Pla de Sant Jordi). I per facilitar aquestes 
feines es va construir el primer molí mogut per la força del vent. Tenien torre circular i 
base i, pel que fa a la maquinària, també estaven dotats de capell, congreny i antenada 
de 6 o 8 pals i aquesta antenada era orientada cap al vent pel pagès des de dalt de 
l’envelador o terrat del molí, mitjançant un pal guia. Gairebé l’única diferència respecte 
dels fariners era que substituïen les moles per un senzill, però eficaç, aparell d’extracció. 
Al terme municipal de Palma, encara es conserven alguns d’aquests molins. 
  
Però, els primers molins dissenyats i construïts específicament per treure aigua són els 
denominats molins de ramell, on les veles són substituïdes per uns llistons de fusta, 
col·locats un vora l’altre, que s’obrin i tanquen com un ventall. El seu disseny i 
construcció és obra del fuster des Molinar, Damià Reixac. Segons el seu nét, el primer 
molí de ramell fou construït l’any 1854 i situat a la finca de sa Torreta al Portitxol de 
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Palma. Com és lògic, aquesta primera experiència es va perfeccionar a mesura que 
s’encarregaven noves instal·lacions. Una de les millores que s’hi varen fer, en aquest 
cas obra de l’industrial ferrer Joan Olivar, Maneu, va ser transformar el primitiu cos de 
bomba buidat en un tronc de pi, en un altre, de fosa, a més de tot el sistema de 
canonades, pistó, cigonyal i estrella. Sembla que als voltants de 1870 va ser quan 
s’acoblà al molí la coa en forma de punta de fletxa que substituïa el timó de mà 
direccional i manual. La coa va unida a la roda del molí, i permet que el molí s’orienti 
automàticament cap al vent. És en aquests moments quan el molí aprofita al màxim la 
força del vent.  
 
És probablement a partir de 1930 quan s’inicia la introducció dels molins de ferro o de 
pales a Mallorca. Però, sobre el seu origen, hi ha dues teories: 
 
La primera, i més estesa, és que foren importats de l’exterior i. la segona,defensada per 
Alejandro Garcia (Pla de Sant Jordi. Història d’un Poble, 1999), és que foren inventats 
a Mallorca l’any 1934. 
 L’anomenat molí de ferro o de pales és gairebé tot metàl·lic i només alguns elements 
com la coa, les estisores o el balancí continuen sent de fusta, mentre que el caixó de 
vegades és de ferro i d’altres de fusta. Tot i que el seu funcionament és idèntic al de 
ramell, se substitueixen les petites posts de fusta per les pales construïdes d’acer laminat 
i en forma corbada per recollir el vent. El molí de pales supera al de ramell en capacitat 
de maniobra, seguretat i solidesa davant les ventades. Actualment, són els més 
abundants a Mallorca, ja que són els més recents, així per exemple en el terme 
municipal de Palma se n’han identificat 495 exemplars. 
  
Tot i que menys nombrosos, també hi ha a Mallorca alguns exemplars dels 
denominats molinets sobre castellet o coneguts també com americans ja que eren 
d’importació, principalment americana. L’any 1917 s’instal·laren molt prop de Palma 3 
molins sobre castellet de fabricació nacional. Aquests,no tenen torre d’obra, se’ls eleva 
sobre el terreny mitjançant una estructura que acostuma a ser de ferro, tot i que 
antigament era de fusta. 
  
El declivi dels molins es feu patent a partir de la dècada de 1960, i les causes, 
probablement, són diverses: 
  
-Quan un molí patia desperfectes importants ja no era reparat, era reemplaçat per 
bombes hidràuliques accionades per motors de combustió o elèctrics, ja que el 
manteniment d’aquests sistemes resultava més econòmic. 
  
-S’han de tenir en compte, també, els efectes de la crisi i l’abandonament de 
l’agricultura, als quals s’ha de sumar la progressiva salinització de les aigües 
subterrànies. 
  
Des d’El Pi, consideram que la restauració i conservació dels molins i altres elements 
patrimonials d’arreu de l’illa és molt necessària però no es pot fer a qualsevol preu. A 
més estam molt sorpresos que sigui aquest equip de govern i no un altre el que hagi 
decidit que la restauració es faci “privatitzant” els molins. Des d’El Pi consideram que 
hi ha d’haver una certa homogenització en l’estètica i no que cada molí es pugui pintar 
amb els colors corporatius d’una empresa. Convertirem el Pla de Sant Jordi en una tanca 
publicitària d’aquesta manera. 
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Per aquests motius el Grup el Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la següent: 
 
MOCIÓ 
 

1. El Ple del Consell de Mallorca acorda aturar la iniciativa privatitzadora respecte 
al molins del Pla de Sant Jordi. 

2. El Ple del Consell de Mallorca, insta al Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports, a dissenyar un pla de restauració que realment tengui cura d’aquest 
elements.  

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) manifesta que el seu Grup retira aquesta moció perquè abans 
de començar el Ple n’han parlat amb el conseller. 

El seu Grup presentà aquesta moció arran d’unes declaracions que va fer el president sobre la publicitat 
als molins i el conseller els ha dit que s’iniciarà un pla d’actuació en coordinació amb la Comissió de 
Patrimoni i li han demanat que se consensuï amb els diferents grups polítics i que s’hi tengui en compte 
l’opinió dels veïns de Sant Jordi i dels propietaris dels molins. 

En conseqüència, El Pi-Proposta per les Illes ha decidit retirar aquesta moció i romandre a l’espera de 
rebre notícies sobre aquest pla d’actuació esmentat. 

Es retira. 
 
 
PUNT 48. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES 
BALEARS DEL CONSELL DE PER LA CONSERVACIÓN DE L’EDIFICI DE 
GESA. 
 
Es dóna compte de la següent Moció: 
 
ANTECEDENTS 
 

La Llei 12/1998 de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears estableix 
en el seu article 14 que “els béns catalogats són aquells béns mobles o immobles que, 
no tenint la rellevància que els permetria ser declarats béns d’interés cultural, tenen 
suficient significació y valor par a constituir un bé del patrimoni històric a protegir 
singularment”. Així mateix, deixa clar, que “depèn del Consell insular corresponent, i 
es crearà el Catàleg Insular del Patrimoni Històric, com a instrument de salvaguarda, 
consulta i divulgació, amb objecte d’inscriure en ell els béns catalogats…”  

Pel que fa al deure de conservació, la mateixa llei al article 26 explica que “els 
propietaris, titulars de drets o simples posseïdors de béns d’interés cultural o 
catalogats tenen el deure de conservar-los, mantenir-los i custodiar-los de tal manera 
que es garantitzi la salvagurarda dels seus valors. L’ús a que es destinin dits béns ha de 
garantir la seva conservació”. L’incompliment del deure de conservació suposa que les 
administracions públiques competents, en aquest cas el Consell de Mallorca, podran 
ordenar als propietaris, titulars d’altres drets reals y posseïdors de dits béns a l’execució 
de les obres o a la realització de les actuacions que siguin indispensables per a 
preservar-los, conservar-los i mantenir-los i de no fer-ho l’administració competent ho 
podrà realitzar la seva execució subsidiària a càrrec dels obligats (article 27). 
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L’edifici de GESA, obra del arquitecte mallorquí Josep Ferragut i Pou, fou declarat com 
a bé catalogat el 2007 i no va ser fins el 2014, després de diverses resolucions que el 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ratificà la protecció de l’edifici en 
sentència ferma. Al llarg d’aquest anys des de 2007, fins a la data l’edifici està 
totalment abandonat i en deteriorament constant.  

L’edifici de dotze plantes sobre el qual es configura bona part de la façana marítima de 
Palma, és de propietat municipal, ben aviat (esperam) tendrà ben a prop un palau de 
congressos en funcionament es troba abandonat des de 2008 i, tot i que s’ha intentat 
posar fre al deteriorament que pateix, és obvi que no ha estat suficient.  

Des d’El Pi consideram que el CIM ha d’actuar en contundència davant la deixadesa del 
Ajuntament de Palma. És molt trist veure com roman a l’oblid una edifici que el 
informe pericial en que es fonamenta la sentència del TSJ l’anomena “magnífic 
monument de l'Arquitectura Moderna", un referent de la modernitat constructiva 
desenvolupada en els anys 60 i 70 i una fita del moviment arquitectònic anomenat 
International Style” del que destaquen els arquitectes Ludwig Mies van der Rohe i 
Charles-Edouard Jeanneret (més conegut com a Le Corbusier). Equiparant-lo a obres 
tan emblemàtiques com l'edifici de SEAT de Barcelona, obra de César Ortiz-Echagüe i 
Rafael Echaide; l'edifici de les Nacions Unides i l'edifici Seagram de Nova York; 
l'edifici SAS a Copenhaguen; o la històrica seu del Daily Mirror de Londres. 

Són molts els partits i, concretament alguns dels que ara governen, que han presentat 
propostes sobre el seu hipotètic ús. Ha passat UN ANY des de la presa de possessió del 
consistori palmesà i estem orfes de cap actuació adient al respecte. L’aparició de joves 
per dins les instal·lacions, alguns “okupas” o incendis com el del passat mes de març... 
Fan que cada dia que passa, l’edifici es degradi més i més, així les coses, cada vegada 
resultarà més costosa la seva reforma i conservació. 

El Consell de Mallorca és l’administració competent en matèria de patrimoni, vetla pel 
mateix arreu de l’illa i també ho ha de fer a Ciutat  i per això, davant la deixadesa i la 
desídia existent al respecte, presentam els següents  

 
ACORDS 
 
1.  El Ple del Consell Insular de Mallorca declara el seu rebuig cap a l’actual situació de 
degradació i abandonament que pateix el bé immoble catalogat  anomenat EDIFICI DE 
GESA, situat al carrer Joan Maragall de Palma.  
2,. El Ple del Consell Insular de Mallorca insta al Departament de Cultura i Patrimoni i 
a la Comissió de Patrimoni, per tal que en compliment de la normativa vigent, es 
prenguin les mesures adients que siguin indispensables per a preservar, conservar i 
mantenir l’EDIFICI DE GESA. 
3.  El Ple del Consell Insular de Mallorca insta al Departament de Cultura i Patrimoni 
perquè mitjançant la Comissió de Patrimoni, es procedeixi a requerir a l’Ajuntament de 
Palma a realitzar l’execució de les obres o a la realització de les actuacions 
indispensables per a preservar, conservar i mantenir l’EDIFICI DE GESA, iniciant, si 
escau, el procediment administratiu adient previst a la normativa d’aplicació, per a 
l’execució forçosa de les accions a dur a terme. 
 
 

El Sr. PRESIDENT informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol· licitat intervenir al Ple en 
aquest punt i dóna la paraula al Sr. Pere Felip. 
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El Sr. FELIP (portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent intervenció: 

“Honorable senyor president, senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de Mallorca, referent 
a aquest punt, exposa el següent: 

La nostra opinió és que la mola envidrada edificada entre 1963 i 1975 per ser la seu central de la 
companyia elèctrica palmesana mereix ser declarada com a Bé d’Interès Cultural (BIC) pel fet de ser un 
magnífic monument de l’arquitectura moderna, un referent nacional de la modernitat constructiva 
desenvolupada al llarg dels anys 60 i 70 i una fita, en l’àmbit nacional, del moviment denominat 
International Style.  

La pèrdua de l’edifici aniria en detriment de la nostra pròpia història contemporània i del referent que 
constitueix aquest edifici per a la façana marítima de Palma.  

L’edifici de Gesa fou l’obra de l’arquitecte mallorquí Josep Ferragut Pou, mort l’any 1968. Era un 
arquitecte culte, ben informat i un gran professional, una de les grans figures de l’arquitectura nacional de 
la seva època.  

La façana envidrada de l’edifici, en l’argot arquitectònic s’anomena ‘mur cortina’. Per a la nostra entitat, 
la protecció d’aquest element hauria de ser indiscutible, i l’equiparam a d’altres obres tan emblemàtiques 
com són l’edifici de SEAT de César Ortiz-Echagüe i Rafael Echaide de Barcelona, l’edifici de les 
Nacions Unides, l’edifici Seagram de Nova York, l’edifici SAS de Copenhaguen o la històrica seu del 
Daily Mirror de Londres.   

Situam l’edifici de GESA com un element en sintonia amb el Pla Urbanístic d’Alomar dels anys 40, 
convertit ja en un clàssic que ha perdurat amb la seva modernitat al llarg de més de tres dècades.  

L’edifici de GESA és, evidentment, un model de destresa, de valentia i de confiança tant per part de 
l’empresa GESA com de l’arquitecte.” 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) matisa que la seva moció no va tan enfora com demana 
el president de la Unió d’Associacions de Mallorca, per declarar BIC aquest edifici, tot i que per ventura 
es podria fer un pensament al respecte. 

La seva moció va per un altre vessant. La seva moció vol cridar l’atenció davant la inactivitat de 
l’Ajuntament de Palma amb aquest edifici, ja que duu un any sense que hi hagi cap actuació ni cap 
iniciativa pública coneguda amb relació a aquest edifici. 

La Llei 12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears, diu que els béns catalogats són aquells béns 
mobles o immobles que, no tenint la rellevància que els permetria ser declarats béns d’interès cultural –
com demanava el Sr. Felip–, tenen una suficient significació i valor per constituir un bé de patrimoni 
històric a protegir singularment. 

L’article 26 d’aquesta llei diu que els propietaris, titulars de drets o simples posseïdors d’aquests béns 
d’interès cultural o catalogats –en aquest cas, l’Ajuntament de Palma– tenen el deure de conservar-los, 
mantenir-los i cuidar-los de tal manera que es garanteixi la salvaguarda dels seus valors i l’ús a què es 
destinin. 

L’article 27 d’aquesta llei diu que els consells insulars –en aquest cas, el Consell de Mallorca– podran 
ordenar els propietaris, titulars d’aquests drets reals i posseïdors d’aquests béns l’execució d’obres o la 
realització d’actuacions que siguin indispensables per preservar-los i conservar-los. 

El Pi-Proposta per les Illes no vol que hi hagi una batalla entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de 
Palma però entenen que el departament de Patrimoni del Consell de Mallorca, davant un bé catalogat com 
és l’edifici de Gesa del qual acaba de lloar les seves excel· lències el Sr. Felip, ha d’instar l’Ajuntament de 
Palma perquè hi actuï. 

Recorda que fa molt de temps que se parla sobre què s’ha de fer amb aquest edifici i, a dia d’avui, encara 
no ho saben o, almanco, encara no tenen clar què fer-hi. La degradació de l’edifici és cada vegada més 
evident (el passat mes de març hi va haver un incendi i s’hi han instal· lat ocupes). 

El seu Grup entén que l’Ajuntament de Palma no hi fa res i que el Consell de Mallorca hi hauria 
d’intervenir perquè és l’òrgan competent en matèria de patrimoni i, de fet, ho fa quan es tracta d’un 
particular però no quan es tracta d’un ajuntament cabdal com el Palma. Si bé un particular ha de vetllar 
pel béns catalogats BIC, resulta que l’Ajuntament de Palma no fa res per protegir l’edifici de Gesa i s’està 
degradant. 
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La moció no demana que el Consell de Mallorca faci una actuació dins l’edifici de Gesa sinó que demana, 
en el primer punt d’acord, que es rebutgi l’actual situació de degradació i abandonament en què es troba 
aquest immoble, que és un bé catalogat, denominat “Edifici de Gesa” i que està ubicat al carrer Joan 
Maragall de Palma. 

El segon punt d’acord demana que, conforme a la normativa vigent, el departament de Patrimoni i la 
Comissió de Patrimoni prenguin les mesures adients i indispensables per preservar, conservar i mantenir 
aquest edifici i requerir l’Ajuntament de Palma perquè hi faci les actuacions que evitin la degradació de 
l’edifici. 

Finalment, el tercer punt d’acord demana que si l’Ajuntament de Palma no atén el requeriment esmentat, 
se li recordi que el Consell de Mallorca podrà prendre les mesures adients i dur-les a terme. 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) manifesta que el seu Grup està d’acord amb l’esperit 
de la moció perquè és una vergonya com està actualment l’edifici de Gesa, el qual s’ha de conservar i 
mantenir, però al mateix temps entenen que no és competència del Consell de Mallorca ja que l’obligació 
de conservar-lo i mantenir-lo li correspon a l’Ajuntament de Palma. 

N’és una prova el fet que dia 14 d’abril de 2016, el Grup Municipal de Ciudadanos va presentar una 
iniciativa en els mateixos termes que debaten avui al Ple del Consell de Mallorca, iniciativa que va ser 
aprovada per unanimitat al Ple de l’Ajuntament de Mallorca i que posava de manifest que no se podia 
continuar amb la situació de deixadesa de l’edifici de Gesa. 

Per tot això, considera que aquesta moció no té gaire sentit perquè, a més a més, és quelcom que ja ha 
aprovat el Ple de l’Ajuntament de Palma i, consegüentment, en demana la retirada i, si no es retira la 
moció, el seu Grup hi votaria a favor, ja que hi no poden estar en contra, però insisteix a dir que aquest 
assumpte ja ha estat debatut a l’Ajuntament de Palma arran d’una iniciativa presentada pel Grup 
Municipal Ciudadanos. 

El Sr. ROTGER (PP) exposa que el seu Grup està acord amb el primer aspecte de la moció en el sentit 
que el Ple del Consell de Mallorca manifesti la seva preocupació per la degradació i l’abandonament que 
pateix el bé immoble catalogat edifici de Gesa, però abans de pronunciar-se sobre la resta de la moció, 
voldrien conèixer quin és el posicionament de l’equip de govern al respecte. 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) es mostra d’acord amb el fet que 
el Ple faci constar la seva preocupació per l’estat actual de l’edifici de Gesa però considera que rebutjar-lo 
quedaria un poc fora de to i, encara que el Consell de Mallorca és l’administració competent en matèria 
de patrimoni, també té l’obligació de col·laborar amb els ajuntaments i fer-los costat més que no ser un 
element coercitiu per obligar-los a complir la llei. 

Tots comparteixen la preocupació per la situació actual de l’edifici de Gesa i pel seu futur però insisteix a 
plantejar que no veuria bé, com a batle d’Algaida que ha estat, que el Ple del Consell de Mallorca li 
traslladàs el seu rebuig a un fet, una obligació o una acció impulsada per l’ajuntament. 

Així doncs, pensa que el vessant municipalista d’aquesta institució també s’hauria de tenir en compte a 
l’hora de votar aquesta moció i, per això, ha intentat arribar a un acord amb el Grup El Pi-Proposta per les 
Illes per tal de trobar una redacció alternativa per a la moció. 

No obstant això i donat que la intenció de la moció no és instar el Consell de Mallorca perquè hi actuï, de 
manera subsidiària, en cas que l’Ajuntament de Palma no ho faci, aleshores optaria perquè la moció fes 
palesa la preocupació del Consell de Mallorca per la situació actual d’aquest edifici així com per conèixer 
quines són les intencions d’ús o el destí que se li vol donar i, sobretot, fer costat a l’Ajuntament de Palma 
a l’hora d’adoptar la millor solució possible en benefici de l’edifici i els usos a què es destini. 

Per tant, es veu obligat a plantejar una modificació dels acords de la moció en el sentit que el primer punt 
declari la preocupació del Ple del Consell de Mallorca, el segon punt manifesti la postura de col·laboració 
d’aquesta institució amb l’Ajuntament de Palma per tal de concretar els usos i plans d’actuacions 
referents a l’edifici de Gesa i, finalment, sol· licitar informació a l’Ajuntament de Palma per saber si ja 
està redactant algun pla i si té previst algun calendari d’actuacions atès que fer-hi qualsevol tipus 
d’intervenció no és només quelcom que li correspon sinó que és obligació del propietari de l’edifici. 

El Sr. AMENGUAL observa que el Sr. Pons, company de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, o bé no 
l’ha entès o bé no el vol entendre i, tot i que s’alegra que comparteixi l’esperit de la moció, li fa notar que 
és una competència del Consell de Mallorca el vetllar perquè els béns immobles catalogats –com és el cas 
de l’edifici de Gesa– tenguin un bon ús i estiguin en les condicions adients. 
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Puntualitza que la moció no pretén dir què s’hi ha de fer o què no s’hi ha de fer i li pareix molt bé que se 
n’hagi presentat una moció a l’Ajuntament de Palma per constatar l’estat de degradació de l’edifici i que 
no s’hi està fent res. 

En aquest cas i vist que l’Ajuntament de Palma ha aprovat, per unanimitat, una moció dient que hi faria 
qualque cosa però no hi ha fet res, és precisament això el que ara està denunciant ja que el Consell de 
Mallorca és competent per “estirar les orelles” a l’Ajuntament de Palma, que és just el que estan 
demanant amb aquesta moció perquè el Consell de Mallorca té les competències de Patrimoni i l’edifici 
de Gesa és un bé catalogat i, per tant, és competència d’aquesta institució “estirar les orelles” als 
particulars i a les institucions com, en aquest cas, l’Ajuntament de Palma. 

Per altra banda, es mostra content pel fet que el Partit Popular estigui d’acord amb el primer punt d’acord 
de la moció mitjançant el qual es pretén rebutjar l’estat actual de deixadesa i abandonament en què es 
troba l’edifici de Gesa. 

Pel que fa a la postura del PP sobre la resta de punts, indica que ja veuran com acaba aquesta tàctica seva 
d’esperar a veure què en diuen els altres. De totes maneres, li agradaria que donassin suport a tota la 
moció atès que El Pi-Proposta per les Illes no canviarà ni un punt dels que han plasmat en la moció. 

Tot i això, ha de reconèixer que és cert que durant els dos darrers dies han intentat transaccionar la moció 
amb el Sr. Miralles però han quedat enrocats amb les paraules “preocupació o rebuig”. 

Al respecte li diu al Sr. Miralles que a ell el preocupa que l’equip de govern del Consell de Mallorca no 
vulgui rebutjar l’estat en què troba l’edifici de Gesa i adverteix que només faltaria que no hi estiguessin 
tots preocupats per l’estat d’aquest edifici, la qual cosa és una altra obvietat i el seu Grup vol que l’equip 
de govern sigui més contundent. 

Ara bé, no vol que la Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca es baralli amb l’Ajuntament de 
Palma sinó que simplement pretén que aquesta institució li pegui un toc d’atenció (una estirada d’orelles) 
a l’Ajuntament de Palma. 

Tot seguit refusa l’argument del Sr. Miralles sobre la defensa del municipalisme atès que, segons el seu 
parer, no està defensant el municipalisme sinó del partidisme. El Sr. Miralles no vol “estirar les orelles” al 
Sr. Hila ni al Sr. Noguera. 

Malgrat tot això, creu que és obligació del Consell de Mallorca pegar un toc d’atenció a l’Ajuntament de 
Palma perquè és una vergonya que ja hagi passat un any i encara no se sàpiga què fer amb l’edifici de 
Gesa i que el deixin deteriorar-se tot i ser un bé catalogat únic a la ciutat de Palma.  

Demana, en aquest sentit, si no li estirarien les orelles a un particular que actuï així o a una altra 
administració que ho faci, encara que no vol dir que s’hagi de sancionar directament l’Ajuntament de 
Palma ni tampoc que hi hagi d’intervenir, de manera subsidiària, el Consell de Mallorca.  

Ressalta que el segon punt de la moció diu que se’n prenguin les mesures adients, que és un concepte 
molt general i no hi ha motius per entendre que s’estigui referint a una execució directa del Consell de 
Mallorca. Les mesures adients són, per exemple, fer-li una estirada d’orelles o cridar-li l’atenció a 
l’Ajuntament de Palma perquè té un bé catalogat i des de Patrimoni no s’hi està actuant. 

Abans parlaven de la casa de Falla, que per als companys de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía sí era 
competent el Consell de Mallorca encara que no era un bé catalogat, i en canvi ara que parlen d’un bé 
catalogat, com és l’edifici de Gesa, pareix és una altra cosa. 

Recorda que el Consell de Mallorca actuà amb celeritat davant el cas de la casa de Falla i sol· licita que 
s’actuï de mateixa manera amb relació a l’edifici de Gesa, tot requerint l’Ajuntament de Palma perquè hi 
faci qualque cosa i no deixi perdre aquest edifici, com està fent actualment. 

Per concloure, reitera que El Pi-Proposta per les Illes no canviarà el sentit de la moció, és a dir, que la 
mantendran tal i com ha estat presentada i adverteix que els grups que conformen l’equip de govern seran 
els responsables de votar-hi a favor o en contra. 

El Sr. PONS intervé per reiterar que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía considera que aquest assumpte 
no és competència del Consell de Mallorca.  

De fet, observa que el segon paràgraf de l’exposició de motius de la moció ho explica molt clarament en 
dir que l’article 26 de la Llei 12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears, determina que el titular 
del dret o el posseïdor del bé té l’obligació de conservar-lo, mantenir-lo i custodiar-lo de tal manera que 
garanteixi la salvaguarda dels seus valors i, en aquest cas, la qüestió és prou clara: el propietari de 
l’edifici és l’Ajuntament de Palma i és l’administració que té el deure de conservar-lo. 
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Tornar a dir que aquesta iniciativa ja va ser presentada pel Grup Municipal Ciudadanos al Ple de 
l’Ajuntament de Palma i, en conseqüència, aquesta moció no és més que reiterar tot allò que ja s’ha 
discutit. 

El Sr. ROTGER fa notar que l’obligació de preservar aquest bé catalogat li correspon a l’Ajuntament de 
Palma i el Grup Popular entén que aprovant el primer acord de la moció, que reconeix l’estat de 
degradació de l’edifici de Gesa, contribuirà al fet que l’Ajuntament de Palma dugui a terme les accions 
pertinents per preservar l’edifici. 

El Sr. MIRALLES adverteix que si no s’accepta modificar ni un sol punt de la moció, aleshores ha quedat 
sense marge per poder-hi fer qualque cosa, malgrat que ha intentat matisar la moció per evitar que fos tan 
contundent en contra d’un ajuntament, si bé és cert que ara l’equip de govern de l’Ajuntament de Palma 
és semblant al del Consell de Mallorca. Així i tot, reafirma que ell actuaria igual si la moció fes referència 
a qualsevol altre ajuntament. 

Exposa que són coneixedors del fet que l’Ajuntament de Palma té un projecte per a l’edifici de Gesa, cosa 
que ja saben des del moment que el Consell de Mallorca va plantejar la possibilitat que l’edifici de Gesa 
fos propietat del Consell de Mallorca per ubicar-hi les seves instal· lacions administratives. 

En aquell moment, l’Ajuntament de Palma els va dir que tenia la idea de proposar-hi la creació d’un 
centre per a la promoció cultural i la diversificació econòmica de Ciutat i, davant aquesta iniciativa, el 
Consell de Mallorca no hi va tenir res a dir atès que es tracta d’un edifici de propietat municipal i 
l’Ajuntament de Palma pot destinar-lo a l’ús que consideri més convenient. 

Així doncs, dir que l’Ajuntament de Palma no fa res al respecte és una asseveració gratuïta i una mica 
agosarada. L’Ajuntament ja té una idea sobre allò que vol que sigui aquest edifici i li consta que s’han 
adoptat mesures per garantir que no se continuïn produint els desperfectes que s’hi han ocasionat però 
també és cert que, si s’hi ha de fer algun tipus d’intervenció arquitectònica, no podran fer-ho d’un dia per 
l’altre. 

Per altra banda, assegura que està convençut del seu municipalisme i es mostra segur que el Sr. Amengual 
també és municipalista i afegeix que no es pot dubtar del compromís del seu Departament per vetllar pel 
patrimoni però pensa que ho poden fer de manera dialogant i coordinada amb les diferents institucions. 

Si avui a aquest Ple –o a la Comissió Insular d’Urbanisme– duguessin un expedient sancionador a un 
ajuntament sense haver intentat arribar a un acord amb l’ajuntament i haver cercat possibles solucions 
compartides, ben segur que els consellers d’El Pi-Proposta per les Illes li reclamarien una especial atenció 
als ajuntaments més petits de l’illa i, per això, creu que allò que no se vulgui per un mateix, no s’ha de 
desitjar per als altres. 

Ja ha manifestat que l’equip de govern comparteix la preocupació per l’estat de l’edifici de Gesa, que és 
un edifici emblemàtic i els consta que l’Ajuntament de Palma està valorant, fins i tot, el fet d’iniciar 
l’expedient de catalogació de BIC, la qual cosa fa palès que l’Ajuntament de Palma està preocupat per la 
situació patrimonial d’aquest edifici. 

També li consta que l’Ajuntament de Palma ha iniciat el procés per prendre mesures que serveixin per 
evitar la degradació de l’immoble i, per això, creu que podrien canviar el text de la moció en el sentit de 
demanar-li informació a l’Ajuntament de Palma perquè els digui quin pla tenen al respecte i ben segur 
que estarà encantat d’explicar-ho. 

Finalment comenta que entén que si no és possible votar de manera separada els distints punts d’acord de 
la moció, els resulta difícil poder votar a favor del conjunt de la moció. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tres vots a favor (El Pi-Proposta per les 
Illes), devuit vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca) i onze 
abstencions (PP i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
PUNT 49. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE 
MALLORCA ENVERS LES XARXES DE CLAVEGUERAM A DIFERENTS 
NUCLIS DE POBLACIÓN DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent Moció: 
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Atès que la disposició transitòria 4a de la Llei d'ordenació i ús del sòl fixa un règim 
transitori per als sòls urbans que no disposen del servei de sanejament i que de forma 
concreta, disposa aquesta norma: «En els sòls urbans d‘ús predominantment residencial 
existents en la data que aquesta llei entri en vigor i que no disposin de xarxa de 
sanejament i per als que no resulti procedent la categoria d‘assentament en el medi rural 
ni l‘aplicació del previst a la disposició addicional vuitena, es poden atorgar llicències 
d‘edificació de nova planta per a ús residencial, així com els corresponents finals d‘obra 
i cèdules d‘habitabilitat d‘acord amb la normativa aplicable, sempre que concorrin els 
requisits següents: 
 
a) Que no siguin edificis plurifamiliars. 
 
b) Que disposin d‘un sistema de recollida d‘aigües residuals homologat que en 
garanteixi un tractament adequat. 
 
c) Que els promotors garanteixin, de qualsevol forma admesa en dret, l‘execució de les 
obres per a la connexió a la xarxa de sanejament, una vegada que aquesta estigui 
efectivament implantada i en funcionament. 
 
d) Que la llicència s‘atorgui dins els tres anys comptadors des de l‘entrada en vigor del 
Decret Llei 4/2013, de 21 de juny, de regulació provisional de les noves edificacions en 
nuclis residencials sense xarxa de sanejament. 
 
El compliment del requisit que preveu la lletra b) anterior s‘ha d‘acreditar amb un 
informe de l‘administració competent en recursos hídrics, que té el caràcter de 
determinant, el qual s‘ha d‘emetre dins el termini de dos mesos des que se sol·liciti i 
abans que s‘atorgui la llicència». 
 
Amb aquesta disposició transitòria s’ha permès l’edificació d'habitatges unifamiliars a 
aquests sòls urbans garantint la implantació d’un sistema de tractament de les aigües 
residuals homologat i supervisat per l'administració, i a més, assegurant la futura 
connexió de l'habitatge al servei de clavegueram, una vegada que aquest s'implanti al 
nucli de què es tracti. 
 
No obstant això, el passat 23 de juny va finalitzar la vigència d’aquesta norma, que es 
fixava per un termini de tres anys des de l'entrada en vigor del Decret Llei 4/2013, de 21 
de juny, de regulació provisional de les noves edificacions en nuclis residencials sense 
xarxa de sanejament. Com s'ha posat de manifest des d'alguns municipis, dificultats 
econòmiques o d'indole tècnica no han fet possible en alguns casos tenir implantat de 
forma efectiva el servei de clavegueram a tots aquests sòls urbans en què hi mancava. 
Això suposa que, a partir d’aquesta data, les persones que vulguin edificar un habitatge 
a aquests nuclis no ho podran fer fins que aquesta implantació es faci efectiva, 
provocant un greu perjudici a aquests propietaris. 
 
Atès que per altra banda, perllongar en el temps la vigència d'aquesta norma s'ha 
comprovat que no suposa cap minva dels interessos generals ni implica cap càrrega 
especialment rellevant per al medi ambient. 
 
Atès que el Consell de Mallorca te les competències d’urbanisme i territori. 
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Atès que hi ha molts nuclis de població als municipis de l’illa de Mallorca que tenen 
zones sense clavegueram i per tant es veuen afectats de forma directa. 
 
Per tot això, el grup de consellers del Partit Popular proposa el següent, 
 
ACORD 
 
1.  Instar al Govern de les Illes Balears que proposi i tramiti una modificació en els 
següent termes de la Llei d'ordenació i ús del sòl: 
 
 
Artícle únic. Modificació de la Disposició transitòria quarta de la Llei 2/2014, de 25 de 
març, d’ordenació i ús del sòl.  
 
Es modifica la lletra d) de la Disposició transitòria quarta de la Llei 2/2014, de 25 de 
març, d’ordenació i ús del sòl, que queda redactada de la següent manera: 
«d) Que la llicència s‘atorgui dins els sis anys comptadors des de l‘entrada en vigor del 
Decret Llei 4/2013, de 21 de juny, de regulació provisional de les noves edificacions en 
nuclis residencials sense xarxa de sanejament.» 
 
 
ESMENA DE MODIFICACIÓ DE LA “MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 
POPULAR DEL CONSELL DE MALLORCA ENVERS LES XARXES DE 
CLAVEGUERAM A DIFERENTS NUCLIS DE POBLACIÓ DE MALLORCA”  

 
Es dóna compte de la següent esmena: 
 
Arran la nova situació provocada per la tramitació parlamentaria del Projecte de Llei 
d’Avaluació Ambiental de les Illes Balears, volem incorporar un paràgraf al expositiu 
de la moció i modificar el punt d’acord, amb aquesta nova redacció:   
 
Nou penúltim paràgraf a l’expositiu de la Moció: 
 
“Atès que a la tramitació parlamentaria del Projecte de Llei d’Avaluació Ambiental de 
les Illes Balears, a la reunió de la Comissió de Medi Ambient del Parlament de les Illes 
Balears de 12 de juliol s’ha aprovat per majoria un text per modificar la Disposició 
transitòria Quarta de la Llei 2/2014 d’Ordenació i ús del Sòl amb un Procediment 
d’implementació de la xarxa de sanejament que pot donar una solució al problema si 
definitivament s’aprova a la sessió plenària del proper 21 de juliol.” 
 
Nou text de l’Acord de la Moció: 
 
 
“ACORD 
 
Instar als Grups Parlamentaris del Parlament de les Illes Balears que a la sessió plenària 
del proper 21 de juliol recolzin el nou text acordat per la Sessió de la Comissió de Medi 
Ambient del Parlament de les Illes Balears de dia 12 de juliol que proposa, dins el 
Projecte de Llei d’Avaluació Ambiental, la modificació de la Disposició transitòria 
Quarta de la Llei 2/2014 d’Ordenació i ús del Sòl.” 
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El Sr. PRESIDENT informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol· licitat intervenir al Ple en 
aquest punt i dóna la paraula al Sr. Francisco Fernández Ochoa. 

El Sr. FERNÁNDEZ (vocal de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent intervenció: 

“Honorable senyor president, senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de Mallorca, referent 
a aquest punt, exposa el següent: 

Quan parlam de xarxes de clavegueram de nuclis de població o d’urbanitzacions construïdes i moltes 
d’elles sense clavegueram, parlam de construccions que han estat fetes sense un pla d’integració, parlam 
d’especulació urbanística, de constructors que no tenen un projecte de qualitat i que han primat el fet 
d’obtenir un profit econòmic de la construcció, tot i no tenir coberts els serveis essencials.  

Això no només passa a Andratx, d’on ja és coneguda la permissivitat que va existir quan se construïen 
urbanitzacions ran de mar fora del control urbanístic de l’administració fins al punt de construir-les sense 
xarxa de clavegueram, sinó que també ocorre a Palma, a barriades com ara Son Cotoner, que ha passat de 
rústic a urbà sense cap integració dels projectes urbanístics de construccions que s’han fet, com ara sense 
pàrquing, actualment col· lapsades perquè no va existir cap previsió en aquest sentit.  

Si recordam el cas del Passeig Marítim, quan s’inunda, també veurem que fa falta aquest manteniment del 
clavegueram.  

Els mallorquins moltes vegades no som previsors, tampoc no vàrem fer pàrquings soterranis, pensant que 
això dels cotxes seria una moda necessària, que no arribaria al punt de saturació circulatòria actual.  

Què vol dir, tot això? Idò que el Consell de Mallorca té la competència per poder intervenir quan es tracta 
d’aquestes disfuncionalitats, quan es tracta d’arreglar aquest caos, quan els ajuntaments han permès, han 
autoritzat i fins i tot han animat a fer determinades construccions del tot deficitàries, que no tenen els 
mínims serveis públics obligatoris que l’ajuntament estaria obligat a garantir d’acord a allò que estableix 
la Llei reguladora de les Bases del Règim Local.  

Té un problema, i ben gros, i hi ha de fer front i fer les coses així com pertoca.  

Calvià, el municipi més ric d’Europa, es va fer sense xarxa de clavegueram i després s’ha anat 
improvisant. També hi ha construccions, a altres municipis de Mallorca, fetes damunt torrents, i ningú no 
ha dit res. La incompetència municipal obeeix a corrupcions urbanístiques i aquest ha de ser un motiu 
d’intervenció, des del Consell de Mallorca, per impedir que se faci allò que no està autoritzat, allò que no 
és legal.  

Però és que la qüestió del clavegueram i del seu manteniment està connectada amb el problema de l’aigua 
a Mallorca; no hem continuat infraestructures com la de s’Extremera, per abastir de manera natural els 
nostres pobles, sinó que hem fet depuradores i dessaladores, costosíssimes, i ara se proposa que aquestes 
urbanitzacions sense servei de clavegueram se connectin a aquestes depuradores que no feien falta. És a 
dir, validam, consolidam, prorrogam per tercera vegada la nostra pròpia ineptitud, una solució irreal i 
cercam sortides que justifiquen encara més allò que s’ha fet malament a Mallorca, una Mallorca que no 
volem els mateixos mallorquins.  

El Consell de Mallorca no pot ser la caixa màgica allà on tot se resol, però veritablement vostès tenen el 
compromís de ser els guardians de què tot el que se fa a Mallorca tengui la garantia de ser allò que la gent 
de Mallorca vol, des dels criteris uniformes i el control legal a tota l’illa, i que aquest control estigui 
definit.  

Enguany vostès tenen un superàvit, bona part del qual se destinarà als serveis socials, però mantenir 
l’escola de Caimari no és un servei social?, la construcció d’infraestructures bàsiques, com la del 
clavegueram, no és un servei social? Com volem atendre les persones, si encara no tenim resolt allò que 
és bàsic, si no tenim xarxes de clavegueram als pobles ni a les urbanitzacions en les quals se varen 
recaptar els impostos normalment, com si tenguessin els serveis bàsics, tot i no ser cert?  

Sincerament, nosaltres defensam el Consell de Mallorca com és, no defensam la política partidista de 
divisió d’interessos puntuals. Volem una Mallorca d’un moment determinat, duita cap a un manteniment 
correcte del clavegueram, d’un Consell de Mallorca garant de tots els mallorquins; és més fiable, fent-ho 
d’aquesta manera, sortirà reforçat, si actua bé, té més competències i és un exercici que li demanam.  

El Consell de Mallorca té funcionalitat històrica i la tendrà sempre si no malbaratam la seva raó de ser 
afavorint polítiques partidistes que varen fer construir depuradores i dessaladores quan s’havia d’invertir, 
en primer lloc, en infraestructures bàsiques.  

Moltes gràcies.” 
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El Sr. ROVIRA (PP) inicia la seva intervenció. 

Assenyala que el Grup Popular va presentar una moció per demanar una ampliació dels terminis per a fer 
les adaptacions d’aquestes urbanitzacions que no tenen xarxa de clavegueram. De llavors ençà, en el 
Parlament de les Illes Balears s’ha debatut entorn a una solució alternativa, arran d’allò que estableix la 
Llei d’avaluacions mediambientals.  

Per aquest motiu el Partit Popular ha presentat una esmena de modificació, un cop assabentat que el 
passat 12 de juliol en la reunió de la comissió que tramitava l’esmentada llei es va arribar a un acord 
majoritari sobre aquesta qüestió, que plantejava un procediment per instal· lar la xarxa de clavegueram en 
els indrets que no en tenen. Assegura que el text d’aquesta esmena se va repartir, immediatament, a tots 
els grups polítics que tenen representació en el Consell de Mallorca. 

Diu que allò que se pretén és aconseguir que aquesta institució s’impliqui en aquest problema que tenen 
un gran nombre d’ajuntaments, per bé que a qui afecta directament és a la gent que té propietats en 
aquestes àrees de sòl urbà, d’ús predominantment residencial, que a dia d’avui encara no tenen xarxa de 
clavegueram, tot i els perllongaments dels terminis que s’han concedit.  

Posa exemples concrets de les circumstàncies que han determinat aquesta situació de manca de solució al 
problema per part dels ajuntaments (impossibilitat d’afrontar les inversions necessàries, manca de 
voluntat per fer-ho, impossibilitat tècnica, etc.). 

Pel que fa a la solució que s’hi dóna ara, en el projecte de Llei d’avaluacions ambientals en la qual s’ha 
pactat un procediment per a la instal· lació de l’esmentada xarxa, no saben si serà la solució definitiva, 
però té un caire positiu que al seu parer millora la situació legal en la què es trobaven fins ara aquest tipus 
d’indrets; es fixen uns terminis, és d’esperar que es disposin els mitjans adequats. El seu Grup espera que 
d’aquesta manera, i no simplement perllongant els terminis, es pugui aconseguir alguna solució per a 
aquestes àrees de sòl urbà.  

A continuació llegeix textualment l’acord que en aquest sentit vol aprovar el seu Grup en el Ple d’avui. Fa 
notar que, tot i que el Consell de Mallorca no té competència directa sobre aquesta qüestió, és important 
que manifesti el seu parer, com a representant dels ajuntaments de Mallorca, en el sentit que indica la 
moció per tal de fer-lo arribar després el Parlament de les Illes Balears. 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) comenta que el seu Grup no entén del tot el motiu 
pel qual se presenta aquesta moció en el Ple d’avui.  

Tot i això, el seu Grup hi votarà a favor per coherència amb allò que s’ha discutit en la Comissió de Medi 
Ambient en el Parlament de les Illes Balears. De fet, saben que tots els grups polítics faran el mateix, tret 
del Grup Podem. 

Per acabar torna a dir que, al seu parer, aquesta moció era innecessària.  

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) intervé a continuació.  

Observa que certament, en la darrera reunió de la Comissió Balear de Medi Ambient del Parlament de les 
Illes Balears tots els grups polítics varen votar a favor d’aquesta proposta, com ha dit el Sr. Pons, tot i que 
ell no afirmaria que finalment sigui també aquest, el sentit del vot que el Sr. Pons avança amb tanta 
certesa.  

Sí que coincideix amb ell quan afirma que li sembla innecessària aquesta moció. Considera que no té cap 
sentit instar els grups polítics a fer una cosa que ja s’ha fet, i a mantenir allò que ja varen acordar en 
l’esmentada reunió. Tot i això, bé està que se’n parli, segons el seu parer, i el seu Grup la votarà a favor.  

Fa avinent que el Consell de Mallorca no té competència sobre aquesta qüestió, com bé ha dit abans el Sr. 
Rovira. I, tot i que la institució representi l’ajuntament dels ajuntaments, s’ha de considerar que en aquest 
cas els ajuntaments de Mallorca ja varen tenir l’oportunitat de dir-hi la seva davant els representants 
polítics del Parlament de les Illes Balears en una reunió que se va celebrar a la seu de la FELIB. 

Opina que aquest és un tema delicat, que cal abordar punt per punt, atès que no és possible encarar-lo des 
del punt de vista que ha exposat el portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca, i en posa uns 
exemples tot seguit. 

D’una banda, hi ha persones que varen comprar les propietats emparats per la llei, solars, terrenys situats 
en urbanitzacions que se varen fer de conformitat amb la legalitat vigent del moment. Diu que no en 
discuteix la legalitat, però el cert és que no estaven del tot acabades, no tenien xarxa de clavegueram però 
els organismes competents en varen fer l’acte de recepció. Aleshores, aquestes persones pateixen 
indefensió perquè els ajuntaments no fan les gestions oportunes per solucionar aquests problemes.  
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Pel que fa a la proposta aprovada per l’esmentada comissió, que se suposa que el Parlament de les Illes 
Balears aprovarà el proper dia 21 de juliol, estableix uns terminis, per trams diversos, que s’han de 
complir obligatòriament des del primer, per la qual cosa els ajuntaments han de fer les seves gestions amb 
molta cura, perquè en cas contrari quedaran eliminats. 

Per acabar recorda que aquesta esmena de modificació de la llei se va presentar per iniciativa del Grup El 
Pi-Proposta per les Illes, per la qual cosa també donaran suport a la moció que avui presenta el Grup 
Popular.  

El Sr. SEVILLANO (Podem Mallorca) intervé tot seguit. 

Diu al Sr. Amengual que no és certa la coincidència de vots a favor de tots els partits polítics en la reunió 
de l’esmentada comissió. Fa notar que hi ha hagut una confusió, en aquest sentit i li diu que no ho 
explicarà ara però sí que ho podrà fer en un altre moment, acabat el Ple, quan el Sr. Amengual ho desitgi.  

Puntualitza que no és el mateix admetre una transacció tècnica d’un text que votar a favor del text final. 
Consegüentment, no tots els partits han votat a favor. 

Demana als representants del Partit Popular què pretenen aconseguir realment amb aquesta moció que 
presenten al Ple d’avui i si esperen que sigui considerada amb la seriositat que mereix un tema de tanta 
importància.  

Recorda que en ocasions anteriors ja se’ls ha retret l’oportunisme polític que demostren a vegades en les 
seves mocions, que presenten sobre aspectes de gestió habitual de govern i fa avinent que avui fan un 
exercici encara més retorçat que suposa considerar estúpids els membres de l’equip de govern. Tot seguit 
ho explica.  

Assegura que allò que pretén el PP, únicament, no és poder fer visible una diferència del vot entre els 
partits del Pacte sinó un absurd intent de debilitar-lo. Per aquest motiu els adverteix que, en aquest debat, 
no els faran costat.  

Assenyala que han tengut mesos per parlar seriosament del tema de la xarxa de clavegueram, i justament 
el presenten avui, en forma de moció. En primer lloc, presenten una moció que sabien prou bé que no 
arribaria al Ple; el contrari suposaria un desconeixement total dels procediments parlamentaris, que no és 
el cas. Sabien que la moció inicial no arribaria al Ple, ja abans de la seva votació en l’esmentada comissió.  

Fa avinent que encara seria més greu si el Grup Popular pretengués convèncer, avui, del contrari, de què 
desconeixien que la Comissió de Medi Ambient del Parlament de les Illes Balears tractaria aquesta 
qüestió abans de tractar-la en el Ple d’avui. Atès que els considera ben sabedors de quins són els 
procediments parlamentaris i experts en determinades formes de fer política ha d’entendre, i n’està ben 
segur, que l’única intenció de la moció és provocar o intentar provocar una diferència en el vot dels tres 
partits de govern del Consell de Mallorca.  

Assegura que fan una cabriola política, en un exercici vergonyós, que pretén traslladar al Consell de 
Mallorca una votació manifestada en les comissions del Parlament de les Illes Balears. Considera molt 
trist, que arribin a aquesta situació, perquè demostra poc respecte per la situació i, segons el seu parer, és 
un insult a la ciutadania de Mallorca. 

Demana al Grup Popular més respecte i seriositat i també que retirin la moció per no haver-la presentat, al 
seu parer, dins els terminis establerts i en la forma escaient.  

El més curiós i el més ridícul és que, atès que ja sabien que el debat sobre la xarxa de clavegueram se 
produiria abans d’aquest Ple, presenten en la moció d’avui, intentant corregir aquesta situació per tal de 
justificar-se d’alguna manera sobre la primera moció presentada, una esmena a la totalitat a la seva 
mateixa moció. I a més a més, demanen que se voti a favor.  

Consegüentment, es tracta d’una esmena que tenien guardada en un calaix i que varen córrer a 
enregistrar-la, no fos el cas que es pogués dir que ja no era un tema actual i que no tenia cap sentit tractar-
lo, per raó dels procediments polítics, no per altra cosa.  

Fa notar al Grup Popular que fins i tot si se prengués en consideració i els partits del Pacte votassin de 
forma diferent, el fet no significaria debilitat del Pacte sinó just el contrari, la seva pluralitat, perquè 
l’enriqueix i el fa més fort. Observa que precisament poder tenir idees polítiques i debats interns és allò 
que el millora, i millora la política en general. És justament el que el Partit Popular encara no ha après ni 
aprendrà, segons el seu parer.   

Reitera tots els retrets que ha fet i destaca sobretot que el Grup Popular en el Parlament de les Illes 
Balears votàs de forma diferent en la Comissió Parlamentària fent bona una esmena d’El Pi-Proposta per 
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les Illes, que va sortir aprovada en forma d’una disposició final cinquena que segons el Grup Popular és 
correcta i ja resol el problema, raó per la qual deixa sense sentit la moció que se presenta avui.  

Torna a dir que finalment el Grup Popular presenta una esmena a la totalitat per no veure’s obligat a 
retirar la moció. Observa que hagués estat el més honest, des del seu punt de vista, raó per la qual el seu 
Grup ho demana.  

Per acabar, retreu també que la moció insti els grups parlamentaris a no desdir-se del seu vot en comissió 
i a votar el mateix en el Ple de la propera setmana.  

Reitera que és ridícula la tàctica per tal d’aconseguir divisió del vot en el Pacte, que demostra que les 
coses no se fan tan malament, atès que necessiten utilitzar votacions emeses en el Parlament de les Illes 
Balears per fer política en el Consell de Mallorca. 

El Sr. APESTEGUIA (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 

En primer lloc, considera positiu que durant les dues darreres hores el Grup Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadania hagi variat i ara sí que puguin prendre partit sobre qüestions que no siguin competència 
directa del Ple del Consell de Mallorca. 

Opina que enriqueix i que és pertinent, tenir aquest debat.  

Diu que ell entenia la primera moció del Grup Popular i la finalitat que perseguia; en canvi, no entén el 
motiu de l’esmena i demana què és el que cerca, el Partit Popular, quan la presenta.  

Recorda que el passat dimarts se va aconseguir un pacte molt ampli, en la Comissió de Medi Ambient del 
Parlament de les Illes Balears, que és d’esperar que aprovi el seu Ple de la propera setmana per una 
amplíssima majoria. Ateses aquestes circumstàncies, demana al Grup Popular per què és necessari que en 
el Ple del Consell de Mallorca se debati i s’aprovi la moció que hi presenta.   

Coincideix amb els raonaments i amb la conclusió que ha explicat abans el Sr. Sevillano. No entén per 
què s’ha de tornar a votar en el Ple d’avui, si no és per fer evident que hi ha un Grup que no ho vota a 
favor.  

Indica que l’esmena hauria d’incloure també el canvi de títol de la moció i que aquest fos: Moció per 
evidenciar que Podem Mallorca no està d’acord amb els seus socis de govern en el Consell de Mallorca. 
D’aquesta forma quedaria clar quina és, la intenció d’aquesta moció.  

Adverteix al Grup Popular que no aconseguiran el seu objectiu, que no fraccionaran el Pacte en el Consell 
de Mallorca perquè la seva postura de fons és compartida amb el Grup Podem Mallorca.  

I evidentment també comparteixen el seu parer pel que fa al tema del clavegueram. No es pot seguir 
allargant aquest problema sense donar-li resposta, que era el que proposava la primera moció del Partit 
Popular. És obvi que no se pot desviar el problema cap al futur perquè el resolguin els que vénguin més 
endavant, que és precisament el que s’ha fet fins ara. 

És clar, que ara tenen el problema damunt la taula, i que no hi ha coincidència pel que fa a la forma de 
resoldre’l, fet que accepten sense cap problema; és cert, que no hi ha acord i que es farà evident en el 
proper Ple del Parlament de les Illes Balears si no es produeix un canvi en el Grup Podem.  

Diu que no el preocupa, aquesta manca d’acord, i que el seu Grup està convençut que allò que pertoca fer 
és, en comptes d’una moratòria, que era el plantejament inicial d’un partit (està d’acord amb l’esmena que 
se va proposar) era donar una sèrie de terminis i animar els ajuntaments a anar posant solucions al 
problema, no deixar-lo per al futur.  

Assegura que no donaran suport a la moció, perquè no considera correcta la seva redacció ja que no creu 
que el Consell de Mallorca hagi d’instar tots els grups polítics a assumir un posicionament, tot i no 
compartir la postura del Grup Podem sobre aquest tema, pensa que té tota la legitimitat per defensar-la. 

Finalitza amb una cita d’Evelyn Beatrice Hall, la biògrafa de Voltaire, que adreça al Grup Podem: “No 
estic d’acord amb allò que defensau, però moriria pel vostre dret a defensar-ho”.  

El Sr. COLL (PSOE) intervé a continuació recordant que el passat 4 de juliol el Grup Popular va 
enregistrar una proposta de moció per instar a perllongar el Decret 4/2013 durant tres anys més.  

Tot i que no valorarà ara quina és l’opció més adequada, sí que li fa notar que el seu Grup li hauria dit que 
no hi estava d’acord, i li hagués explicat els motius pels quals no votava a favor de la moció. Observa que 
és el mateix que els varen dir els seus companys del Parlament de les Illes Balears.  
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Tot i això, fa notar que és lícit tenir aquests debats en el Ple del Consell de Mallorca, i que és sa, des del 
punt de vista democràtic, independentment de qui en tengui les competències de gestió.  

Llegeix textualment l’acord de la moció per reiterar una vegada més quin hagués estat el sentit del vot del 
seu Grup, per bé que el Grup Popular ja el coneix prou bé. Fa avinent que no significa que no siguin ben 
coneixedors d’aquest tipus de problema que pateixen molts nuclis de població de Mallorca, sinó que des 
dels ajuntaments ja han manifestat la necessitat de trobar-hi una solució. Indica que el Sr. Amengual ja ha 
fet referència a la reunió que se va celebrar a la seu de la FELIB, per tractar aquest tema de forma 
específica.  

Assenyala que des del passat 4 de juliol han passat coses, i ben rellevants, com ara el gran acord que s’ha 
aconseguit en el Parlament de les Illes Balears sobre aquesta qüestió, raó per la qual ja està ben resolta 
ben satisfactòriament, segons el parer del seu Grup, sobretot perquè vincula la pròrroga a la col· laboració 
dels ajuntaments, amb vista a resoldre el problema.  

A partir de l’esmentat acord, el seu Grup esperava que el Grup Popular retiraria la seva proposta, perquè 
entenia que ja no pertocava mantenir-la. Torna a dir que considera innecessària l’esmena que s’ha fet a sí 
mateix el Grup Popular.  

Sí que coincideix a afirmar que el Consell de Mallorca ha de ser reivindicatiu, com indica la moció, de 
forma especial en aquells temes que afecten les seves competències, però demana al Grup Popular quina 
és, la seva reivindicació en aquest sentit, i quin problema pretén solucionar amb aquesta iniciativa que no 
s’hagi solucionat ja. Vol saber quina és la idea que pretén contraposar amb aquella que aprovarà el proper 
Ple del Parlament de les Illes Balears i quin serà el benefici que obtendrà la gent de Mallorca que no 
s’hagi resolt ja. Adverteix que la resposta a tots aquests interrogants és clara: cap. 

Fa notar que l’objectiu ha canviat, no és el mateix el que pretenia la primera moció presentada que el que 
pretén l’esmena que se presenta avui.  

Tot i ser lícit que pretenguin crear la disparitat de vot de què s’ha parlat abans, adverteix el Grup Popular 
que no confiïn que el seu Grup els faci costat, per aquesta via.  

El Sr. ROVIRA agraeix el to de les intervencions del Sr. Coll i del Sr. Apesteguia, i evidentment lamenta 
el to del Sr. Sevillano, que no entén; diu que cada vegada entén menys les seves intervencions. També 
agraeix als companys dels altres partits de l’oposició que facin costat a la moció. 

Quant als procediments i els terminis a què s’ha referit el Sr. Sevillano, indica que el Grup Parlamentari 
Popular va presentar una moció perquè hi havia un problema, en el sentit que s’havia acabat un termini i 
una sèrie de zones de Mallorca amb sòl urbanitzat a partir d’aquest moment tendrien un problema greu 
per haver-se acabat un termini. Per aquest motiu, el Grup Parlamentari Popular va demanar que s’adoptàs 
una solució, i la millor proposta els va semblar que era mantenir la solució que s’havia adoptat fins a dia 
d’avui, que no només havia acordat el Partit Popular, evidentment.  

Aquesta proposta no va sortir endavant, mentre que existia una altra proposta d’El Pi-Proposta per les 
Illes, molt semblant, quasi en la mateixa línia, que se presentava com a esmena a la Llei d’avaluacions 
ambientals, posteriorment, en el Registre del Parlament de les Illes Balears. Indica que, si no s’aprova 
finalment la proposta inicial del Grup Popular, aquest Grup li donarà suport.  

A partir d’aquest moment, el Grup Parlamentari Popular i el Grup Popular al Consell de Mallorca cerquen 
una unitat de criteri i se plantegen proposar-ho en el Ple del Consell de Mallorca, per tal que s’hi cerqui 
una solució, atès que el problema afecta una part molt important dels ajuntaments i de la població de 
Mallorca. La solució que cerquen serà encertada o no, però almenys pretén posar el problema sobre la 
taula.  

Fa notar que, després de determinades situacions en el Parlament en què no ha quedat gens clara la 
postura d’alguns grups polítics, va arribar el moment de plantejar una solució, des del Govern balear, i en 
la Comissió de Medi Ambient del Parlament, en el tràmit d’estudi del projecte de llei, se decideix pactar 
una solució per part de la major part dels grups polítics, que no és exactament una pròrroga, sinó una 
pròrroga condicionada a una sèrie de fases. 

Diu que al seu Grup li sembla bé, i explica que el Grup Popular en el Consell de Mallorca no es queda en 
la situació tan nefasta que el Sr. Sevillano ha plantejat, en la pretensió que el Grup Podem voti en contra. 
Diu que li resulta del tot indiferent el que votin. En canvi, atès que el Grup Popular ha presentat una 
moció referida a un problema tan important, que vol discutir en el Ple del Consell de Mallorca per tal que 
cada grup prengui partit i expliqui quin és el seu parer sobre el problema i les possibles solucions, se 
planteja que l’única forma d’aconseguir que es faci de forma efectiva i sense perdre actualitat és incloure 
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l’acord a què s’ha arribat en el Parlament sobre aquesta qüestió; és l’únic que se planteja, o retira la moció 
o segueixen discutint sobre aquest tema. 

No admet de cap manera els raonaments que ha fet el Sr. Sevillano, perquè és just el contrari, però entén 
que té dret a fer-ho. Tot i això ho lamenta i, per acabar, diu que allò que més lamenta és el to de la 
intervenció que ha fet el Sr. Sevillano. 

El Sr. AMENGUAL fa notar que ja ha dit que el seu Grup tenia una sensibilitat diferent sobre aquest 
tema, raó per la qual la seva estratègia ha estat diferent de la del Partit Popular: varen fer una esmena a la 
Llei d’impacte ambiental i no una tramitació que possiblement no arribaria a bon port, com no hi ha 
arribat la del Partit Popular; per aquesta raó varen canviar d’estratègia.  

Sembla que aquesta vegada sí que arribarà a bon port; d’una banda, comparteixen el parer del Partit 
Popular i també algun argument que s’ha exposat des de la bancada de l’equip de govern, en el sentit que 
hi ha particulars que tenen un problema greu i se’ls ha de donar una seguretat jurídica, en aquest sentit.   

Quant al sentit del vot d’aquesta moció, creu que el Sr. Pons està equivocat en les seves previsions, 
perquè l’equip de govern hi votarà en contra. Centra el comentari en els arguments que ha donat el Sr. 
Sevillano per votar-hi en contra, atès que aquest ha volgut donar una lliçó sobre com actuen els seus 
companys de Grup Parlamentari Podem en el Parlament de les Illes Balears. 

Fa avinent que, en primer lloc, s’ha de considerar que en el Parlament de les Illes Balears existeix la 
Ponència d’Avaluació Ambiental de les Illes Balears i la Comissió de Medi Ambient i Ordenació 
Territorial, i cal fer-ne la distinció que pertoca pel que fa a les seves funcions.  

Per tant, puntualitza que en la reunió de l’esmentada ponència se va plantejar una transacció a l’esmena 
que va presentar El Pi-Proposta per les Illes, de forma que MÉS per Mallorca i el PSOE proposaven als 
representants del Grup El Pi-Proposta per les Illes una redacció d’aquesta esmena i el Grup Podem hi va 
votar en contra. En canvi, quan se va votar en la reunió de l’esmentada comissió hi va haver una 
rectificació d’aquesta redacció, de caràcter tècnic, que va proposar segurament el Grup Parlamentari 
Podem, per la qual cosa se va fer aquesta transacció i aquest Grup va estar d’acord amb el canvi de 
caràcter tècnic però també va votar a favor en la reunió de l’esmentada ponència.  

Diu que potser el Grup Parlamentari Podem se va equivocar, però demana al Sr. Sevillano que li expliqui 
quina diferència hi ha entre acceptar una transacció de caràcter tècnic i votar a favor o en contra.  

Li fa notar que en el Ple del Consell de Mallorca, quan se proposa una transacció se fa una votació, tot 
seguit, i se vota a favor, en contra o abstenció. És clar, que en el Parlament s’hauria pogut incloure la 
transacció tècnica i votar-la en contra, però la varen incloure i la varen votar a favor.  

Tot i això, diu que si no és exactament així com ell ho explica, ja ho comprovarien consultant les actes de 
l’esmentada comissió. Reitera que, d’acord amb les informacions que en té, la situació és aquesta.  

Pel que fa al qualificatiu de “vergonyós” que el Sr. Sevillano atribueix al comportament dels 
representants del Partit Popular, considera que el Sr. Rovira com a portaveu del Grup Popular ha 
argumentat molt bé perquè presenta aquesta moció.  

Opina que el rerefons està en l’expectativa sobre si votarien o no de forma diferent, però li diu que no 
s’han d’empegueir de votar de forma diferent, perquè hi poden haver divergències entre els membres de 
l’equip de govern i no hi ha cap problema, per aquest motiu. En canvi, sí que li han semblat tristes les 
explicacions recargolades i els equilibris que ha fet el portaveu de MÉS per Mallorca i el portaveu del 
PSOE per justificar el vot en contra a la moció del Grup Popular.  

Diu que entén que els membres de MÉS per Mallorca pateixin encara la síndrome d’Estocolm, a causa 
dels mesos en què varen compartir una coalició electoral de resultat incert i infaust.  

Fa notar que no s’ha parlat del fons de la moció, que era el més important, com és el tema de la xarxa de 
clavegueram, per bé que n’ha parlat el representant de la Unió d’Associacions de Mallorca durant la seva 
intervenció.  

Per tot el que ha explicat, el seu Grup manté el vot favorable, tant a la moció inicial com a l’esmena que 
ha fet el Grup Popular a la seva moció.  

El Sr. SEVILLANO intervé a continuació. 

Reitera que, efectivament, en la reunió de la Ponència d’Avaluació Ambiental de les Illes Balears se va 
presentar un text determinat i en la reunió de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial se va 
proposar una modificació de caire tècnic del text presentat a l’esmentada ponència. Tot i que el seu Grup 
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estava en contra de l’opinió general de la resta dels grups polítics pel que fa a l’esmentada disposició 
addicional, se va permetre la modificació del text perquè entenien que el reforçava i el millorava 
tècnicament.  

Tot i això, aquesta disposició com a tal no se va votar, finalment, sinó els seus articles. Manté que no se 
va votar en contra, que se va votar l’acceptació de la transacció, però no la redacció final d’aquesta 
disposició addicional. Informa que se presentarà al Ple del Parlament de les Illes Balears del proper 21 de 
juliol i que el seu Grup votarà en contra. 

D’altra banda, discrepa del parer del Sr. Amengual pel que fa a la intervenció del Sr. Rovira. Atès que ha 
assegurat que aquest ha explicat molt bé els arguments de la moció, de forma que el Grup Podem no hagi 
d’interpretar que tenen altres motius. Observa que és clar, que el Grup Popular pot argumentar tot el que 
desitgi, però el Grup Podem també pot opinar sobre la certesa o no dels seus arguments i sobre el seu grau 
de convicció. Torna a dir que no l’han convençut i per aquest motiu els ha qualificat de vergonyosos, en 
el sentit que pensa que allò que pretenen, amb aquesta moció, és una cosa diferent. 

Tot seguit diu al Sr. Rovira que si el to de la seva primera intervenció l’ha disgustat o l’ha ofès li demana 
disculpes, encara que no creu que hagi comès una falta de respecte, en cap cas. Considera que el caràcter 
del debat parlamentari permet aquestes llicències, que el Partit Popular també manifesta habitualment en 
molts de fòrums. Reconeix que potser en el Consell de Mallorca aquest partit té un to més moderat, i li 
sembla bé, però adverteix que a ell no el molestarà en cap moment si en alguna ocasió el Grup Popular 
manté una discussió més o menys acalorada.  

Torna a dir que els procediments parlamentaris coincideixen, però refusa que, en el punt en què s’ha 
aconseguit una solució majoritària per part de tots els grups, la moció del Grup Popular se centri 
únicament en repetir que, per favor, se mantenguin almenys els mateixos vots en el Ple.  

Diu al Sr. Rovira que, si volia tenir un debat seriós, sobre la qüestió de la xarxa de clavegueram, el Grup 
Podem Mallorca hauria estat encantat de tenir-lo. Puntualitza que han votat en contra d’una solució, però 
no significa que no en tinguessin unes altres.  

Per acabar fa avinent al Sr. Rovira que han tengut temps de sobra per plantejar aquest debat; la forma en 
què s’ha fet és allò que el fa pensar que en realitat pretenen altres coses.   

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PP, El Pi-Proposta per 
les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap abstenció i desset vots en contra 
(PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca). 
 
 
PUNT 50. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE 
MALLORCA ENVERS REPROBACIÓN PRESIDENTA I VICEPRESIDENTS 
DE L’IMAS. 
 
Es dóna compte de la següent Moció: 
 
Tornam a insistir sobre un tema que hem debatut de forma reiterada al Ple del Consell 
de Mallorca en relació a les entitats de menors que tenen places concertades amb 
aquesta institució a través de contractes amb l’IMAS. Aquestes entitats, com saben, 
estan sense cobertura, ni jurídica, ni econòmica, degut a que el contracte va acabar el 
passat 31 de gener de 2016, i a dia d’avui encara no s’han adjudicat els nous contractes. 
 
Es tracta d’una situació insòlita, inexplicable, increïble i que demostra una 
incompetència i una falta de responsabilitat per part dels dirigents de l’IMAS, amb la 
co-responsabilitat i la deixadesa del President del Consell de Mallorca envers una 
qüestió que hauria d’haver estat prevista i resolta en temps i forma al venciment dels 
contractes. 
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Atès que a dia d’avui a aquest plenari encara s’ha duit a aprovació el Reconeixement 
extrajudicial de Crèdit per fer front a les despeses de la prestació del servei, tot i que han 
transcorregut casi sis mesos des del venciment del contracte. 
 
Atès que estam a les portes del mes d’agost en que no hi haurà ple per a aprovar un nou 
REC per fer front a les factures de les entitats. 
 
Atès que la situació ha estat denunciada per aquest grup de consellers del Partit Popular 
de forma reiterada. 
 
Atès que la situació pareix que segueix sense sol·lució. 
 
Per tot això, el grup de consellers del Partit Popular proposa el següent, 
 
ACORD 
 
1. Reprovar la Presidenta i vicepresidents de l’Imas per la seva actuació en relació a 

les entitats de menors. 
 
 

La Sra. CIRER (PP) anuncia que farà una primera manifestació consistent en reconèixer que aquesta 
moció no la presenta amb massa gust però pensa que, arribats a aquest punt, presentar-la és una postura 
coherent i responsable perquè a cada ple d’enguany s’ha parlat d’aquest tema i ha passat el temps i encara 
no han aclarit res. 

Tot seguit comenta que s’ha documentat sobre què és reprovar i ho vol compartir amb el Ple. Reprovar és 
no obtenir una qualificació satisfactòria, és a dir, no haver aconseguit el nivell necessari per considerar 
que una determinada prova –en aquest cas, la gestió d’un tema determinat– hagi estat superada amb èxit. 

Dins l’àmbit polític, es contempla la reprovació com un acte allà on un òrgan –en aquest cas, el Ple del 
Consell de Mallorca–, fent ús d’un dret de manifestar els seus sentiments, es declara contrari o favorable a 
la gestió d’un càrrec públic –en aquest cas, la presidenta i els dos vicepresidents de l’IMAS. 

Aquest acte de reprovació no implica –com sí passaria amb una moció de censura– que s’hagin de 
proposar substituts o dimissions. Es tracta d’expressar, a la institució allà on són, que no estan d’acord 
amb la forma de gestionar un tema o una àrea determinada. 

En canvi, la reprovació sí que podria tenir una funció moral que dugui els càrrecs reprovats a reconsiderar 
el seu comportament, les seves decisions i rectificar i, evidentment, millorar les seves actuacions. 

Remarca que aquest voldria que fos el sentit d’aquesta reprovació perquè fa molts de mesos que 
insisteixen sobre aquesta qüestió –el contracte de les entitats de menors– i la sensació que tenen després 
de parlar-ne en els punts d’aprovació dels REC és que allò que els puguin dir tant el PP com la resta de 
grups de l’oposició els entra per una orella i els surt per l’altra i que, mentre hi hagi REC, se pagui i les 
entitats facin la seva feina, aquí no passa res. Insisteix a deixar clar que és una sensació que té. 

Tot i això, considera que realment sí que passa alguna cosa. Passa que els contractes de menors varen 
acabar dia 31 de gener de 2016. El mes de novembre de 2015 l’equip de l’IMAS no sabia quan tendria 
fets els plecs i així ho varen dir a les entitats. 

De fet, el Partit Popular ja va presentar al Ple ordinari de dia 10 de desembre de 2015 una moció amb 
relació a aquesta qüestió i, abans de tenir lloc aquell Ple, en un correu electrònic de dia 9 de desembre 
l’equip de l’IMAS deia, literalment, el següent: “Estam fent totes les passes necessàries per poder 
concertar al més aviat possible. El Consell Insular de Mallorca ja ho ha fet i ja té assegurat que les entitats 
de menors no estiguin sense cobertura jurídica durant l’any 2016, ja que estaran cobertes mitjançant un 
contracte administratiu com el que ara tenen en vigor.”  

I el passa és que això no s’ha complert. Passa que des d’aquella rotunda afirmació escrita han 
transcorregut 6 mesos i els contractes encara no han estat adjudicats. Paguen, sí, és evident, però on és la 
cobertura jurídica? 
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Passa també que és cert que el mes de desembre varen publicar uns plecs que varen donar molt males 
festes de Nadal a les entitats. Aquestes entitats varen impugnar els plecs i se’n va suspendre el concurs. 

Passa que des de juliol de 2015 a gener de 2016 no en varen parlar amb les entitats, tal i com va expressar 
la presidenta de la FEIAB en la seva intervenció al Ple de dia 9 de juny de 2016 qui va dir, literalment, el 
següent: 

“A raíz de la publicación de una pésima licitación de los programas residenciales de protección de 
menores, nuestra voz se alzó para expresar la falta de comunicación con la Administración y denunciar 
una licitación que pretendía reducir drásticamente los salarios, etc. Si se nos hubiera escuchado 
previamente, se habría evitado.” Remarca que aquestes paraules són de la presidenta de la FEIAB. 

Passa que avui duen factures de menors per REC, tal i com han fet durant els darrers mesos. És cert que 
han publicat els contractes A però fins el dia 27 juliol s’hi poden presentar ofertes i, possiblement, al 
proper Ple també hi haurà REC i segurament també al Ple del mes de setembre. 

Tot això els duu a reprovar l’actuació de l’equip de l’IMAS, a dir-los que aquest tema concret dels 
contractes de menors no l’han fet bé ni l’estan fent bé i, quan l’hi facin, poden estar segurs que el PP els 
ho reconeixerà però, a dia d’avui, no ho poden fer. Avui, malauradament, toca dir-li a la Sra. Puigserver, 
al Sr. De Juan i a la Sra. Miralles que no han gestionat els contractes de menors com pertocava, cosa que 
saben i que ha reconegut en reiterades intervencions, la qual cosa dóna sentit a aquesta reprovació.  

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) manifesta que el seu Grup ha volgut donar suport 
a les decisions de l’equip de govern pel bé de les entitats de menors i així ho han fet durant els darrers 6 
mesos.  

Això no obstant, creu que ja s’ha arribat a un punt en què seria una manca de responsabilitat per part seva 
continuar donant-los suport i, a posta, avui ja s’han abstengut en la votació dels REC perquè ja és hora 
d’exigir responsabilitats i, per això, el seu Grup votarà a favor d’aquesta moció. 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) fa notar que no resulta fàcil expressar-se amb relació a una 
moció d’aquest tipus i intentarà explicar el seu sentiment com a companya. 

En aquest sentit indica que vol mostrar la seva solidaritat amb l’equip de l’IMAS com a representants 
d’una administració perquè ella coneix perfectament el que això implica. A més a més, no tots neixen 
apresos i tothom se pot equivocar i, per això, quan la Sra. Puigserver va demanar disculpes en el seu 
moment, El Pi-Proposta per les Illes les va acceptar però entenen que l’Administració és molt complicada 
i més quan s’han de tenir en compte sensibilitats socials com passa en el cas de l’IMAS. 

Així i tot, s’ha d’entendre que El Pi-Proposta per les Illes, com a oposició, també té unes responsabilitats i 
des de fa molt de temps, ple rere ple, estan dient que s’està incorrent en una il· legalitat ja que hi ha unes 
entitats que estan duent a terme una activitat sense contracte, cosa que podrien entendre que passàs durant 
els dos primers mesos d’haver finalitzat el contracte vigent mentre es redactaven els nous plecs. 

De la mateixa manera que no li agrada fer llenya de l’arbre caigut, tampoc no li agrada que se’n riguin 
d’ella i, en aquestes altures, aquesta és la sensació que té perquè, a hores d’ara, no han obtingut cap 
resposta clara sobre la raó per la qual s’ha torbat tant la redacció dels plecs.  

Assegura que no és capaç d’entendre-ho atès que, si era per manca de personal o per complexitat de 
redacció, s’hi hagués pogut demanar suport extern perquè la tramitació fos més àgil donat que estan 
parlant de fer feina amb menors. 

Considera que, en el fons, la Sra. Puigserver ha estat afortunada perquè ningú no l’ha denunciada i encara 
ho hauran d’agrair ja que la responsabilitat del Consell de Mallorca hagués estat molt grossa en el cas que 
això hagués passat. 

Observa que un concurs públic no només té a veure amb les condicions econòmiques (si les entitats 
cobraran d’hora o no) i resulta que la Sra. Puigserver tampoc no pot exigir res a les entitats en aquests 
moments. Si aquestes entitats fan la feina mal feta, la Sra. Puigserver no els podrà reclamar res atès que 
no existeix cap base que determini què han de complir i què no, ja que a dia d’avui el concurs no s’ha 
adjudicat. 

Posa de manifest que ha trobat a faltar que durant aquest temps, si no volien contestar al Ple quin era el 
motiu pel qual se torbava tant aquest concurs, sí que haurien pogut convocar els diferents grups polítics a 
una reunió i donar-los-hi una explicació, en clau interna, del que estava passant i tal vegada així 
l’haguessin poguda entendre millor. 
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Reitera que ha trobat a faltar una consideració amb l’oposició en aquest sentit ja que ella, a dia d’avui, 
encara no sap per què els plecs no estan fets tot i que han passat molts de mesos.  

L’excusa ha estat dir que són complicats i que s’està negociant amb les entitats, les quals s’han 
acomodades perquè ja els va bé la situació actual atès que cobren més aviat que si s’hagués fet el concurs. 
La qüestió és que s’estan vivint una situació alegal que entranya uns riscos a les entitats, als menors i un 
risc prou important per a aquesta Administració. 

El Sr. PRESIDENT anuncia que, donat que la moció afecta persones del seu equip, serà ell qui rebatrà 
aquesta moció de reprovació. 

La primera cosa que vol fer al respecte és demanar-li al PP que retiri la moció perquè considera que no és 
procedent, que ja han fet el paperot i les potadetes, que ja han fet els seus comunicats i han sortit en 
premsa i televisió i, sobretot, perquè creu que al PP li interessa més desprestigiar l’equip de govern que 
no realment solucionar els problemes que hi pugui haver en temes de menors. 

En aquest sentit, pensa que la transparència que ha demostrat l’IMAS, des del primer dia, ha estat total i 
absoluta. A més a més, des del mateix moment se varen demanar disculpes per un error que s’havia 
produït; un error que consistia bàsicament en què a l’hora d’aplicar el preu, en lloc de tenir en compte el 
conveni que es venia aplicant –que era el conveni de reforma–, s’aplicava el conveni de protecció que és 
bastant inferior al conveni de reforma, donat que no hi ha cap legislació autonòmica al respecte i tal 
vegada durant la passada legislatura haguessin pogut aprofitar per fer-la. 

Tot això va suposar que els treballadors dels diferents centres havien de cobrar bastant menys dels que 
venien cobrant i, bàsicament i sobretot per aquesta qüestió, va ser que es va tornar enrere tot el 
procediment. Potser no importava haver-ho fet així i, tal vegada, dir que tocava acollir-se al conveni de 
protecció i continuar cap endavant, com es va actuar en altres casos durant la passada legislatura. 

En qualsevol cas, l’equip de govern va voler assumir un risc important que era paralitzar el procés tenint 
en compte, sobretot, les condicions que afectaven de manera molt directa els treballadors i treballadores 
de les entitats conveniades, com bé sap la Sra. Cirer. 

A partir d’aquí, el Partit Popular s’ha dedicat a fer molt de renou amb el tema dels reconeixements 
extrajudicials de crèdits quan resulta que la immensa majoria de ciutadans d’aquesta illa no saben de què 
s’està parlant, ni tan sols no ho saben els treballadors d’aquestes mateixes entitats als quals, ni els va ni 
els ve, si la contractació es fa a través d’un procediment normal, si es fa a través de factures o si es fa a 
través d’un REC, atès que aquesta qüestió és molt tècnica. 

En canvi, el Partit Popular ha començat a dir que no hi havia seguretat jurídica, argument que podria 
acceptar de la Sra. Serra o de la Sra. Mora però no de la Sra. Cirer perquè és una qüestió massa sensible 
com perquè faci la demagògia que hi està fent. 

Li retreu al PP si pensen que els infants són patates que se poden repartir. No creu que la Sra. Cirer 
desconegui que hi ha uns protocols de derivació a cada una de les entitats i, durant els mesos que no hi ha 
hagut contracte, s’han continuat seguint els mateixos protocols de derivació a les entitats. 

Demana si aquests protocols de derivació, allà on hi ha el Jutjat de Menors per enmig, no els sembla que 
és una garantia suficient i afegeix que mai no s’hauria imaginat que el PP pogués arribar al moment a què 
ha arribat. 

Per això, reitera la seva petició –els ho suplica– perquè retirin aquesta moció atès que ja han fet el 
paperot, ja han aconseguit el que pretenien i, així doncs, ja no procedeix ni tan sols votar aquesta moció. 

La Sra. CIRER fa notar que no sap si ha quedat sorpresa o disgustada però, en tot cas, sí que decebuda 
amb el seu president del Consell de Mallorca, encara que potser el Sr. Ensenyat no se sentirà president 
seu o president del Grup Popular, però ho és. 

Assegura que no està ni enfadada ni disgustada però sí decebuda amb el Sr. Ensenyat i li recorda que al 
Ple passat li va dir que fes un exercici mental, si era possible, per tal de rememorar quan el Sr. Ensenyat, 
durant la legislatura passada, duia els temes socials de MÉS per Mallorca i ella era la presidenta de 
l’IMAS. 

Observa que el Sr. Ensenyat no ha fet l’esforç de fer aquest exercici però li insisteix que es plantegi que li 
hauria dit a ella, aleshores presidenta de l’IMAS, si s’hagués arribat a la situació que hi ha actualment 
amb el tema del contractes de menors.  

Puntualitza que no importa que el Sr. Ensenyat li ho digui. Basta únicament que faci aquest esforç 
d’honestedat amb si mateix i li reitera que està molt decebuda. Tot seguit explica que li costa molt que 
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una persona li caigui d’un pedestal però, quan li’n cauen, no hi tornen a pujar i aquest és el disgust que 
avui té amb el Sr. Ensenyat. 

Durant els propers tres anys haurà de venir a Ple i haurà d’aguantar un president que li ha causat una 
decepció quan resulta que a ella li agrada tenir estima, respecte i consideració per les persones que 
presideixen les institucions de les quals ha format part, una consideració que avui ha perdut. 

A continuació manifesta que el Grup Popular no retirarà la moció perquè no considera que l’hagin 
presentada per fer cap paperot. És una moció que hi han duit ben a consciència, cansats de repetir 
arguments que queien dins un pou i veient que no els feien cas. 

Remarca que ha exposat la moció amb tota consideració i ha explicat què era una reprovació per veure si 
així motivaven, de qualque manera, l’equip de l’IMAS (la Sra. Puigserver, els dos vicepresidents, els 
directors insulars i els tècnics, si escau) per tal que d’una vegada per totes arreglassin aquest tema. 

No és una explicació que puguin entendre el fet que hagin estat capaços de treure uns plecs des del mes 
de juliol –amb el mes d’agost per enmig– fins al mes de desembre (uns plecs que varen ser inassumibles 
per part de les entitats) i, en canvi, no hagin estat capaços per, des de desembre fins ara, que hi ha més 
mesos, treure els plecs que toquen. 

Reitera que aquesta explicació no s’entén i remarca que han passat més temps d’ençà que les entitats 
varen dir que no a aquells plecs fins ara, que el temps amb què varen comptar per fer uns plecs nefasts, 
inassumibles per les entitats i que varen haver d’anul·lar. Potser l’única explicació possible sigui que a 
l’equip l’IMAS li costa més fer les coses bé que fer-les malament. 

Han d’acceptar que al Grup Popular li sigui incomprensible que tot l’equip tècnic de l’IMAS no hagi 
pogut fer uns plens com toca atès que la competència de Menors la tenen fa anys i han redactat plecs mil 
vegades i no s’entén que ara només per una equivocació –un error de preu– hi estiguin tant de mesos. 

Aclareix que és aquest aspecte el que no entenen i reitera que el seu Grup no retirarà la moció perquè no 
poden assumir que hagin fet cap paperot amb aquesta moció i, és més, si fos possible –tot i que no ho és– 
inclouria el president del Consell de Mallorca en la moció de reprovació, la qual cosa no es pot fer perquè 
al president només li poden fer una moció de censura. 

Assenyala que està segura que l’equip de govern votarà en contra d’aquesta moció però observa que 
votar-hi en contra equival a dir que no té importància dialogar amb les entitats, dir que no passa res 
perquè els impugnin uns plecs, dir que no fa res pagar via REC i convertir aquesta fórmula en habitual (el 
mateix president ha dit que a la ciutadania no li importa si paguen via REC o no).  

Aleshores, potser no haurien de fer cap contracte i pagar-ho tot, des d’avui fins al final del seu mandat, 
via REC i així no perdran temps en fer contractes i concursos si creuen que és tan fàcil fer-ho així i 
tanmateix a la ciutadania li és igual. Els és igual que les entitats tenguin cobertura jurídica o no ja que les 
derivacions se fan igualment al centre que toca però és perquè les entitats són bones i responsables fent la 
seva feina. 

Votar en contra d’aquesta moció equival a dir que és igual fer les coses malament. Comptar amb una 
majoria no dóna capacitat per fer la feina bé sinó que és la feina ben feta la que te qualifica. Una majoria 
pot servir, com és en aquest cas, per reafirmar-se en l’error i això és ser contumaç. 

Finalment fa constar que creu que les entitats de la FEIAB no són les úniques entitats importants de l’àrea 
de serveis socials que, avui en dia, estan sense contracte. 

La Sra. SERRA manifesta que, en el seu moment, el seu Grup ja dir que considerava que s’havien d’haver 
reunit amb les entitats abans de treure els plecs erronis que es varen haver d’anul·lar. 

Pensa que en aquest assumpte hi ha hagut una certa improvisació i, una vegada més, es troben davant una 
situació mal plantejada com també ha passat amb la marxa del Güell a Lluc a peu, és a dir, fent les coses 
de manera improvisada i, encara que aquest tema ja s’ha solucionat, en premsa va sortir que la marxa no 
se celebraria enguany. 

Amb tot això vol fer palès que s’està improvisant en moltes qüestions i considera que s’hi hauria d’anar 
més alerta i, per això, ja s’ha arribat a un moment en què Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía no hi vol 
donar el seu suport. 

La Sra. MORA recorda que en la seva primera intervenció ha dit que no és una persona que li agradi fer 
llenya de l’arbre caigut –ni als seus companys tampoc– i, encara que el tema s’hi prestava, s’ha estimat 
més no fer-ho i l’ha tractat amb total respecte atès que no és una reprovació contra la Sra. Margalida 
Puigserver o contra el Sr. Javier De Juan sinó contra els seus càrrecs i la seva gestió. 
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Al Pi-Proposta per les Illes, com a grup de l’oposició, no li poden recriminar res per fer la seva feina. De 
fet, hi són per destacar les coses ben fetes i per retreure les coses mal fetes. 

En el seu moment, va alabar la gestió del Sr. De Juan en tractar-se una moció relativa a la contractació de 
personal perquè li constava que hi havia funcionaris que n’estaven satisfets i alabaven la seva gestió 

Quan les coses se fan bé, s’ha de dir però, en aquest cas, no s’estan fent bé les coses i observa que hi ha 
trobat a faltar la intervenció del president molt abans i, si ho hagués fet, tal vegada no s’hauria arribar a 
aquesta situació d’haver de dir a cada Ple que no estaven d’acord amb els reconeixements extrajudicials 
de crèdits perquè no és qüestió que estiguin en una situació de risc sinó que s’estan pagant unes factures 
que no tenen contracte (d’això se’n diu fraccionar els pagaments) amb el informes en contra de la 
Intervenció General. 

Tot i que els informes siguin desfavorables, duen les factures a aprovar al Ple i això li sembla que és 
il· legal i no pot callar davant aquesta situació encara que li resulti desagradable haver de reprovar uns 
càrrecs polítics per la seva gestió. 

El Sr. PRESIDENT puntualitza que els pagaments s’estan fent així com s’havia dit que es farien, és a dir, 
que les factures es pagarien via REC que s’aprovarien cada mes pel Ple fins que no se’n normalitzi la 
situació, cosa que passarà en breu atès que tots els contractes estan ja en fase de licitació. Això significa 
que no és cert que no hagi canviat res perquè els contractes estan en fase de licitació, tot i que reconeix 
que arriben tard. 

Adreçant-se a la Sra. Cirer, li fa notar que li sap greu haver-li caigut del pedestal i afegeix que el seu Grup 
pot fer la demagògia que vulgui sobre qualsevol tema però no sobre una qüestió tan sensible com aquesta 
perquè considera que hi hauria d’haver unanimitat i tractar el tema amb més respecte, cosa que esperava 
de la Sra. Cirer perquè és una persona amb molt de seny i, a més a més, ha estat gestora d’aquesta 
mateixa administració. 

En aquest sentit observa que potser la Sra. Cirer no és la persona més adequada per reprovar ningú 
perquè, per exemple, quan va decidir tancar el centre d’immigrants ningú no la va reprovar i per ventura 
aquella gent tenia infants i, tal vegada alguns d’aquells infants avui en dia estan tutelats pel sistema de 
protecció de menors. 

Igualment li observa que, quan aquestes mateixes entitats es manifestaven l’any 2013 davant les portes de 
l’IMAS perquè no cobraven, per ventura aleshores haguessin pogut reprovar la Sra. Cirer, però no ho 
varen fer. 

O, per exemple, quan es feia servir aquell sistema pervers de contractació a l’IMAS arribant a fer 
contracte fins i tot per mig dia per estalviar doblers però generant precarietat laboral. Potser l’haguessin 
poguda reprovar i tampoc no ho feren. 

També quan hi havia una gent acampada davant l’IMAS –problema que la Sra. Cirer no va aconseguir 
solucionar– que afectava directament el Servei de Menors atès que increpaven els tècnics de Menors, era 
una altra ocasió en què l’haguessin poguda reprovar i no ho feren. 

Tots aquests exemples són per fer veure que tal volta la Sra. Cirer no és la persona més indicada per 
reprovar ningú. 

Al cap i a la fi, avui es tracta de demostrar la confiança en les persones que avui en dia estan gestionant 
l’IMAS i creu que hi ha motius més que suficients per confiar-hi. El PP, d’ençà que ha començat la 
legislatura, només s’ha centrat en aquest tema però no ha dit res sobre l’ampliació de pressupost de 
l’IMAS, ni sobre les diferents obres de rehabilitació que permetran augmentar significativament el 
nombre de places residencials per a gent dependent, ni tampoc no parlen del nombre de places que s’han 
incrementat per a persones amb discapacitat, ni de les partides d’ajudes d’urgent necessitat que s’han 
triplicat. 

Tot això també són coses que s’estan fent des de l’IMAS pel mateix equip gestor i, per això, convé que 
l’oposició no només miri les coses de les quals poden treure rèdit polític sinó que faci una anàlisi real de 
tota la gestió de l’administració, cosa que espera que facin d’ara endavant. 

Per concloure, la intervenció assenyala que, per descomptat, el vot de l’equip de govern i de la resta de 
consellers dels grups que donen suport al govern serà en contra d’aquesta moció. 
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Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap abstenció i devuit vots en 
contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca). 
 
 
PUNT 51. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE 
MALLORCA ENVERS MILLORES A LA CARRETERA MA-10. 
 
Es dóna compte de la següent Moció: 
 
 
Atès que la carretera de la Serra de Tramuntana MA-10, és una carretera que per la seva 
particularitat i condicions de seguretat per als usuaris ha d’estar en les millors 
condicions. 
 
Atès que durant els darrers anys es varen fer moltes inversons per a la seva millora, com 
són, reforç de ferm, millores de traçat, prevenció de despreniments i millores en la 
seguretat (barreres de protecció integrades amb l’entorn) i donat que en l’actualitat es 
continuen fent actuacions, és necessari i important seguir treballant amb manteniment 
del ferm, feines al traçat per l’estret de determinades revolts i per treballar per la 
seguretat pel despreniment de pedres a la carretera. 
 
Atès que el ferm de tipus calcari està en mal estat i deteriorat en determinades zones 
amb la conseqüent falta de seguretat especialment en dies de pluja. 
 
Atès que el tram de Llucalcari – Sóller i el tram Can costa – Benzinera de Valldemossa, 
necessiten un reforç al ferm i també es necessària una millora en el traçat de 
determinades revolts. 
 
Per tot això, el grup de consellers del Partit Popular proposa el següent, 
 
ACORD 
 
Realitzar abans de finalitzar l’any 2016 a la carretera MA-10 les inversions adients i 
necessàries per millorar que els trams anteriorment relacionats a la part expositiva de la 
moció. 
 

El Sr. ROVIRA (PP) explica que la carretera de la serra de Tramuntana és una carretera complexa, amb 
un manteniment difícil i unes condicions, tant orogràfiques com meteorològiques, que la fan complicada i 
impliquen que s’hi hagin de fer inversions contínues. 

La passada legislatura varen intentar reforçar el manteniment i conservació de la carretera, algunes 
vegades per compliment de projectes de legislatura i d’altres per necessitats sobrevingudes ja que s’hi va 
produir un incendi que provocà molts despreniments i danys. 

Per aquests motius –per projectes de legislatura i per obligació– s’hi feren moltes inversions i aquesta 
legislatura s’hi continuen fent inversions, algunes derivades de projectes que estaven en marxa durant el 
darrer any de la legislatura passada, altres són inversions noves i altres provocades pels desperfectes que 
s’hi produeixen periòdicament. 

És cert que, en un moment determinat, una sèrie d’ajuntaments de la serra de Tramuntana varen demanar 
unes actuacions de reforç del ferm en determinats punts de la carretera.  
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La primera d’aquestes actuacions va ser just abans de l’entrada al municipi de Deià i va consistir en la 
reparació d’un important tram que tenia un asfalt que relliscava molt quan plovia i, al final de legislatura, 
va quedar pendent una actuació a un altre tram, en direcció a Sóller, allà on l’asfalt no estava en tan mal 
estat però sí que precisava d’un reforç. 

En aquests moments, usuaris tant de Sóller com de Valldemossa han plantejat la necessitat d’escometre 
un reforç de ferm en determinades zones, concretament les que es detallen en la moció: entre Llucalcari i 
Sóller i el tram de Can Costa fins a la benzinera de Valldemossa. 

En la moció s’ha fixat una data (2016) i, encara que la Sra. Garrido li ha comentat que està previst fer 
actuacions en aquesta carretera, fixen la data per concretar-la un poc tot i que se’n pot plantejar una altra 
o, fins i tot, proposar altres zones de la carretera on fer les actuacions. 

El seu Grup ha plantejat aquestes zones perquè han rebut peticions concretes referides a aquestes zones i 
perquè també estaven incloses dins la planificació d’actuacions de la passada legislatura però, en 
qualsevol cas, la moció pretén sensibilitzar l’equip de govern sobre una situació que els ha estat 
plantejada i que ja tenien, en el seu moment, planificada. 

Fa avinent que no és una qüestió de dates sinó de tenir-ho en compte i, al més aviat possible, tramitar 
aquestes actuacions i, sobretot, prioritzar aquests trams concrets que són els que centren la majoria de les 
peticions dels usuaris als responsables de carreteres o als que ho han estat. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) anuncia que, per descomptat, el seu Grup donarà 
suport a aquesta moció. 

Afegeix que el seu Grup pensa que aquesta és una de les carreteres més transitades de Mallorca i 
l’obligació del Consell de Mallorca és fer feina per garantir la seguretat dels ciutadans. 

Això no obstant, no pot concretar si les actuacions s’han de dur a terme abans de finalitzar l’any 2016, a 
càrrec del pressupost d’enguany, o bé s’han d’executar a principis de 2017 però, en tot cas, aquestes 
actuacions s’han de tenir en compte. 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) exposa que el seu Grup està d’acord amb el fons de la 
moció i l’explicació acurada que n’ha donat el Sr. Rovira. 

Igualment, tal i com deia la Sra. Serra, no saben si seria factible fer-ho en 2016 o bé en 2017 i, per això, 
esperaran a veure què en diu l’equip de govern i llavors anunciaran el sentit del vot. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) avança que els grups que formen 
part de l’equip de govern votaran a favor d’aquesta moció. 

A continuació reafirma les paraules del Sr. Rovira en el sentit que la Ma-10 és una de les carreteres que, 
ja des de la passada legislatura i, per desgràcia per mor de l’incendi que hi va haver a Andratx, és una en 
les que més s’ha fixat el departament de Carreteres i així continuen. 

Ressalta que aquestes tasques no s’iniciaren la passada legislatura sinó l’anterior perquè en la carretera 
Ma-10, arribant a Estellencs, hi va haver una gran esllavissada que va provocar el tall de la carretera 
durant molt de temps. 

És una carretera que té una sèrie de problemes que parteixen de la pròpia falda de la muntanya per on 
discorre el seu traçat i, per això, precisa d’una intervenció constant i contundent al mateix temps. 

Quant a la petició concreta de la moció, indica que les previsions del departament són fer un reforç del 
ferm entre Sóller i Llucalcari l’any 2017 –el projecte ja està en redacció– i arreglar el tram de Can Costa 
(Valldemossa) que es farà amb les brigades manteniment del servei de Conservació. 

La carretera Ma-10 és una via que els preocupa molt, sobretot els trams que poden patir moviments i, per 
això, s’ha emprès tot un seguit de mesures per intentar compensar tots els desequilibris que té aquesta 
carretera, que no és una de les més transitades –com deia la Sra. Serra– però sí una de les que té més 
encant de l’illa de Mallorca. 

En definitiva, dins 2017 es farà un reforç del ferm del tram comprès entre Valldemossa fins a la cruïlla 
cap a Estellencs i Banyalbufar; un reforç del ferm del tram entre Valldemossa cap a Banyalbufar fins a 
Estellencs, del quilòmetre 80 al 103, projecte que es redactarà i s’executarà també en 2017 i un reforç del 
ferm entre Pollença i Lluc des del quilòmetre 0 al 7, actuació que ja està contractada i a punt de 
començar. 

Així mateix hi ha previstes unes altres actuacions que ja estan en marxa i s’hi ha d’afegir el conveni amb 
l’Institut Geològic i Miner d’Espanya, que té monitoritzada la serra de Tramuntana i sap com es mou. 
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Aquest conveni servirà per fer les recomanacions d’actuacions, sobretot pel que fa als talussos que estan 
caient en la zona d’Andratx. 

Per mor de la tramitació d’aquest conveni, una de les propostes que li han fet al Ministeri de Foment 
quant a la modificació del conveni de carreteres és precisament incloure-hi millores en la Ma-10 per tal 
que aquestes obres, que són molt costoses, es puguin finançar a través del conveni de carreteres. 

Fa notar que aquest és el programa d’actuacions previst per, com a mínim, el que resta de legislatura 
encara que segur que anirà més enllà perquè no basta fer-hi feina durant un període de 3 anys sinó que cal 
fer-hi una feina continuada en el temps. 

El Sr. ROVIRA intervé per agrair el suport dels diferents grups a la moció i animar la Sra. Garrido a 
continuar al capdavant d’aquest tema perquè és molt important. 

Aprofita l’avinentesa per oferir el suport del Partit Popular, en cas que el necessitin, amb relació a la 
modificació del conveni de carreteres perquè reconeix que les obres de reparació derivades de qualsevol 
moviment en la Ma-10 són extremadament cares. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 52. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE 
MALLORCA EN RELACIÓ A L’INFORME DE LA UNESCO QUE AVALA 
QUE LA SERRA DE TRAMUNTANA CONTINUÏ SENT PATRIMONIO 
HUMANITAT. 
 
Es dóna compte de la següent Moció: 
 
Atès que el passat 28 juny de 2016 es va complir 5 anys de la declaració de la SERRA 
TRAMUNTANA com a patrimoni mundial de la humanitat . 
  
Atès que el 28 de juny es va presentar en roda de premsa per part del President Miquel 
Ensenyat i la Consellera Mercedes Garrido un informe de la UNESCO que avala que la 
Serra continuï sent patrimoni de la humanitat. 
 
 Atès que aquets informe de la UNESCO no ha estat presentat al membres del consorci 
de la Serra de Tramuntana per el seu coneixement i anàlisi.  
 
Ates que s,ha anunciat per part de la Conselleria Garrido que desprès de l’estiu 
començarà un Pla de Participació. 
 
Ates l’impuls que es necessita donar amb diferents actuacions els propers 5 anys per 
poder seguir renovant en el futur la Serra com a patrimoni Mundial. 
 
Per tot això, el Grup de consellers del Partit Popular, presenta a debat el següent: 
 
ACORD 
 
Demanar la convocatòria del consorci Serra de tramuntana patrimoni mundial de forma 
immediata per presentar i avaluar el informe de la UNESCO que avala la continuïtat de 
la serra com a patrimoni mundial. 
Demana que al Pla de Participació de la Serra de Tramuntana participin el partits de la 
oposició del Consell de Mallorca. 
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 El Sr. SERRA (PP) posa de manifest, en primer lloc, el seu agraïment a tots els que han col·laborat 
perquè hagi estat possible la renovació de la declaració de la serra de Tramuntana com a patrimoni de la 
humanitat. 

Fa extensiu l’agraïment tant a l’equip de govern que va posar en marxa la declaració com a les persones i 
els equips de govern posteriors que han duit a terme les accions per poder fer possible aquesta renovació. 

Seguidament comenta que durant el mes juny i part del mes de juliol han vist en premsa declaracions 
sobre l’existència d’un informe de la UNESCO que avalava la continuïtat de la declaració de patrimoni de 
la humanitat de la serra de Tramuntana.  

Aquest informe avalava la feina feta en temes d’educació (més de 15.000 estudiants han visitat la serra), 
patrocini i promoció de productes agrícoles amb una marca registrada i amb una guia de productes de la 
serra en la pàgina web, promoció turística dels elements que la conformen i li donen valor, concessió 
d’ajudes a entitats públiques i privades per rehabilitar elements característics de la serra i la introducció 
de centres d’interpretació de la serra. 

Tota aquesta feina, feta entre tots, ha fet possible la continuïtat de la declaració de la serra de Tramuntana 
com a patrimoni de la humanitat. 

La finalitat d’aquesta moció és que, tot i conèixer l’existència d’aquest informe, encara no l’han vist i 
volen que la moció serveixi per demanar que aquest informe es presenti als membres de la junta, que és el 
màxim òrgan rector de la serra de Tramuntana, perquè el coneguin, s’hi pugui avaluar i els ho expliquin. 

El Partit Popular no és membre del Consorci Serra de Tramuntana però hi participa sense vot i voldria 
tenir coneixement d’aquest informe perquè, d’ara endavant, s’obre una altra etapa per continuar-hi fent 
feina. De fet, la Sra. Garrido ja ha anunciat que a partir del mes de setembre hi haurà un pla de 
participació i una Mesa de Batles. 

Per tot això, la moció també té per objectiu que dins aquest pla de participació tenguin en compte els 
membres de l’oposició atès que s’ha de treballar entre tots per mantenir la declaració de patrimoni de la 
humanitat de la serra de Tramuntana i així poder continuar-hi fent feina. 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció i 
fa notar que els agradaria haver-se assabentat, d’una altra manera, de l’existència d’aquest informe, el 
qual voldrien conèixer. 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) intervé per anunciar que El Pi-Proposta per les Illes 
votarà a favor d’aquesta moció. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) exposa que també vol fer extensiu 
l’agraïment a totes les persones que hi han participat i observa que el Sr. Serra amb la moció vol posar de 
relleu que la UNESCO avala tota la feina feta durant la legislatura passada, atès que l’informe analitza 5 
anys, 4 dels quals corresponen a la legislatura passada. 

A més a més, el Sr. Serra era present a la roda de premsa que va fer juntament amb el president de la 
institució i recorda que va començar la seva intervenció agraint al govern anterior la feina feta envers la 
serra de Tramuntana perquè, si un govern en va aconseguir la declaració, l’altre en va aconseguir la 
continuïtat de la declaració. 

Per altra banda, assegura que l’informe el varen enviar fa 2 mesos. De fet, el Sr. Serra el va sol· licitar 
mitjançant una petició per escrit i aleshores el Departament el va enviar al Grup Popular tot i que, quan 
se’n formulà la petició, l’informe encara el tenien en anglès –i així el varen enviar– i posteriorment l’han 
fet traduir al català, versió que ha estat remesa també pel seu Departament i creu que també està publicada 
en la pàgina web de la serra. 

Pel que fa al pla de participació diu que, per descomptat, hi participaran tots els grups polítics i 
puntualitza que l’encomanda del Pla de Gestió de Serra assenyala que s’han d’establir les mesures 
necessàries per aconseguir una efectiva implantació de la societat en la presa de decisions relatives a la 
protecció i conservació del bé. 

Ara per ara s’estan redactant els plecs per fer un pla de participació concret, que ha de ser molt específic, 
per a la serra de Tramuntana i, per això, va anunciar que ja seria després de l’estiu quan posarien en 
marxa aquest pla de participació del qual en són una part fonamental els grups polítics. 

A part d’aquest pla de participació varen prendre la decisió de crear la Mesa de Batles precisament pel fet 
que la fórmula de gestió que tenen –el consorci– resulta que per mor de la legislació estatal no es poden 
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incloure més membres en l’òrgan de gestió i, fins i tot, en modificar-lo, la llei obliga a reduir-ne el 
nombre. 

Precisament perquè la UNESCO posa de manifest que la col· laboració interadministrativa s’ha de 
potenciar atès que el bé “serra de Tramuntana” és molt específic comparat amb altres béns com, per 
exemple, l’Alhambra (que és un element concret) o Càceres (que és un centre històric) perquè la serra de 
Tramuntana està conformada per 20 municipis i té una extensió de més de 100 quilòmetres lineals i s’ha 
d’estudiar com el gestionen i com poden fer que tothom hi participi. 

Dins aquesta gestió és important que els ajuntaments –que en són els afectats– participin d’una forma 
concreta i, per això, varen pensar en un pla de participació dirigit a entitats i ciutadans i, al mateix temps, 
una Mesa de Batles –ara en redacten el reglament– a la qual se li atribuiran unes competències 
específiques pactades amb els batles amb la finalitat de gestionar el bé. 

Ressalta que aquesta és la fórmula que s’ha trobat per evitar haver de modificar el consorci, cosa que 
tampoc no era factible per mor de limitació del nombre de membres que determina la legislació estatal. 

En definitiva, fa notar que s’hi van fent passes, tot i avançar lentament, raó per la qual fa autocrítica atès 
que s’hi haurà d’avançar més ràpidament però s’ha de tenir en compte que, de vegades, costa posar en 
marxa aquestes coses.  

Hi ha un munt de projecte que veuran la llum aquesta tardor o a principis d’hivern com ara són: curses 
esportives a la serra de Tramuntana per a nins, un conveni amb la Conselleria d’Educació per tal de 
formar mestres quant al significat d’una declaració de patrimoni de la humanitat, el pla de participació, el 
reglament de la marca “Serra de Tramuntana” perquè la facin servir els productes d’artesania i 
agroalimentaris que es produeixen a la serra, etc. 

Aprofita per reiterar-li al Sr. Serra que està convidat a participar-hi activament visitant el consorci i 
parlant-ne amb els funcionaris que són els que li poden donar informació del dia a dia. 

Quant a la sol· licitud de la moció per tal de convocar, de forma immediata, el consorci anuncia que hi 
votaran en contra perquè estan a punt de treure les subvencions i el convocaran quan estiguin enllestides i 
les hi puguin dur.  

De totes maneres, confirma que es farà arribar personalment, a tots els membres del consorci i a tots 
aquells que hi participen amb veu però sense vot, l’informe de la UNESCO perquè el puguin tenir, encara 
que recorda que hauria d’estar publicat en la pàgina web. 

El Sr. SERRA matisa que, en començar la primera intervenció, ha reconegut que aquesta és una feina de 
tots: de l’equip de govern que ho va posar en marxa, de l’anterior govern que li va donar continuïtat i de 
l’actual govern que durant el darrer any ha treballat amb l’objectiu de seguir amb la declaració de la serra 
de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat. 

Reconeix que les coses són lentes i que hi ha molts d’aspectes a haver de tenir en compte (tema educatiu, 
tema de promoció econòmica, turística i agroalimentària, tema de centres d’interpretació, etc.) que fan 
que sigui una labor immensa però, de mica en mica, s’hi ha de progressar i no deixar-ho de banda. 

Sense voler entrar en polèmica i reprenent una moció anterior, diu que tal vegada estaria bé recuperar la 
figura del gerent per dinamitzar més la gestió del consorci. De fet, la figura del gerent ja està 
pressupostada, l’actual equip de govern hi està d’acord i potser ara ja és el moment de fer-ho atès que ja 
està renovada la declaració de la serra i és imprescindible que hi hagi una persona que es dediqui al 100% 
a aquestes tasques. 

D’altra banda, agraeix que tenguin presents els grups de l’oposició per al pla de participació i, pel que fa 
la petició de convocatòria immediata del consorci, puntualitza que no s’ha d’entendre com una cosa a fer 
urgentment i apunta que el mes de setembre podria ser una bona data per fer-ho. 

La Sra. GARRIDO indica que si s’accepta modificar la moció per referir-se al mes de setembre, aleshores 
sí que hi podrien votar a favor perquè, de totes maneres, és quan toca fer-se la convocatòria i, si les 
subvencions estiguessin llestes abans, podrien convocar abans ja que, quan abans les resolguin, abans els 
ajuntaments es podran posar a fer-hi feina. 

Així doncs, si s’hi fixa el mes de setembre –tot i que pot ser que sigui abans– per comptar amb un marge 
adient de temps, aleshores l’equip de govern votaria a favor de la moció. 

El Sr. SERRA intervé per anunciar que el seu Grup accepta la transacció per tal que moció faci referència 
al mes de setembre. 
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Sotmesa la proposta transaccionada a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
PUNT 53. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL SR. JOAN ROTGER 
SEGUÍ SOBRE “POLÍTICA LÍNEES DE COL.LABORACIÓ PREVISTES PEL 
CONSELL DE MALLORCA ALS CENTRES EDUCATIUS DE MALLORCA”. 
 
Es dóna compte de la següent interpe.lació: 
 
Joan Rotger Seguí, com a conseller del Grup de Consellers del Partit Popular, d’acord 
amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula per al proper Ple ordinari al 
Hble. Sr. D. Miquel Ensenyat Riutort, la següent INTERPEL·LACIÓ: 
 
Política línees de col·laboració previstes pel Consell de Mallorca als Centres Educatius 
de Mallorca. 
 

El Sr. ROTGER (PP) manifesta que sempre ha valorat d’un responsable polític que, a part de les 
competències que ha d’exercir, conegui la realitat perquè així podrà prendre les seves decisions de 
manera més encertada. 

Aclareix que ho diu per la visita que va fer el president del Consell de Mallorca al centre de Ses Marjades 
de Sóller. Les notícies que li han arribat són que el president va visitar el centre, es va interessar per les 
seves especificitats i va manifestar la predisposició del Consell de Mallorca per establir unes línies 
d’ajudes. 

Davant aquesta informació, es demana quina línia d’ajudes es traurà, com i de quina manera la faran i, per 
això, aquesta interpel· lació té la finalitat de conèixer la intenció del president o de l’equip de govern del 
Consell de Mallorca quant a les línies de col·laboració que es puguin treure per a centres educatius. 

Fa notar que és sabedor que el Consell de Mallorca ja ha establert distintes línies de col·laboració a la 
serra de Tramuntana en coordinació amb la Conselleria d’Educació però vol saber si aquesta línia 
anunciada serà una línia habitual a treure en el futur o just és l’expressió d’una voluntat. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) explica que el president i ella 
mateixa es varen reunir amb l’equip directriu de l’escola de Ses Marjades, que ha presentat un vídeo 
explicatiu de la seva història i, després de veure’l, es varen interessar per conèixer personalment l’escola 
perquè és l’única ecoescola existent a les Illes Balears. 

Es tracta d’una escola ubicada a la serra de Tramuntana, que va ser inaugurada en temps de la Segona 
República i, per tant, també s’hi ha de tenir en compte el factor patrimonial. L’escola de Ses Marjades té 
un seguit de característiques que s’han valorar dins el marc de la protecció i conservació de la serra de 
Tramuntana: educació, preservació natural i, al mateix temps, preservació del patrimoni històric de la 
serra. 

Si bé en premsa va sortir que per ventura s’obriria una línia d’ajudes per a escoles, ho ha de matisar. 
L’escola de Ses Marjades està en l’edifici d’una escola de la Segona República que és propietat de 
l’Ajuntament de Sóller i les línies d’ajudes que ha obert enguany el Consorci Serra de Tramuntana han 
estat per a rehabilitació i restauració de patrimoni catalogat o, fins i tot, amb un projecte de catalogació. 

Així doncs, una de les línies que es podrien assumir seria aquesta però aquella reunió va coincidir amb el 
dia que es varen veure amb tots els batles de la serra de Tramuntana i aleshores varen plantejar que la 
Mesa de Batles fos l’òrgan que marcàs la fita o el camí a seguir a l’hora de donar les subvencions. 

De cara a l’any que ve, la primera cosa que li plantejaran a la Mesa de Batles és cap a on han d’anar les 
subvencions, és a dir, si destinar-les a patrimoni públic d’entitats locals de la serra de Tramuntana o bé 
diversificar-les amb subvencions també a particulars. 

El que va plantejar el president era aquella línia contínua d’acord amb el que determina el pla de gestió i 
allò a què els obliga la UNESCO, és a dir, la línia de fer fortes les escoles, arribar amb les valors de la 
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declaració a les escoles –arribant als nins, s’arriba també als pares– però reconeix que, de vegades, les 
línies poden ser un poc difuses i encara les han de concretar més. 

Quan la Mesa de Batles hagi concretat cap a on han d’anar les subvencions de l’any 2017, serà quan ho 
podran anunciar i, mentrestant, és més prudent no pronunciar-se en cap sentit ja que serà en la Mesa de 
Batles allà on entre tots s’acordarà la finalitat de les subvencions. 

Per altra banda i tal com li comentava abans al Sr. Serra, el Consell de Mallorca té un conveni amb la 
Conselleria d’Educació que està pendent de fixar la data per signar-lo, un conveni que té per objectiu 
educar els mestres perquè posteriorment eduquin els nins en aquests valors. 

Per concloure, fa notar que l’escola de Ses Marjades compta amb tot el suport del Consell de Mallorca i 
intentaran ajudar-la de la manera en què sigui possible a través de l’Ajuntament de Sóller, que és el 
propietari de l’immoble, o a través de la Conselleria d’Educació perquè és una escola pública. 

El Sr. ROTGER observa que aquest suport a l’escola Ses Marjades s’hauria d’ampliar a totes les escoles o 
centres que es trobin en una situació semblant. Per això, el president li ha permetre que li digui que: 

“Pel camí de la serra ha passejat el president. 

Fent estada a una marjada,  

a l’ensenyament ha fet esment. 

Ha promès ajudes i subvencions  

per a diferents accions.  

Vos encoman que per tots els racons,  

siguin iguals les condicions. 

No tot s’arregla amb allons, 

també repensant urbanístiques per adscripcions.” 

La Sra. GARRIDO lamenta no poder fer una glossa perquè no se l’ha poguda preparar atès que el Sr. 
Rotger no l’havia avisada que en faria una. 

Tot seguit manifesta que, de la seva primera intervenció, el Sr. Rotger pot haver entès que si hi ha 
qualque tipus d’ajuda a una escola pública no serà a una concreta sinó que serà una convocatòria pública 
a la qual es podran presentar totes les escoles que reuneixin els requisits. 

Aprofita l’avinentesa per reiterar el suport a l’escola de Ses Marjades i fer-lo extensiu a l’escola de 
Caimari i a totes les escoles de la serra de Tramuntana i de la resta de Mallorca perquè aquest problema 
no se dóna únicament a la serra sinó també a molts altres indrets i tots els centres ha de ser tractats per 
igual. 

Quant al Consorci Serra de Tramuntana, puntualitza que té un àmbit d’actuació molt concret i no pot 
actuar a la resta de Mallorca però, per descomptat, no se farà res que no sigui mitjançant una convocatòria 
pública perquè hi pugui participar tothom en condicions d’igualtat. 
 
 
PREGUNTES 
 
PUNT 54. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI AMENGUAL 
PERELLÓ A LA SRA. MERCEDES GARRIDO (ROTONDA ENTRADA 
MUNICIPIO DE MANACOR). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
L’entrada del municipi de Manacor, a la rotonda del polígon, moltes vegades es troba 
saturada pel volum de trànsit que hi circula en hores puntes. 
Voldríem saber si el Departament de Carreteres del CIM hi té previst alguna actuació al 
respecte, com per exemple fer un carril zero a la rotonda de la ronda que ve de Sant 
Llorenç cap a l’autovia Ma-15? 
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El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) respon que l’Ajuntament de Sant 
Llorenç també els ha fet arribar el mateix suggeriment.  

Informa que el personal tècnic del Servei de Carreteres ja ha anat a observar la zona per estudiar quina 
solució s’hi pot donar. El que s’ha localitzat, concretament, és que aquesta rotonda suporta una intensitat 
mitjana de 20.000 vehicles, en hores punta i en moments molt concrets; s’hi formen coes, sobretot ara a 
l’estiu, i està en tràmit la redacció d’una solució. Encara no se sap si aquesta serà el carril zero –tot i que 
és la més probable, la més evident– o si serà una altra.   

Assenyala que el problema que tenen amb el carril zero és que, justament, allà on s’hauria d’ubicar, hi ha 
entrades a finques. En conseqüència, si es fa aquest carril es retallen els terrenys d’entrada a les finques. 
Per aquesta raó s’estudia, per evitar un problema en aquest sentit.  

Assegura que tan aviat com tenguin la solució tècnica al problema la comunicaran a l’Ajuntament de 
Manacor, a l’Ajuntament de Sant Llorenç i, evidentment, al grup polític que ha formulat aquesta 
pregunta.  
 
 
PUNT 55. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. FRANCISCA MORA VENY 
AL SR. FRANCESC MIRALLES (PRESERVAR O NO PRESERVAR ELS 
DIFERENTS ELEMENTS PATRIMONIALS DE LA NOSTRA TERRA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Darrerament hem vist com hi ha conflictes en els criteris segons els quals el Consell de 
Mallorca es pronuncia sobre si preservar o no preservar els diferents elements 
patrimonials de la nostra terra. Concretament, hem vist com s’ha deixat tomar una casa, 
la de Falla sobre la qual el mes de març el Consell de Mallorca es pronunciava sobre la 
conveniència de preservar aquesta vivenda.  
Què en pensa el Sr. Conseller de aquest fet en concret? Què ha passat? 
 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) observa que, atès que el Sr. Miralles, com a conseller 
executiu de Cultura i Patrimoni ja ha donat les explicacions oportunes sobre aquesta qüestió durant la 
seva intervenció en el debat de la moció que ha presentat Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, el seu 
Grup ja es dóna per assabentat amb la resposta que ha donat i la retira.   

Es retira. 
 
 
PUNT 56. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ESTANILAO PONS CUART A 
LA SRA. SANDRA ESPEJA (FIANZAS DE MAC INSULAR). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
El Consell tiene 10 millones de Euros en concepto de fianzas del Mac Insular que se 
destinará como dijeron a vertidos ilegales. 
 
PREGUNTA 
 
A que causas atribuye la falta de reclamación de estas fianzas.  
 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) formula la pregunta en els seus termes.  
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La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) respon que ho han estudiat i, efectivament, en 
tenen algunes hipòtesis. Tot i que, evidentment, no tenen les dades persona a persona, sí que han observat 
que tot prové del fet que l’any 2006 es va produir un canvi legislatiu pel que fa als plans directors, en el 
sentit que quan se fa una obra major s’ha de dipositar una fiança abans i per recuperar-la s’ha d’acreditar 
que s’ha fet una bona gestió dels residus.  

La quantitat de 10 M€ correspon al període 2006-2010, raó per la qual poden haver succeït diverses coses, 
que explica tot seguit.  

En primer lloc, atès que era un tràmit nou, que la gent durant els primers anys interpretàs que era un cost 
d’aquest tràmit, no una fiança.  

En segon lloc, que s’hagin oblidat de reclamar-la, un cop acabat el procés. 

En tercer lloc, que no tenguin els documents que acreditin que s’ha fet una bona gestió del procés de 
reciclatge.  

En quart lloc, que l’empresa promotora de l’obra hagi fet fallida.  

Fa notar que hi pot haver altres causes, tot i que el cert és que a mesura que han passat els anys ja no hi ha 
tants doblers acumulats. Assegura que actualment reben cada dia reclamacions de fiances, i de forma 
progressiva ha anat millorant.  

Quant als 10 M€ que tenen estancats, informa que han pensat fer feina de tramitació durant dos anys per 
poder destinar-los a un objectiu comú per a tota la gent de Mallorca, com és el cas de la neteja dels 
abocadors il· legals de residus d’obra. 
 
 
PUNT 57. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SERRA 
GARCIAS AL SR. FRANCESC MIRALLES MASCARÓ (JORNADES XXVIII 
DE L’ESPORT BASE ORGANITZADES PE SERVEI DE MEDICINA 
ESPORTIVA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Des de Ciutadans creim fermament en L’Esport Base i per descomptat creim en 
s'Esperit Esportiu. 
 
Per aquest motiu mos crida s'atenció que en ses passades Jornades XXVIII de 
L’Esport Base organisades pes servei de medicina esportiva del Consell de Mallorca no 
només no se mos convidàs, si no també que a s'entrega de premis no estigués es 
Conseller Executiu d’Esports. 
 
PREGUNTA 
 
No creu Sr. Miralles que aquest acte mereix es reconeixement Institucional, i si  vostè  
no hi podia anar hauria d'haver enviat a qualcú en es seu nom. 
 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) diu que la pregunta té una resposta 
molt fàcil, però no està d’acord amb els arguments que utilitza per formular-la.  

Reconeix que és cert, que s’hauria d’haver previst la seva substitució per alguna persona de l’equip de 
govern, si ell no hi podia anar; es tracta d’un descuit que s’ha d’advertir.  

En canvi, quant als arguments que fonamenten la pregunta, vol advertir d’una sèrie de matisos.  

D’una banda, justifica la seva absència pel fet que es trobava a Madrid i d’allà havia d’anar a Sevilla per 
mantenir una reunió a la seu de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i per assistir a 
la final de la Copa del Rei del Palma Futsal.  
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D’altra banda, adverteix que el Servei de Premsa del Consell de Mallorca se’n va fer ressò, de 
l’esdeveniment al qual s’ha referit la Sra. Serra, i el va difondre per mitjà de tres notes de premsa.  

Assegura que se li ha donat el suport que es mereix, independentment del fet d’assistir o no a l’acte 
concret. Destaca la tasca important que s’hi ha fet durant tot l’any i també fa notar que s’assisteix a molts 
d’altres dels actes esportius que organitzen les federacions i clubs esportius que reben el suport d’aquesta 
institució.  

Afirma que, a més de desenvolupar els programes concrets propis del Consell de Mallorca, també és de 
destacar que el suport d’aquesta institució al teixit associatiu que existeix en torn a l’esport base està més 
que garantit.  

A continuació diu a la Sra. Serra que el preocupa que ella no estigués convidada al lliurament d’aquests 
premis, atès que la invitació s’envià a tots els correus electrònics que tenen el domini 
conselldemallorca.net, raó per la qual l’han d’haver rebuda. Tot i això, si no l’han rebuda, haurien de 
parlar amb el Servei d’Informàtica de la institució per assegurar-se que estan inclosos dins el grup que té 
aquest perfil, que és el més probable.    
 
 
PUNT 58. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JERONI SALOM MUNAR A 
LA SR. JOAN FONT MASSOT (PROJECTE D’INSTAL.LACIÓ DE PUNTS 
D’ABASTIMENT D’AIGUA DELS BOMBERS DE MALLORCA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quin és el criteri seguit per fer el Projecte d’instal·lació de punts d’abastiment d’aigua 
dels Bombers de Mallorca amb els ajuntaments de lla nostra illa? 
 

El Sr. SALOM (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) respon que ell ja ho ha dit moltes vegades i 
que s’ha publicat també en els mitjans de comunicació que el criteri és el següent: se pondera de menor a 
major població, així com també la capacitat dels serveis tècnics del Consell de Mallorca per avaluar les 
necessitats de cada municipi. Els municipis de menys de 2.000 habitants ja tenen el conveni signat i el 
vistiplau als projectes i poden començar les obres quan vulguin, fins i tot algunes ja estan començades.  

Indica que, en el Consell Executiu d’ahir, varen acordar que se comencin a aprovar els convenis amb els 
municipis de 2.000 a 4.000 habitants, atès que el personal tècnic ja ha fet la feina prèvia que li correspon i 
ara just queden per fer els tràmits burocràtics de preparar i signar els convenis per poder començar a fer 
les obres. 

Tot depèn de la capacitat tècnica del Departament per anar fent els estudis i matisa que s’han estimat més 
fer-ho de manera escalonada en lloc d’esperar a tenir tots els estudis fets perquè, d’haver-ho fet així, tot el 
procés s’hauria torbat molt més. 

Així doncs, a mesura que se van fent els estudis per trams de població, s’hi va avançant i començant amb 
el programa que s’han fixat com a objectiu de la legislatura i és que s’instal· lin els hidrats necessaris a 
tots els municipis de Mallorca abans d’acabar la legislatura. 
 
 
PUNT 59. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SOLER 
TORRES AL SR. JOAN FONT MASSOT (APOSTES HÍPIQUES). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quin és el motiu i quina són les conclusions de la reunió mantinguda entre el Conseller 
Font i la Comunitat autònoma envers el tema de les apostes hípiques? 
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La Sra. SOLER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) respon que, independentment del que 
pogués sortir publicat als mitjans de comunicació, li contarà les reunions mantengudes amb el Govern de 
les Illes Balears. 

En aquest sentit relata que el president de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca ha mantengut una sèrie 
de reunions amb la Direcció General de Comerç per tractar d’aquest tema. Tota aquesta feina va culminar 
en una reunió entre la federació, l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i la directora general. 

Les reivindicacions són tres, molt clares: assegurar que els operadors d’apostes oferiran carreres que se 
celebrin a l’hipòdrom de Son Pardo o al de Manacor, establir un retorn sobre les apostes que es 
desenvolupin a les Illes Balears per al sosteniment i foment de la cria de cavalls nacionals així com per a 
activitats formatives i de foment de creació de llocs de feina relacionats amb el món del cavall i, 
finalment, que s’autoritzi la unió de la massa d’apostes de les Illes Balears amb la massa d’apostes de fora 
de la Comunitat Autònoma per tal de poder incrementar els premis a repartir, una vegada deduïts els 
corresponents imposts en la Comunitat Autònoma. 

Aquestes són les reivindicacions que té l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca així com el món del trot 
quant a aquest reglament que deu estar a punt de publicar-se i, quan s’hagi publicat i segons com surti, ja 
hi faran al· legacions. 

Els compromisos són pocs. Hi ha el compromís d’estudiar les propostes o al· legacions que presenti la 
institució però posant sempre per endavant que la competència en molts d’aspectes és de Madrid i, per 
tant, la Direcció General de Joc no estava per la labor d’afavorir les nostres apostes. 

Això no obstant, assegura que no deixaran de fer-hi feina perquè està convençut que, si tot evoluciona bé 
i no s’han de repetir les eleccions, la Sra. Soler anirà a un lloc important a Madrid des d’on els ajudarà a 
pressionar el Govern de l’Estat Espanyol perquè tengui en compte el trot, que històricament ha estat 
marginat. 
 
 
PUNT 60. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JERONI SALOM MUNAR A 
LA SR. JOAN FONT MASSOT (LÍNIA D’AJUDES ADQUISICIÓN COTXES 
ELECTRICS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Ens pot explicar el conseller en quin punt es troba la línia d’ajudes per als municipis per 
a l’adquisició de cotxos elèctrics ? 
 

El Sr. SALOM (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) contesta que tant el Sr. Salom com la resta 
de membres de l’oposició tenen moltes maneres d’aconseguir informació. Entre d’altres, una passa per 
formular preguntes al Ple i una altra consisteix en fer la pregunta per escrit directament al Departament. 

Matisa que ha fet aquesta puntualització perquè en premsa les notícies sempre surten deformades i 
afegeix que és fals que aquestes ajudes només siguin per als municipis que tenen punts de recàrrega, ja 
que els que no en tenen hi podran accedir en igualtat de condicions. També és fals que pretenguin 
començar per la part forana atès que la convocatòria s’obrirà per a tots els ajuntaments de Mallorca, 
exceptuant el de Palma. 

Insisteix a dir que serà una convocatòria allà on cada ajuntament tendrà una quantitat fixa per a 
l’adquisició de vehicles elèctrics, que hi tendran dret a participar tots els municipis de Mallorca, llevat el 
de Palma, i que no se valorarà, en cap moment, si els municipis compten amb punts de recàrrega o no. 
 
 
PUNT 61. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ AL 
SR. FRANCESC MIRALLES MASCARÓ (MOTIUS ANUL.LACIÓ 
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CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS AMB ESPÈCIE A LA XARZA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quins motius ha hagut per anul·lar la convocatòria de subvencions amb espècies a la 
xarxa de biblioteques de Mallorca? 
 

El Sr. ROTGER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) contesta que es tracta d’una 
convocatòria en espècie als ajuntaments i biblioteques i que l’any passat va ser impossible dur a terme la 
coordinació entre les ajudes als ajuntaments i els contractes de subministrament que preveia la 
convocatòria. 

Arran de l’informe jurídic elaborat davant la impossibilitat de complir amb l’anualitat pressupostària, 
s’havia de deixar sense efectes aquella convocatòria i el que s’ha fet és incorporar a l’any 2016 el seu 
import. 

Així doncs, l’any 2016 la quantitat pressupostada per aquestes subvencions és de 220.000 euros en lloc 
dels 120.000 euros que hi havia pressupostats inicialment per a 2016, és a dir, que en la convocatòria de 
2016 se sumen les dues quanties pressupostàries. 

Una altra novetat que s’hi ha inclòs, precisament per evitar tot el procediment administratiu que comporta 
aquesta subvenció en espècie, és transformar-la en dinerària, o sigui, atorgar una subvenció econòmica als 
ajuntaments amb la qual cosa varen estar d’acord els bibliotecaris atès que els dóna un major marge a 
l’hora de destinar els recursos a l’adquisició d’equipaments per a biblioteques, museus o arxius. 

En conseqüència no s’hauran perdut els doblers sinó només la feina feta l’any passat i destaca que la 
convocatòria d’enguany serà molt més àgil. 
 
 
PUNT 62. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER 
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA (CONVENI 
DE L’HOSPICI DE FELANITX). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quina serà l’aportació econòmica del Consell de Mallorca al Conveni de l’Hospici de 
Felanitx i quina contraprestació tindrà l’Imas? 
 

La Sra. CIRER (PP) anuncia que retira la pregunta a l’espera de formular-la en el proper Ple. 

Es retira. 
 
 
PUNT 63. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER 
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA (EDIFICI DE 
“ELS SEMENTALS” DE MANACOR). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Després de les darreres informacions publicades a la premsa i en relació a l’edifici de 
“Els Sementals” de Manacor, quines gestions ha fet l’Imas per reconduir el tema i quina 
és la situació actual? 
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El Sr. FERRER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) respon que, des de l’anterior 
Ple, l’IMAS s’ha reunit en dues ocasions amb l’Ajuntament de Manacor. 

Ara s’està fent el projecte bàsic de reorganització de les instal· lacions i la següent passa prevista és fer la 
revocació del conveni actual amb la sortida de l’IBISEC, el qual no ha notificat que hi vulgui quedar.  

Per tant, se n’ha de fer un nou conveni amb l’Ajuntament de Manacor per repartir l’espai al 50% i, així 
mateix, s’ha acordat ampliar la participació a 30 anys i just falta decidir qui licita les obres i quina 
aportació hi fa cada administració. 
 

PRECS 

No se’n formulen. 

 

III)DESPATX EXTRAORDINARI 

 

PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ 
DEL REPRESENTANT DEL CONSELL EN LA COMISSIÓ D’IMPULS DEL 
TURISME SOSTENIBLE 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència que diu: 

L’article 20 de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les 
Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible crea la Comissió d’Impuls del 
Turisme Sostenible. 

L’article 36 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost 
sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible estableix la 
composició de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible i preveu que hi ha d’haver 
una persona en representació de cada consell insular. 

L’article 37 del Decret 35/2016 regula la designació i nomenament dels membres de la 
Comissió i preveu que els organismes representats en la Comissió han de designar els 
representants, titular i suplent, que han de ser nomenats pel conseller d’Innovació, 
Recerca i Turisme. 

El secretari general de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme ha sol·licitat que, 
amb la màxima urgència possible, es designi els representants, titular i suplent, del 
Consell Insular de Mallorca en la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Designar el senyor Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Turisme, 
titular, i la senyora Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i 
Infraestructures, suplent, representants del Consell Insular de Mallorca en la Comissió 
d’Impuls del Turisme Sostenible. 

2. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Conselleria d’Innovació, Recerca i 
Turisme, a la Secretaria Tècnica d’Economia i Hisenda i a la Secretaria Tècnica de 
Territori i Infraestructures. 

 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) intervé per justificar la urgència d’aquest punt. 
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Explica que és un nomenament fet d’urgència, per part del president, d’un representant del Consell de 
Mallorca en la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible ja que l’escrit de petició de nomenament remès 
per la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears va 
sortir a finals de juny i la setmana passada els varen avisar que volien constituir la comissió en el mes de 
juliol. 

Per tant, ahir mateix el president va nomenar, d’urgència, el representant del Consell de Mallorca en la 
comissió esmentada i avui duen el nomenament al Ple perquè en tengui coneixement. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) manifesta que al seu Grup li estranya que un any després de 
començar aquesta legislatura ara hagin de dur, per despatx extraordinari i d’urgència, el nomenament 
d’un representant del Consell de Mallorca perquè al conseller d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern 
de les Illes Balears se li ocorre reunir-se en el mes de juliol. 

El Sr. BONET observa que la llei que motiva la creació de la comissió es va aprovar el passat mes d’abril 
i el seu reglament fou aprovat en el mes de juny. Sense voler disculpar el Govern de les Illes Balears, fa 
notar que, en aquest cas, té una certa lògica que la comissió es pugui reunir al més aviat possible perquè a 
final de temporada s’haurà de veure a què es destina tot el que es pensa recaptar. 

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

La Sra. ROIG (PP) considera que el Consell de Mallorca té poca representació en aquesta comissió i, atès 
que el representant serà el Sr. Bonet, aprofitar per demanar-li que defensi els interessos dels mallorquins i 
mallorquines amb força i que, si els ha de menester, pot comptar amb el Grup Popular. 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) fa notar que, en les al· legacions que hi varen 
fer, ja varen reclamar una major presència dels consells insulars però no se va acceptar aquest aspecte i 
imagina que va ser perquè la negociació ja havia estat molt complicada. 

De totes maneres, en aquest assumpte el Consell de Mallorca surt d’un punt de partida important atès que 
s’hi estableixen uns percentatges territorialitzats en els quals la proporció que correspon a Mallorca és 
molt important. 

Ressalta que les diferents institucions de Mallorca han de ser capaces de tenir preparats projectes 
suficients per començar a intervenir el que se recapti de l’impost de turisme sostenible tot d’una que sigui 
possible. 

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

 

 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 14465  a  A  Nº  14852.  

 

El secretari general              El president 
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DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

30-5-16 INTERPOSICIÓ RECURS APEL.LACIÓ CONTRA SENTÈNCIA 
160/2016 DAVANT EL JUTJAT  
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA 

    

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

23-5-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU DEGÀ 
PER DENEGACIÓ DE DUES LLICÈNCIES OBRES 

C.S.S   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

25-5-16 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIVA DEL TSJ 
ILLES BALEARS, P.O 162/2016 

NÚM.D.56/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

25-5-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT DEGÀ DE PALMA DE 
MALLORCA 

NÚM.D.54/13   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

25-5-16 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIVA DEL TSJ 
ILLES BALEARS, P.O 136/2016 

NÚM.D.55/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

20-5-16 COMPAREIXENÇA JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.6 DE PALMA, 
DILIGÈNCIES PRÈVIES 526/2016 

NÚM.D.52/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

24-5-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
NÚM.3 PALMA, P.A 161/2016 

NÚM.D.53/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

17-5-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 
DE PALMA, P.O 56/2016 

NÚM.D.49/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

17-5-16 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SECCIÓ ENJUICIAMENT 
DEPARTAMENT DEL TRIBUNAL DE COMPTES, 
DILIGÈNCIES PRELIMINARSA56/16-0 

NÚM.D.50/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

17-5-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 
DE PALMA, P.A 295/15 

NÚM.D.51/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

2-6-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.1 DE PALMA 
P.A3099/2012 

NÚM.D.59/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

9-6-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.5 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 3602/2015 

NÚM.D.62/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

9-6-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.1 INCA, 
DILIGÈNCIES PRÈVIES 3423/2015 

NÚM.D.61/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

9-6-16 COMPAREIXENÇA COM A DEMANDAT DAVANT EL JUTJAT CONT. 
ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA, P.A 153/16 

NÚM.D.63/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

9-6-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.2 INCA, P.A 
1074/2015 

NÚM.D.60/16   

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12-5-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE DATA 4 
DE MAIG DE 2015 

R.C.F I J.C.F   

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29-5-16 AUTORITZAR DESPLAÇAMENTS AL 48È PREMI HONOR DE LES 
LLETRES CATALANES 

    

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

3-5-16 AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENTS REALITZATS PER LA 
DIRECTORA INSULAR ESPORTS PER ASSISTIR A 
LES REUNIONS DE TREBALL DELS MESOS DE 
GENER I FEBRER DE 2016 

MARGALIDA 
PORTELLS 
SASTRE 

  

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

2-5-16 AUTORITZACIÓ DESPLAÇA,MENT AL PARTIT DE FUTBOL-SALA 
FINAL COPA DEL REY EL DIA 7 DE MAIG A SEVILLA 

FRANCESC 
MIRALLES 
MASCARÓ 
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CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

2-5-16 AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT PER ASSITIR A UNA REUNIÓ DE 
LA COMISSIÓ DE RELACIONS INSTITUCIONALS 
FEMP A MADRID EL DIA 6 DE MARÇ 16 

FRANCESC 
MIRALLES 
MASCARÓ 

  

DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

10-5-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
CONSELLER EX. DATA 28 SETEMBRE 2015 

J.O.C   

DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

17-5-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
CONSELLER EX. DATA 23 NOVEMBRE 2015 

G.P.F   

DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

23-5-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
CONSELLER EX. DATA 1 SETEMBRE 2015 

L.B.S   

DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

18-5-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
CONSELLER EX. DATA 13 GENER 2016 

JM.LL.F   

MEDI AMBIENT 17-5-16 NOMENAMENT RESPONSABLE DE CONTRACTES RELATIUS AL 
SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER-
CARTÓ, VIDRE I ENVASOS LLEUGERS ILLA DE 
MALLORCA 

MARGALIDA 
SOCÍAS 
UTRERO 

  

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-5-16 INCLOURE NÒMINA DEL MES DE JUNY DE 2016 PER DIETES 
ASSISTÈNCIA A PLE I DESPLAÇAMENTS 

VEURE 
RELACIÓ 

7995,28 

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 CESSAMENT LLOC 
TREBALL 

COM ADJUNT DE COMUNICACIÓ GABRIEL 
MAYOL ARBONA 

  

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 CESSAMENT LLOC 
TREBALL 

COM A PERIODISTA JAUME PALOU 
GARAU 

  

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 NOMENAMENT I/O 
PRESA DE 
POSSESSIÓ 

COM ADJUNT-A DE COMUNICACIÓ JAUME PALOU 
GARAU 

  

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 NOMENAMENT I/O 
PRESA DE 
POSSESSIÓ 

COM A PERIODISTA GABRIEL 
MAYOL ARBONA 

  

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-5-16 NOMENAMENT I/O 
PRESA DE 
POSSESSIÓ 

COM A SECRETARI SEGON GRUP POLÍTICS JOAN 
CRISTOFOL 
JAUME MULET 

  

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-5-16 SOL.LICITUD COMPATIBILITAT PER ACTIVITATS PRIVADES BARTOLOMÉ 
GILI CRESPO 

  

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-5-16 INADMETRE A 
TRÀMIT 

RECURS ALÇADA JA.G.G   

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I PRES 

30-5-16 AUTORITZAR DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ DE SERVEIS DE LA 
DIRECTORA IGUALTAT 

NINA PARRÓN 
MATE 

  

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I PRES 

23-5-16 AUTORITZAR DESPLAÇAMENT ILLA QUIOS GRÈCIA ELS DIES 
2,3,4, 5 I 6 DE MARÇ 2016 

JESÚS JUAN 
JURADO SEGUÍ 

  

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I PRES. 

3-6-16 AUTORITZAR DESPLAÇAMENT AL MUNICIPI ANDRATX PER 
VISITA DINS LA CAMPANYA REPENSAM 
MALLORCA, DIA 7 ABRIL 2016 

JAUME 
ALZAMORA 
RIERA 

  

PRESIDÈNCIA 17-5-16 DESIGNACIÓ 
SUPLENT 

MESA DE COORDINACIÓ I SEGUIMENT DEL PACTE 
PER A LA COMPETITIVITAT, OCUPACIÓ DE 
QUALITAT I EL PROGRÉS SOCIAL DE LES ILLES 
BALEARS 

COSME BONET 
BONET 
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

12-5-16 RESOLUCIÓ  CONTRACTE OBRES PROJECTE CONSTRUCTIU 
DE MILLORA DELS NOUS ACCESSOS DES DE 
AUTOPISTA DE LLEVANT (MA-19) A MERCAPALMA 

    

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

2-6-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA INTERPOSAT CONTRA LA 
RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT AGÈNCIA 
PROTECCIÓ LEGALITAT URBANÍSTICA DE DIA 19 
DE DESEMBRE DE 2011 

MM.S.S   

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

2-6-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA INTERPOSAT CONTRA LA 
RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT AGÈNCIA 
PROTECCIÓ LEGALITAT URBANÍSTICA DE DIA 25 
GENER DE 2011 

S.S.B   

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

2-6-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA INTERPOSAT CONTRA LA 
RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT AGÈNCIA 
PROTECCIÓ LEGALITAT URBANÍSTICA DE DIA 2 
DESEMBRE DE 2011 

J.S.S   

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

2-6-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA INTERPOSAT CONTRA LA 
RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT AGÈNCIA 
PROTECCIÓ LEGALITAT URBANÍSTICA DE DIA 16 
DESEMBRE DE 2011 

M.V.M   

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

25-5-16 APROVACIÓ SEGONA PRÒRROGA EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ 
INTEGRAL DE LA XARXA DE CARRETERES DEL 
CIM EIX PONENT-LLEVANT, EXP.32/2010 

    

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

25-5-16 CONCEDIR SEGONA 
PRÒRROGA 

TERMINI EXECUCIÓ EXPEDIENT CONTRACTE 
SERVEI CONSERVACIÓ INTEGRAL XARXA 
CARRETERES DEL CIM EIX CENTRAL 

    

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-5-16 APROVAR CESSIÓ TEMPORAL ÚS DEL VEHICLE CAMÍO 
MERCEDS BENZ, MATRICULA 0889 GKV 

    

URBANISME I 
TERRITORI 

17-5-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE LA 
CONSELLERA EX. DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES DE DATA 28 DE MARÇ DE 
2016 

M.E.T   

URBANISME I 
TERRITORI 

6-5-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE LA 
CONSELLERA EX. DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES DE DATA 11 DE SETEMBRE 
DE 2016 

B.A.N   

URBANISME I 
TERRITORI 

5-5-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE LA 
CONSELLERA EX. DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES DE DATA 18 DE FEBRER DE 
2016 

MALLA S.A   

 
 
 
RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

       

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-2-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "ELABORACIÓN DE 
INFORMES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS", 
DE 40 HORES DE DURADA (DEL 26/10/15 AL 
23/11/15) 

M.N.B.V.   
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-2-16 ALTRES RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DE LES BASES I 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DE LES ENTITATS ESPORTIVES INSCRITES EN 
ELS JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 2015-2016 

VARIS 100000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-2-16 INICIAR EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL DRET 

COBRAMENT AJUDA PER AL PROJECTE 
"BALEARS, ABANS I ARA. VOLUM 5: ELS 
VÁNDALS", D'ANTONI MARIMON RIUTORT 
(CONVOCATÒRIA MINIMIS 2015) 

TEBEOS 
DOLMEN 
EDITORIAL, SL 

2850 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-2-16 CONTRACTE MENOR ADJUDICACIÓ CONTRACTE PER A LA 
REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT "XXVIII JORNADES 
DE L'ESPORT BASE DEL SERVEI DE MEDICINA DE 
L'ESPORT "AJUDES ERGONÒMIQUES A 
L'ESPORT. DE LA LEGALITAT A LA PROHIBICIÓ". 

VARIS 7344,75 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-2-16 CONTRACTE MENOR DISPOSICIÓ DESPESA PEL SUBMINISTRAMENT 
DE TROFEUS I DISTINCIONS PER A LES 
ACTIVITATS ESPORTIVES PER LA DI 'ESPORTS 
2016 

A.LL.M. 21138,7 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-2-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ NÓMINA DESPESES DESPLAÇAMENT 
PER RAÓ DEL SERVEI (RECOLLIDA RESTES 
ARQUEOLÒGICS I PALEONTOLÒGICS 
DIPOSITADES EN DIVERSES INSTITUCIONS 
UNIVERSITÀRIES DE CATALUNYA) DIES 10, 11 i 12 
GENER 2016 

G.V.F. 216,43 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-2-16 ALTRES INCLUSIÓ NÒMINA DE DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT PER RAONS DEL SERVEI 
(RECOLLIDA RESTES ARQUEOLÒGIQUES I 
PALEONTOLÒGIQUES DIPOSITADES EN 
DIVERSES INSTITUCIONS UNIVERSITÀRIES DE 
CATALUNYA) DIES 10, 11 i 12 DE GENER 2016 

J.C.P. 234,13 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-2-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ NÓMINA DESPESES DESPLAÇAMENT 
PER RAÓ DEL SERVEI (RECOLLIDA RESTES 
ARQUEOLÒGICS I PALEONTOLÒGICS 
DIPOSITADES EN DIVERSES INSTITUCIONS 
UNIVERSITÀRIES DE CATALUNYA) DIES 10, 11 i 12 
GENER 2016 

LL.N.P. 216,43 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-2-16 ABONAMENT 
CURSOS 

CURS SEMIPRESENCIAL DE LLENGUA CATALANA 
NIVELL LA (LLENGUATGE ADMINISTRATIU) ENTRE 
ELS DIES 4/2 i 2/5 2016 

F.X.B.S. 100 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-2-16 ALTRES DENEGACIÓ RECONEIXEMENT CÒMPUT HORES 
DE FORMACIÓ PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL 
(ACTIVITAT FORMATIVA: "FACTOR HUMANO: 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS EN LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS") 

C.P.M.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-2-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ "ESCRIBIR UN LIBRO, 
EL MEJOR DEL MUNDO. 700 AÑOS DE RAMON 
LLULL EN LA BNE"  A MADRID, DIA 16/2/16 

B.A.M.   
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-2-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

ASSISTÈNCIA AL SEMINARI "EL ATLAS DEL 
PATRIMONI INMATERIAL: UN VIAJES DE IDA Y 
VUELTA" A SEVILLA, ELS DIES 22, 23 i 24 DE 
FEBRER 2016 

F.C.B.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-2-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DICTA L'ORDRE 
D'EXECUCIÓ EN RELACIÓ A LA INSTAL·LACIÓ 
D'ELEMENTS A L'ESPAI DELS GRAONS DEL BIC, 
AMB LA CATEGORIA DE MONUMENT, DE 
L'ESGLÉSIA DE SANT BARTOMEU DE MONTUÏRI 

AJUNTAMENT 
DE MONTUÏRI 

  

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-2-16 INICIAR EXPEDIENT CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER DONAR 
SUPORT A L'ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA 
ESPORT PER A TOTHOM ENTRE MAGI DE 2016 I 
ABRIL DE 2017 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS ADMINISTRATIUS 
 
REF. Q/2016/395 

VARIS 2548,02 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PATRIMONI HISTÒRIC 
 
REF. Q/2016/391 

V.R.S. 491,95 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS 
 
REF. Q/2016/393 

VARIS 2171,71 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-2-16 INICIAR EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL DRET 

COBRAMENT SUBVENCIÓ PER A LA 
CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI ECLESIÀSTIC DE 
MALLORCA, ANY 2015 (REHABILITACIÓ 
COBERTES BASÍLICA SANT FRANCESC DE 
PALMA, FASE I) 

VARIS 150000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-2-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

ASSISTÈNCIA A LA "5a REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
DE SEGUIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE 
ARQUITECTURA TRADICIONAL" QUE ES 
REALITZARÀ A MADRID EL DIA 19/02/16 

A.R.S.E.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-2-16 INICIAR EXPEDIENT PRÒRROGA CONTRACTE DEL SERVEI PER 
DONAR SUPORT A  L'ORGANITZACIÓ DEL 
PROGRAMA JOCS ESPORTIUS ESCOLARS  
TEMPORADES 2014/2015 i 2015/2016 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-2-16 ALTRES CORRECCIÓ ERRADA RESOLUCIÓ 03/02/16 PER 
LA QUAL S'ADJUDICA EL CONTRACTE MENOR 
PEL SUBMINISTRAMENT DE TROFEUS I 
DISTINCIONS 

VARIS   



 305 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-2-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTACIÓ PER DUR A TERME L'EXPOSICIÓ 
ECCE MULIER 

VARIS 12749,97 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-2-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "LEY DE ACCESO 
ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS", DE 30 HORES DE 
DURADA (DEL 05/11/15 AL 26/11/15) 

M.C.P.M.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-2-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "OFIMÁTICA", DE 190 
HORES DE DURADA (DEL 5/10/15 AL 18/12/15) 

B.R.P.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-2-16 ALTRES PRÒRROGA PROGRAMA TEMPORAL REVISIONS 
MÈDIC-ESPORTIVES DELS CENTRES 
COMARCALS DEL SERVEI DE MEDICINA DE 
L'ESPORT 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19-2-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
GENER-16 

N.B.A. 67,71 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

22-2-16 CONTRACTE MENOR ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR PER 
ADQUIDIR 2 CASTELLS INFLABLES PER A LES 
JORNADES ON HI PARTICIPEN NINS I NINES EN 
EDAT ESCOLAR DE LA D.I. ESPORTS 

PEKELANDIA, 
SL 

17424 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

22-2-16 CONTRACTE MENOR ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR PEL SERVEI 
D'ELABORACIÓ DELS LLIBRETS, FITXES I 
TRÍPTICS DE DIFUSIÓ DELS PROGRAMES 
ESPORTIUS DE LA DI ESPORTS ANY 2016 

FUNDACIÓ 
AMADIP 
ESMENT 

20991,08 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-2-16 ALTRES RESOLUCIÓ D'INICI I TRÀMIT D'AUDIÈNCIA 
PROCEDIMENT DE PÈRDUA DEL DRET 
 
CONVOCATÒRIA AJUDES MINIMIS 2013 PER DUR 
A TERME EL PROJECTE "LES AVENTURES D'EN 
ROTGET" 

J.G.C. 2538,02 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-2-16 ALTRES RESOLUCIÓ D'INICI I TRÀMIT D'AUDIÈNCIA 
PROCEDIMENT DE PÈRDUA DEL DRET 
 
CONVOCATÒRIA AJUDES MINIMIS 2013 PER DUR 
A TERME EL PROJECTE "WOYZECK" 

IGUANA 
TEATRE, SL 

4396,68 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-2-16 ALTRES RESOLUCIÓ D'INICI I TRÀMIT D'AUDIÈNCIA 
PROCEDIMENT DE PÈRDUA DEL DRET 
 
CONVOCATÒRIA AJUDES MINIMIS 2013 PER DUR 
A TERME EL PROJECTE "EL LLEGAT INVISIBLE" 

PRODUCCIONS 
DEL MAR 
MANAGEMENT, 
SL 

1741,73 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-2-16 ALTRES RESOLUCIÓ D'INICI I TRÀMIT D'AUDIÈNCIA 
PROCEDIMENT DE PÈRDUA DEL DRET 
 
CONVOCATÒRIA AJUDES MINIMIS 2013 PER DUR 
A TERME PROJECTES D'EXPLOTACIÓ 

LA FORNAL 
D'ESPECTACLE
S DE FERRO, 
SLU 

2265,65 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-2-16 ALTRES RESOLUCIÓ D'INICI I TRÀMIT D'AUDIÈNCIA 
PROCEDIMENT DE PÈRDUA DEL DRET 
 
CONVOCATÒRIA AJUDES MINIMIS 2013 PER DUR 
A TERME EL PROJECTE "AMANECER DORADO" 

GALERIA 
PELAIRES, SL 

81,36 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-2-16 ALTRES RESOLUCIÓ D'INICI I TRÀMIT D'AUDIÈNCIA 
PROCEDIMENT DE PÈRDUA DEL DRET 
 
CONVOCATÒRIA AJUDES MINIMIS 2013 PER DUR 
A TERME  PROJECTES D'EXPLOTACIÓ DE NOUS 
ESPECTACLES 

IGUANA 
TEATRE, SL 

460,74 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-2-16 ALTRES RESOLUCIÓ D'INICI I TRÀMIT D'AUDIÈNCIA 
PROCEDIMENT DE PÈRDUA DEL DRET 
 
CONVOCATÒRIA AJUDES MINIMIS 2013 PER DUR 
A TERME EL PROJECTE "A MANSALVA" 

S.J.R. 4228,29 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-2-16 ALTRES RESOLUCIÓ D'INICI I TRÀMIT D'AUDIÈNCIA 
PROCEDIMENT DE PÈRDUA DEL DRET 
 
CONVOCATÒRIA AJUDES MINIMIS 2013 PER DUR 
A TERME EL PROJECTE "OLD CINEMA SHOW" 

RES DE RES I 
EN BLANC, SL 

4951,99 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-2-16 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EN EXPÈCIE 
2015 (DOTACIÓ EQUIPAMENTS BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS) 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-2-16 ALTRES DECLARACIÓ PÈRDUA DE DRET AL COBRAMENT 
PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 

CLUB VOLEI 
ARTÀ 

318,61 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-2-16 ALTRES DECLARACIÓ PÈRDUA DE DRET AL COBRAMENT 
PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 

BUNYOLA CLUB 
DE FUTBOL 

37,74 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-2-16 ALTRES DECLARACIÓ PÈRDUA DE DRET AL COBRAMENT 
PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA 

CLUB AIGUA 
ESPORT ARTÀ 

216,91 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-2-16 ALTRES DECLARACIÓ PÈRDUA DE DRET AL COBRAMENT 
PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS 

JUDO 
TAIKUKAN 

274,44 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-3-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
FEBRER-16 

J.M.F. 71,56 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-3-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
FEBRER-16 

M.P.S. 168,75 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-3-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
GENER-16 

M.P.S. 35,83 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-3-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
FEBRER-16 

M.R.J. 233,42 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-3-16 ALTRES DECLARACIÓ PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS A MALLORCA 

MALLORCA 
BOCS RUGBY 
CLUB 

50,25 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-3-16 ALTRES DECLARACIÓ PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS A MALLORCA 

CLUB 
ESPORTIU 
PALMA DE 
MALLORCA 
ACTIVA 

916,32 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-3-16 ALTRES DECLARACIÓ PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS A MALLORCA 

CLUB 
BALONCESTO 
ANDRATX 

1,7 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-3-16 ALTRES DECLARACIÓ PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS A MALLORCA 

CLUB ATLÈTIC 
ESCOLAR 

134,07 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-3-16 ALTRES DECLARACIÓ PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS A MALLORCA 

A.E. LLEVANT 
DE MANACOR 
FUTSAL 

588,59 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-3-16 ALTRES DECLARACIÓ PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS A MALLORCA 

CLUB HANDBOL 
MATA DE JONC 

301,52 



 308 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-3-16 ALTRES DECLARACIÓ PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS A MALLORCA 

ESPORLES 
BÀSQUET CLUB 

209,47 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-3-16 ALTRES RESOLUCIÓ D'INICI I TRÀMIT D'AUDIÈNCIA DEL 
PROCEDIMENT DE PÈRDUA DEL DRET A COBRAR 
AJUDA PER AL PROJECTE "I ARA" D'AGUSTÍ BARÓ 
(CONVOCATÒRIA MINIMIS 2015) 

A.F.C. 4000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-3-16 ALTRES RESOLUCIÓ CORRECCIÓ ERRADA A LA 
RESOLUCIÓ DEL VICEPRESIDENT PRIMER D'11 
DE GENER 2016 (CONFORMITAT FULLS 
QUILOMETRATGE) 

C.G.L. 132,56 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-3-16 ALTRES DECLARACIÓ PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS A MALLORCA 

CLUB NATACIÓ 
FELANITX 

753,55 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-3-16 ALTRES CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS  I 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS D'AMBUÁNCIES PER A 
LES ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 
2016 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-3-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
FEBRER-16 

R.LL.R. 125,35 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-3-16 ALTRES NOMENAMENT DE LA PERSONA QUE HA 
D'OCUPAR EL CÀRREC DE VICEDIRECTOR DE LA 
PONENCIA TÈCNICA DE PATRIMONI HISTÒRIC 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS ADMINISTRATIUS DE 
CULTURA 
 
REF. Q/2016/453 

VARIS 1728,28 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
 
REF. Q/2016/454 

VARIS 51,12 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D'ÒRGANS DE GOVERN CULTURA 
 
REF. Q/2016/404 

VIATGES SANTA 
PONÇA SA 

308,5 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEU 
 
REF. Q/2016/452 

VARIS 1658,94 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL MUSEU KREKOVIC (AGUA) 
 
REF. Q/2016/403 

EMAYA, SA 250,37 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-3-16 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
FEBRER-2016 

C.LL.M. 24,97 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-3-16 ALTRES INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT PER RAONS DEL SERVEI (5ena 
REUNIÓ COMISSIÓ SEGUIMENT PLAN NACIONAL 
D'ARQUITECTURA TRADICIONAL A MADRID EL DIA 
19/02/16) 

A.R.S.E. 113,1 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-3-16 ALTRES DECLARACIÓ DE PÈRDUA DEL DRET AL 
COBRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

EU MOLL TENIS 
CLUB 

184,64 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-3-16 ALTRES DECLARACIÓ DE PÈRDUA DEL DRET AL 
COBRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

CLUB BÀSQUET 
CONSELL 

1115,89 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-3-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

ASSISTÈNCIA JORNADA DE LA BIBLIOTECA 
NACIONAL "EL DEPÓSITO LEGAL A EVALUACIÓN: 
REFLEXIONES EN TORNO A LA LEY 23/2011" 
CELEBRADA DIA 17/03/16 A MADRID 

M.G.B.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-3-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

ASSISTÈNCIA A LA REUNIÓ DE LA COMISIÓN 
TÉCNICA DE COOPERACIÓN DE BIBLIOTECAS 
ESPECIALIZADAS, CELEBRADA DIA 15/03/16 A 
MADRID 

N.M.S.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-3-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE L'ORGANITZACIÓ DE 
L'EXPOSICIÓ "1715. LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A 
LES ILLES BALEARS" DEL DIA 24/04/16 AL 14/05/16 

VARIS 12349,71 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-3-16 ALTRES APORTACIÓ ECONÒMICA, ANUAL I ORDINÀRIA 
ANY 2016  PER TAL D'ATENDRE EL MANTENIMENT 
DE L'ESCOLANIA DE LLUC  

FUNDACIÓ 
SANTUARI DE 
LLUC 

25000 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-3-16 ALTRES PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT PARCIAL 
D'UNA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA 

CLUB ES 
VINYET 

567,68 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

7-3-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
FEBRER-2016 

M.D.M.D. 141,68 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

7-3-16 ALTRES PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT PARCIAL DE 
LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA 

CLUB 
ATLETISME 
MANACOR 

444,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

7-3-16 ALTRES DECLARACIÓ PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA 
DELS CLUBS ESPORTIUS DE  MALLORCA 

CLUB 
BALONCESTO 
COSTA CALVIÀ 

73,59 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

7-3-16 ALTRES APROVAR EXPEDIENT RELATIU A L'APORTACIÓ 
ECONÒMICA, ANUAL I ORDINÀRIA ANY 2016 PER 
COOPERAR EN LA CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ 
I DIFUSIÓ DE LES RESTES ARQUOLÒGIQUES DE 
L'ANTIGA CIUTAT ROMANA DE POL·LENTIA 

CONSORCI DE 
LA CIUTAT 
ROMANA DE 
POL·LENTIA 

50000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

7-3-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

ASSISTÈNCIA A L'ACTE INAUGURAL DE 
L'EXPOSICIÓ "TONI CATANY D'ANAR I TORNAR" A 
BARCELONA DIA 14/03/16 

B.A.M.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

7-3-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

ASSISTÈNCIA A L'ACTE INAUGURAL DE 
L'EXPOSICIÓ "TONI CATANY D'ANAR I TORNAR", 
CELEBRADA A BARCELONA EL DIA 14/03/16 

F.C.B.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

7-3-16 ALTRES ORDRE D'EXECUCIÓ EN RELACIÓ A L'EXP. 
R.17733/2013, SOBRE INTERVENCIONS DUTES AL 
FORN DE CALÇ SITUAT A SA COMA 
(VALLDEMOSSA) 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-3-16 ALTRES DISPOSICIÓ DESPESA PER A L'ORGANITZACIÓ 
DEL PROGRAMA "JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
2014/15 i 2015/16" (PERÍODE: DE L'1/1/16 AL 
02/07/16) 

ESPORTS 85, SL 418451,23 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE LA REPRESENTACIÓ 
DE L'ESPECTACLE "HANNAH DELS TRES PAÏSOS" 
ALS MUNICIPIS DE CAMPANET I CALVIÀ (CAEM 
2015) 

IGUANA 
TEATRE, SL 

3630 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE LA REPRESENTACIÓ 
DE L'ESPECTACLE "ES CIRQUET" AL MUNICIPI DE 
SANT LLORENÇ DES CARDESSAR (CAEM 2015) 

S.J.R. (CIRC 
BOVER) 

1815 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE LA REPRESENTACIÓ 
DE L'ESPECTACLE "UN MATRIMONI DE BOSTON" 
ALS MUNICIPIS DE PEGUERA (CALVIÀ) I SÓLLER 
(CAEM 2015) 

J.P.B. 7199,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE LA REPRESENTACIÓ 
DE L'ESPECTACLE "Z I L'HABITCIÓ 113" ALS 
MUNICIPIS DE FELANITX I CALVIÀ (CAEM 2015) 

IGUANA 
TEATRE, SL 

7260 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-3-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

SERVEI PER DONAR SUPORT A L'ORGANITZACIÓ 
DEL PROGRAMA ESPORT PER A TOTHOM ENTRE 
MAIG/16 i ABRIL/17 

VARIS 87550,69 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-3-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "LA PROTECCIÓN DE 
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL", DE 50 HORES 
DE DURADA (DEL 5/10/15 AL 13/11/15) 

J.P.P.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

9-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE MEDICINA ESPORTIVA  
 
REF. Q/2016/482 

VARIS 670,69 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

9-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ D'ESPORTS 
 
REF. Q/2016/481 

VARIS 203,21 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

9-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
 
REF. Q/2016/478 

VARIS 3597,45 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

9-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE LA PREPARACIÓ I 
REALITZACIÓ DEL CURS "EDUCAR ELS 
SENTIMENTS I LES EMOCIONS A TRAVÉS DE 
L'EDUCACIÓ FÍSICA" 
 
REF. Q/2016/469 

J.M.P. 199,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

9-3-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE L'ORGANITZACIÓ 
D'"EL JARDÍ MÀGIC. ELS DISSABTES LLEGIM I EN 
DIVERTIIM A LA MISERICÒRDIA" 

VARIS 13191,35 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

9-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DEL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA DEL MUSEU 
KREKOVIC (DESEMBRE 2015) 

ROIG OBRES 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT, SA 

413,82 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

9-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
DE LA JARDINERIA DE L'EDIFICI DEL MUSEU 
KREKOVIC (NOVEMBRE-2015) 

ROIG OBRES 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT, SA 

435,6 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

9-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES A LA XARXA DE BILIOTEQUES DE 
MALLORCA 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER 

5260,22 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

9-3-16 ALTRES DISPOSICIÓ DESPESA CORRESPONENT AL 
SUBMINISTRAMENT DE PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE 
MALLORCA 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER, SL 

3266,41 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

3-5-16 INICIAR EXPEDIENT Iniciar expedient sancionador per procediment 
simplificat a l'Ajuntament d'Esporles per incompliment 
d'una obligació formal: presentacio fora termin de 
certificat adjudicació obra 

AJUNTAMENT 
D'ESPORLES 

75 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

3-5-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

AUTORITZAR DESPESES KILOMETRATGE I 
INCLUSIO NÒMINA  A V.M.A. (PERSONAL 
LABORAL EN EL MARC DE LA CONTRACTACIÓ 
TREBALLADORS SUBVENCIONADA PEL SOIB) 

V.M.A. 233,83 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

4-5-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIACIONS RELACIÓ FACTURES Q/2016/943 

TERCERS 
VARIS 

54,12 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

5-5-16 INICIAR EXPEDIENT Iniciar expedient sancionador per procediment 
simplificat a l'Ajuntament d'Alaró per incompliment 
d'una obligació formal: presentacio fora termin de 
certificat adjudicació obra 

AJUNTAMENT 
ALARO 

75 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

6-5-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVAR CONTRACTACIO ADQUISICIO EQUIP 
MULTIFUNCIO PER DIRECCIO INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I CAÇA  MITJANÇANT 
CENTRAL DE CONTRACTACIÓ (SERVEI CAÇA) 

CANON 
ESPAÑA, S.A. 

6697,58 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

6-5-16 DENEGACIÓ 
AUTORITZACIÓ 
OBRES 

DENEGAR A AJUNTAMENT ANDRATX AMPLIACIO 
TERMINI PER ADJUDICAR OBRA :"DOTACIÓ DE LA 
VORAVIA PEATONAL PER LA MILLORA D'ACCES 
AL CP ES MOLINS" 

AJUNTAMENT 
D'ANDRATX 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

9-5-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

AUTORITZAR DESPESES KILOMETRATGE I 
INCLUSIO NÒMINA A M.A.LL.A (PERSONAL 
LABORAL EN EL MARC DE LA CONTRACTACIÓ 
TREBALLADORS SUBVENCIONADA PEL SOIB) 

M.A.LL.A 19,69 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

9-5-16 ALTRES CREAR EL PROGRAMA PER A "LA  MIILLORA I 
REGULARITZACIÓ DELS PROCEDIMENTS 
JURIDICS DE CONTRACTACIÓ I DE GESTIÓ DE 
PERSONAL DE LA DIRECCIO INSULAR 
D'EMERGÈNCIES" 

DIRECCIO 
INSULAR 
D'EMERGÈNCIE
S 
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DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

10-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Concedir Aportació económica. Autoritzar i Disposar 
una Aportació econòmica a favor del Consorci 
Eurolocal Mallorca " 

CONSORCI 
EUROCAL 
MALLORCA 

135000 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

5-5-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES Q/2016/827 

AUTOMATISMO
S ELECNA, S.L. 

2599,08 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

5-5-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES A/13138 

TALLERES 
COMINO 
LUQUE, SL 

2996,57 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

5-5-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
45/13600/20160417 

TERCERS 
VARIS 

3035,4 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

9-5-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
45/13600/20160414 

TERCERS 
VARIS 

2758,83 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

11-5-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIACIÓ PER CURS SOBRE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA 

JULIO SANCHEZ 
MENDEZ 

1392,56 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

16-5-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIACIONS RELACIÓ FACTURES 
45/13600/20160418 

TERCERS 
VARIS 

3294,74 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

18-5-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
45/13600/20160425 

TERCERS 
VARIS 

2882,78 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

11-5-16 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Aprovar liquidació per la Cooperació técnica per a la 
redacció del projecte."Adequació i supressió de 
barreres arquitectòniques del centre cultural Guillem 
Cifre de Colonya" 

AJUNTAMENT 
DE POLLENÇA 

5915,9 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

11-5-16 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICAR RESOLUCIÓ: CANVIAR PROJECTE DE 
CONSTRUCCIO BANYS PUBLICS PER REFORMA, 
AMPLIACIÓ I LEGALITZACIÓ EDIFICI OFICINA DE 
TURISME A CALA MILLOR 

AJUNTAMENT 
DE SON 
SERVERA 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

13-5-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITIZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ A FAVOR DE ELECTRICITAT 
FONTANERIA JOSEP RIGO AMENGUAL PER 
MODIFICACIÓ INSTAL.LACIÓ OBRA BANY I CUINA 
PARC DE BOMBERS DE FELANITX 

ELECTRICITAT 
FONTANERIA 
JOSEP RIGO 
AMENGUAL 

2636,23 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

13-5-16 DELEGACIÓ 
ATRIBUCIONS 

Delegar la Secretaria de la comissió sectorial "Treball 
en xarxa per a la información turísitica de Mallorca" en 
la Directora Insular de Turisme, Promoció económica i 
Artesania Sra. Paula Ginard Vilchez 

PAULA GINARD 
VILCHEZ 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

16-5-16 DENEGACIÓ 
AMPLIACIÓ TERMINI 

DENEGAR SOLICITUD PER AMPLIACIÓ TERMINI 
PER FINALITZAR OBRA "MILLORA DEL PAVIMENT, 
VORAVIES, ENLLUMENAT I AIGUA POTABLE A 
L'ENTRADA A POLLENÇA PER CAN FEBUS" 

AJUNTAMENT 
DE POLLENÇA 
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DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

2-5-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZAR EL DESPLAÇAMENT DIRECTORA 
INSULAR EMERGENCIES AL "I CONGRESO 
NACIONAL DE PRL BOMBEROS-UTRERA 2016" A 
CELEBRAR A   UTRERA (SEVILLA9 

PAOLA VAN 
GENT TORRES 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

18-5-16 ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA MUNICIPAL 

PROPOSAR VOCALS TRIBUNAL QUALIFICADOR 
CONCURS OPOSICIO CREACIO BORSA TREBALL 
AUXILIARS ADMINISTRATIUS 

AJUNTAMENT 
DE LLOSETA 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

19-5-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
45/13600/20160407 

TERCERS 
VARIS 

1856,85 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

30-5-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVAR EXP. CONTRACTACIO 
SUBMINISTRAMENT 4 TRIPODES DE RESCAT 
HOMOLOGATS PEL SERVEI DE BOMBERS 

SERVEI DE 
EMERGÈNCIES 

34105,21 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

20-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIO JUSTIFCACIO PARCIAL 
AJUDA PER "MILLORA A LA XARXA VIARIA LOCAL" 

AJUNTAMENT 
D'ALARÓ 

21141,45 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

23-5-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICAR ERRADA MATERIAL ON 
DIU:"..CONTRACTACIO AUXILIAR ADMINISTRATIU" 
HA DE DIR "...CONTRACTACIO AUXILIAR 
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL" 

DIRECCIO 
INSULAR 
EMERGÈNCIES 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

26-5-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES Q/2016/932 

TERCERS 
VARIS 

5510,82 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

26-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIO CORRESPONENT A 
JUSTIFICACIÓ PARCIAL OBRA.:"MILLORES A 
L'ENLLUMENAT PÚBLIC" 

AJUNTAMENT 
DE FORNALUTX 

6619,81 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

30-5-16 ALTRES SANCIONAR L'AJUNTAMENT ALARÓ AMB MULTA 
COM A RESPONSABLE INFRACCIO 
ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE SUBVENCIONS 

AJUNTAMENT 
D'ALARÓ 

75 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

30-5-16 ALTRES SANCIONAR L'AJUNTAMENT ESPORLES AMB 
MULTA COM A RESPONSABLE INFRACCIO 
ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE SUBVENCIONS 

AJUNTAMENT 
ESPORLES 

75 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

31-5-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES Q/2016/631 

TERCERS 
VARIS 

2610,84 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

31-5-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
45/13600/20160410 

TERCERS 
VARIS 

3363,17 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

31-5-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
45/13600/20160503 

TERCERS 
VARIS 

2712,82 
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DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

6-5-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVAR CONTRACTACIO ADQUISICIO EQUIP 
MULTIFUNCIO PER DIRECCIO INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I CAÇA MITJANÇANT 
CENTRAL DE CONTRACTACIÓ (SERVEI 
COOPERACIO LOCAL) 

CANON 
ESPAÑA, S.A. 

6697,58 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

31-5-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
45/13600/20160412 

TERCERS 
VARIS 

3344,78 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

12-5-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER 10 D'HORES DE FORMACIÓ I LA 
COMPENSACIÓ PER HORES DE TREBALL 
EFECTIU 

C.G.M   

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

30-5-16 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT APROVACIÓ ORDENANÇA 
FISCAL TAXA PRESTACIÓ I MANTENIMENT 
SERVEIS D'EMERGÈNCIA DE BOMBERS 

SERVEI 
D'EMERGÈNCIE
S 

  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, DISPOSAR I ADJUDICAR UNA 
DESPESA CORRESPONENT SUBMINISTRAMENT 
GAS PROPÀ A GRANEL PEL REFUGI DE SON 
AMER A FAVOR DE REPSOL BUTANO, S.A. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

10115,6 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/658 CORRESPONENT AL SERVEI DE MEDI 
AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1360,24 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/641 CORRESPONENT AL SERVEI DE MEDI 
AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

541,16 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/623 CORRESPONENT AL SERVEI DE MEDI 
AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

743,07 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/621 CORRESPONENT AL SERVEI DE MEDI 
AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

55 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/619 CORRESPONENT AL SERVEI DE MEDI 
AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

33,46 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/616 CORRESPONENT AL SERVEI DE MEDI 
AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

35,68 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/658 CORRESPONENT AL SERVEI DE 
MALLORCA I LA MAR. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

124,64 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/614 CORRESPONENT AL SERVEI DE 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

385,31 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/612 CORRESPONENT AL SERVEI DE 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

318,14 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/611 CORRESPONENT AL SERVEI DE 
GESTIÓ DE RESIDUS. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

154,36 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/576 CORRESPONENT AL SERVEI DE 
GESTIÓ DE RESIDUS. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

18,62 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/574 CORRESPONENT AL SERVEI DE 
GESTIÓ DE RESIDUS. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

115,8 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/571 CORRESPONENT AL SERVEI DE MEDI 
AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

592,85 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE FCC- 
LUMSA UTE CORRESPONENT PRÒRROGA 
CONTRACTE RECOLLIDA SELECTIVA DE 31/05/14 
FINS 30/05/16. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

36073,4 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE FCC- 
LUMSA UTE CORRESPONENT PRÒRROGA 
CONTRACTE RECOLLIDA SELECTIVA DE 31/05/14 
FINS 30/05/16. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

30465,03 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

395,1 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-4-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
CORRESPONENT RELACIÓ COMPTABLE 
J/2016/13. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

2500 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/675 RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE 
BÉNS O SERVEIS AL CENTRE REFUGI: SON AMER 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1143,38 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/664 RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE 
BÉNS O SERVEIS AL CENTRE REFUGI: SON AMER 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

925,04 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/676 RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE 
BÉNS O SERVEIS AL CENTRE REFUGI: TOSSALS 
VERDS 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1387,43 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/669 RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE 
BÉNS O SERVEIS AL CENTRE REFUGI: TOSSALS 
VERDS 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1531,51 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/673 RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE 
BÉNS O SERVEIS AL CENTRE REFUGI: TOSSALS 
VERDS 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

2286,76 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/677 RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE 
BÉNS O SERVEIS AL CENTRE REFUGI: TOSSALS 
VERDS. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

689,91 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/613 RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE 
BÉNS O SERVEIS AL CENTRE REFUGI: TOSSALS 
VERDS. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

187,79 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/670 RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE 
BÉNS O SERVEIS AL CENTRE REFUGI: TOSSALS 
VERDS. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

359,77 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-4-15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/480 RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE 
BÉNS O SERVEIS AL CENTRE REFUGI: TOSSALS 
VERDS. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1220,72 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

18-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAR FACTURES CORRESPONENTS 
CERTIFICACIONS 9, 11 I 12 DE OBRES PROJECTE 
MODIF. 1 RESTAURACIÓ ORATORI DE CASTELLÓ. 

VARIS 33282,82 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

18-4-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE 
FORMACIÓ A LA TREBALLADORA AGG. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

18-4-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE 
FORMACIÓ A LA TREBALLADORA FMCF. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

18-4-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE 
FORMACIÓ A LA TREBALLADORA ABG. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

18-4-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE 
FORMACIÓ A LA TREBALLADORA CPV. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

19-4-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE 
FORMACIÓ A LA TREBALLADORA MMMM. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

19-4-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE 
FORMACIÓ A LA TREBALLADORA CSB. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

20-4-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR FRES. CORRESPONENTS RELACIÓ 
Q/2016/733. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

361,79 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

20-4-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ J/2016/38. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

78,46 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

20-4-16 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ XVII CURSA DE 
MUNTANYA VALL DE SÓLLER. 

AJUNTAMENT 
DE SÓLLER 

  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

20-4-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS REL. 
Q/2016/479 RELATIVES SUBMINISTRAMENT BENS 
O SERVEIS AL CENTRE; REFUGI SON AMER 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

811,43 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

20-4-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS REL. 
Q/2016/735 RELATIVES SUBMINISTRAMENT BENS 
O SERVEIS AL CENTRE: REFUGI MULETA 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

2208,32 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

20-4-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS REL. 
Q/2016/594 RELATIVES SUBMINISTRAMENT BENS 
O SERVEIS AL CENTRE: REFUGI MULETA 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1114,52 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

20-4-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS REL. 
Q/2016/694 RELATIVES SUBMINISTRAMENT BENS 
O SERVEIS AL CENTRE: REFUGI MULETA 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

639,02 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

21-4-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS REL. 
Q/2016/737 RELATIVES SUBMINISTRAMENT BENS 
O SERVEIS AL CENTRE: REFUGI SON AMER 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

5463,46 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

21-4-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS REL. 
Q/2016/736 RELATIVES SUBMINISTRAMENT BENS 
O SERVEIS AL CENTRE: REFUGI TOSSALS VERDS 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1933,06 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22-4-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE 
FORMACIÓ AL TREBALLADOR JRS. 

VARIS   
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

25-4-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ ACTIVITAT 
FORMATIVA I ABONAMENT DESPESES 
MATRÍCULA ALS TREBALLADORS SR. JAAR, SRA. 
SCC I SR. CTV. 

VARIS 120 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

25-4-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
CORRESPONENT REL. J/2016/51. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

106,29 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

25-4-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
CORRESPONENT REL. J/2016/35. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

2500 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

25-4-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
CORRESPONENT REL. J/2016/36. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

835,32 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

25-4-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
CORRESPONENT REL. J/2016/39. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

537,38 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

25-4-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
CORRESPONENT REL. J/2016/34. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

200 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

25-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE FCC-
LUMSA UTE. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

37220,62 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

25-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE FCC-
LUMSA UTE. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

30084,63 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

25-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR UNA 
DESPESA EN RELACIÓ SUBMINISTRAMENT 
MATERIAL PEL MANTENIMENT SENYALITZACIÓ 
RUTES SENDERISTES. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

7308,84 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/681 CORRESPONENT SERVEI CAMINA PER 
MALLORCA. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

457,68 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/682 CORRESPONENT SERVEI SA 
DRAGONERA. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

223,6 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-4-15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/682 CORRESPONENT SERVEI SA 
DRAGONERA. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

13,35 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2016/ 
683 CORRESPONENT SERVEI DE FINQUES 
PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

13,35 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2016/ 
684 CORRESPONENT SERVEI DE FINQUES 
PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

222,37 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2016/ 
741 CORRESPONENT SERVEI DE FINQUES 
PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

66,38 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2016/ 
740 CORRESPONENT SERVEI DE FINQUES 
PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

368,29 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2016/ 
704 CORRESPONENT SERVEI DE FINQUES 
PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1530 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2016/ 
685 CORRESPONENT SERVEI DE FINQUES 
PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

211,75 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2016/ 
686 CORRESPONENT SERVEI DE FINQUES 
PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1460,94 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2016/ 
687 CORRESPONENT SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

291,85 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2016/ 
688 CORRESPONENT SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

324,39 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2016/ 
743 CORRESPONENT SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

83,04 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2016/ 
744 CORRESPONENT SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

2326,49 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2016/ 
745 CORRESPONENT SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

196,5 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2016/ 
703 CORRESPONENT SERVEI DE MALLORCA I LA 
MAR. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

2049,52 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2016/ 
742 CORRESPONENT SERVEI DE MALLORCA I LA 
MAR. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

832,19 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

29-4-16 INICIAR EXPEDIENT INICI EXP. RELATIU MODIFICACIÓ ORDENANÇA 
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER ALS 
REFUGIS DEL CONSELL. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

3-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2016/ 
823 CORRESPONENT SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

513,94 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

3-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2016/ 
824 CORRESPONENT SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

29,04 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

3-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2016/ 
829 CORRESPONENT SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

569,31 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

3-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2016/ 
816 CORRESPONENT SERVEI DE FINQUES 
PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

202,36 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

3-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2016/ 
817 CORRESPONENT SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

333,78 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

3-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2016/ 
752 CORRESPONENT SERVEI TALLER OCUPACIÓ 
FORESTAL 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1945,61 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

3-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2016/ 
804 CORRESPONENT SERVEI TALLER OCUPACIÓ 
FORESTAL 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

282,43 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

4-5-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS PER 
RAÓ DEL SERVEI AL TREBALLADOR JFA. 

VARIS 29,96 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

4-5-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS PER 
RAÓ DEL SERVEI AL TREBALLADOR SVJ. 

VARIS 29,96 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

5-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

RECONEIXEMENT DEL DRET AL 100% DE LES 
RETRIBUCIONS EN SITUACIÓ D'IT DEL SR. EMR. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
REPSOL BUTANO, S.A. PEL SUBMINISTRAMENT 
GAS PROPÀ A GRANEL REFUGI SON AMER. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

2603,01 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

5-5-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER DUR A TERME UNA FILMACIÓ 
EN EL MOLÍ DE LLUC. 

NATHALIE 
KRAFT 

  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
REPSOL BUTANO, S.A. PEL SUBMINISTRAMENT 
GAS PROPÀ A GRANEL REFUGI MULETA. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1084 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10-5-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA, RELACIÓ 
COMPTABLE J/2016/66. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

797,72 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
DYRECO PALMA, S.L. PER SUBMINISTRAMENT 
VESTUARI PERSONAL MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

2149,32 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
ASCENSORES SCHINDLER, S.A. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

184,46 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
ASCENSORES SCHINDLER, S.A. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

184,48 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12-5-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2016/68. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

2500 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12-5-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2016/67. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

500 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/951 CORRESPONENT AL SERVEI DE 
GARANTIA JUVENIL ES MURTAR DE SON AMER. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

618,53 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/910 CORRESPONENT AL SERVEI REFUGI 
TOSSALS VERDS. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

81,36 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/898 CORRESPONENT AL SERVEI REFUGI 
MULETA. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

123,57 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/910 CORRESPONENT AL SERVEI REFUGI 
TOSSALS VERDS. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1119,56 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/889 CORRESPONENT AL SERVEI REFUGI 
TOSSALS VERDS. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1361,25 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/890 CORRESPONENT AL SERVEI REFUGI 
TOSSALS VERDS. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1754,42 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/917 CORRESPONENT AL SERVEI REFUGI 
TOSSALS VERDS. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1601,27 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/915 CORRESPONENT AL SERVEI REFUGI 
SON AMER. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

2370,89 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

18-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES  RELACIÓ 
Q/2016/970 CORRESPONEN AL SERVEI DE 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

576,12 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

18-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES  RELACIÓ 
Q/2016/969 CORRESPONEN AL SERVEI DE MEDI 
AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

419,98 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

18-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES  RELACIÓ 
Q/2016/972 CORRESPONEN AL SERVEI DE MEDI 
AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

116,47 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

18-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES  RELACIÓ 
Q/2016/971 CORRESPONENT AL SERVEI DE MEDI 
AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

184,43 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

19-5-16 ALTRES CLASSIFICACIÓ PROPOSICIONS I REQUERIMENT 
DOCUMENTACIÓ CONTRACTE GESTIÓ REFUGI 
CAN BOI. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

19-5-16 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ CURSA DEL "III 
CIRCUIT DE CURSES INFANTILS SERRA DE 
TRAMUNTANA 2016". 

CIM   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

19-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
LAVOLA 1981, S.A. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

12727,69 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

19-5-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE 
FORMACIÓ A LA TREBALLADORA MIMP 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

19-5-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE 
FORMACIÓ A LA TREBALLADORA MIMP 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

19-5-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE 
FORMACIÓ A LA TREBALLADORA JSC 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

19-5-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE 
FORMACIÓ A LA TREBALLADORA LFC 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

20-5-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS DEL TREBALLADOR SVJ. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

20-5-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS DEL TREBALLADOR SVJ. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

20-5-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS DEL TREBALLADOR MSD 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

20-5-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS DEL TREBALLADOR JBG. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

20-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/942 SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS AL CENTRE: REFUGI TOSSALS VERDS. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

2686,8 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

20-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/965 SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS AL CENTRE: REFUGI TOSSALS VERDS. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

223,67 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

20-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/912 SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS AL CENTRE: REFUGI MULETA 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1750,6 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

20-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/949 SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS AL CENTRE: REFUGI MULETA. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

57,71 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

20-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/964 SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS AL CENTRE: REFUGI SON AMER 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

45,39 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

24-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/1161 A FAVOR FCC-LUMSA UTE. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

20348,27 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

24-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A. 
PER LLOGUER VEHICLE PROGRAMA GARANTIA 
JUVENIL 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

320,67 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

24-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DE DESPESA A 
FAVOR DE CANON, S.A. PER SUBMINISTRAMENT 
PAPER OFICINA. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1016,4 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

25-5-16 NOMENAMENT 
REPRESENTANTS 

NOMENAMENT DIRECCIÓ FACULTATIVA I 
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT PER 
OBRES MENORS DE REPARACIÓ AL PARC 
NATURAL DE SA DRAGONERA. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27-5-16 NOMENAMENT 
REPRESENTANTS 

NOMENAMENT DIRECCIÓ FACULTATIVA I 
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT PER 
OBRES MENORS DE REPARACIÓ AL JARDÍ DE 
NATZARET. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-5-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓ RECTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA CORRESPONENT REL. 
J/2016/48. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

533,95 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

26-5-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS DEL TREBALLADOR JAAR. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FRA. CORRESPONENT 
CERTIFICACIÓ NÚM. 13 OBRES RESTAURACIÓ 
ORATORI DES CASTELLÓ. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

2650,43 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

30-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA RELACIÓ 
Q/2016/1061 A FAVOR DE CANON ESPAÑA, S.A. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

393,26 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

30-5-16 INICIAR EXPEDIENT INICI EXP. PER CONSTITUIR ASSOC. PER GESTIÓ 
ITINERARI CULTURAL DEL PATRIMONI EUROPEU 
DE PEDRA EN SEC I APROVACIÓ ESTATUTS. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

31-5-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
CORRESPONENT RELACIÓ COMPTABLE 
J/2016/82. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

799,91 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

31-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/896 RELATIVES SUBMINISTRAMENT BENS 
O SERVEIS AL CENTRE: REFUGI MULETA 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

2908,94 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

31-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/1021 RELATIVES SUBMINISTRAMENT 
BENS O SERVEIS AL CENTRE: REFUGI SON AMER 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

338,16 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

31-5-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ NÒMINA INDEMNITZACIONS DIETES A 
FAVOR DEL TREBALLADOR JAAR. 

VARIS 105,45 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació factures núm. CJ16-1 i CJ16-7 i 
proposar pagament 

Roig Obres, 
Serveis i Medi 
Ambient, SL 

7226,12 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació factura núm. 3342562100 i 
proposar pagament 

Schindler, SA 184,46 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació factura núm. 841606439 i 
proposar pagament 

Canon España, 
SA 

166,58 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar, reconèixer obligació relació 
Q/2016/953 i proposar pagament 

Agència 
Tributària Illes 
Balears 

3531,28 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar, reconèixer obligació relació 
Q/2016/950 i proposar pagament 

Agència 
Tributària de les 
Illes Balears 

303,34 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar, reconèixer obligació relació 
Q/2016/938 i proposar pagament 

? 424,6 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar, reconèixer obligació relació 
Q/2016/937 i proposar pagament 

? 1572,96 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar, reconèixer obligació relació 
Q/2016/936 i proposar pagament 

? 1114,58 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació factures núm. CJ16-6, CJ16-4, 
CJ16-10 i CJ16-8 i proposar pagament 

Roig Obres, 
Serveis i Medi 
Ambient, SA 

4206,93 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació factura núm. 2 i proposar 
pagament 

Vestalia Trabajos 
de Altura, SA 

11574,76 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-5-16 ALTRES Rebutjar factura núm. S16316 Salzillo 
Seguridad, SA 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-5-16 ALTRES Rebutjar factura núm. S16315 Salzillo 
Seguridad, SA 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-5-16 ALTRES Rebutjar factura núm. B000382 Klüh Linaer 
España, SL 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-5-16 ALTRES Rebutjar factura núm. B000383 Klüh Linaer 
España, SL 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-5-16 PRORROGA 
INTERINITAT 

Pròrroga prestació serveis en règim interinitat per 
execució de programa temporal 

FAS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-5-16 PRORROGA 
INTERINITAT 

Pròrroga prestació serveis en règim interinitat per 
execució de programa temporal 

IMCP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-5-16 PRORROGA 
INTERINITAT 

Pròrroga prestació serveis en règim interinitat per 
execució de programa temporal 

MGA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-5-16 PRORROGA 
INTERINITAT 

Pròrroga prestació serveis en règim interinitat per 
execució de programa temporal 

JPB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-5-16 PRORROGA 
INTERINITAT 

Pròrroga prestació serveis en règim interinitat per 
execució de programa temporal 

CGM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-5-16 PRORROGA 
INTERINITAT 

Pròrroga prestació serveis en règim interinitat per 
execució de programa temporal 

FMG   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-5-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball fi del nomenament CMRP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-5-16 ALTRES Concedir bestreta,  autoritzar despesa i proposar 
pagament 

MSP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-5-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Aprovar compte justificatiu J/2016/64 ? 2407,98 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-5-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Aprovar compte justificatiu J/2016/61 ? 20,4 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-5-16 ALTRES Designar responsable contracte servei vigilància i 
seguretat edificis CIM Caseta Peons Caminers de 
Patrimoni Històric 

GDP, MBLl   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Concedir permís IT complement 100% PdLB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-5-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

Convocar cobertura temporal en règim de comissió de 
serveis cap servei Obres, Planificació i Supervisió, 
fixar bases i publicar Resolució. 

Taulers edictes 
Llar Infància i 
IMAS, intranet i 
pàgina web CIM 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-5-16 ALTRES Reconèixer dret percebre ajuda escolaritat JASS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-5-16 AUTORITZAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

Incloure a la nòmina les hores extraordinàries varis 
Serveis Generals 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-5-16 ALTRES Concedir flexibilització horària sol·licitada LFC   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Concessió permís IT complement 100% CANT   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-5-16 ALTRES Realitzar activitat formativa "Sicalwin bàsic:...", 
designar professorat i s'abonarà indemnització 

LlQJ   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 ALTRES Realitzar activitat formativa "Control d'obres:...", 
designar professorat i s'abonarà indemnització 

MASC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 ALTRES Realitzar activitat formativa "Llei orgànica de protecció 
de dades: ...", designar professorat i s'abonarà 
indemnització 

EAS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-5-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

Concedir reducció jornada laboral SVJ   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-5-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball per excedència cura fills VGG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-5-16 ALTRES Canvi de situació administrativa: excedència per cura 
de familiars 

VGG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-5-16 ALTRES Canvi de situació administrativa: excedència voluntària 
per prestar serveis en sector públic 

MCS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-5-16 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

Subscriure contracte laboral Departament de Territori i 
Infraestructures 

AJCLl   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-5-16 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

Subscriure contracte laboral Departament de Territori i 
Infraestructures 

DJGV   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-5-16 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

Subscriure contracte laboral Departament de Medi 
Ambient 

AMAV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-5-16 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

Subscriure contracte laboral Departament de Medi 
Ambient 

AGG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-5-16 ALTRES Jubilació parcial AJCLl   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-5-16 ALTRES Jubilació parcial AGG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

Nomenament funcionària interina acumulació de 
tasques 

XCS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-5-16 ALTRES Baixa per jubilació parcial AJCLl   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-5-16 CONTRACTE MENOR Aprovar expedient contractació menor "manteniment 
eina escriptori remot citrix"; autoritzar i disposar 
despesa; adjudicar. 

ASAC 
Comunicaciones, 
SL 

3506,58 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 CONTRACTE MENOR Aprovar expedient contractació menor "estació treball 
per edició audiovisuals"; autoritzar i disposar la 
despesa 

UP7 Balear, SL 4712,95 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-5-16 CONTRACTE MENOR Aprovar expedient contractació menor "servei tasques 
migració aplicació gestió expedients interès general"; 
autoritzar i disposar despesa 

Limit 
Tecnologies, SL 

2769,69 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 ALTRES Rebutjar factura núm. 3757 Tonerclass, SL   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-5-16 ALTRES Rebutjar factura núm. 001005800699 EMAYA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-5-16 ALTRES Rebutjar factura núm. 001005821501 EMAYA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-5-16 ALTRES Aprovar adquisició 40 caixes paper per Central de 
Compres. Autoritzar, disposar i adjudicar despesa 

Canon España, 
SA 

508,2 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-5-16 INICIAR EXPEDIENT Iniciar expedient per contractar subministrament, 
implantació i manteniment aplicació informàtica gestió 
expedients assessoria jurídica 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Aprovar, autoritzar, adjudicar i disposar despesa 
subministrament desfibril·ladors 

ANEKS3, SL 7227,44 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-5-16 ALTRES Iniciar expedient responsabilitat patrimonial danys 
soferts vehicle particular 

RLl   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-5-16 ALTRES Citar a termini persones interessades contenciós 
329/2015 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat Departament 
Territori 

MGL   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat varis Departament 
de Territori 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat Departament de 
Desenvolupament Local 

IGLl   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat Departament de 
Desenvolupament Local 

JPB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat Departament 
Desenvolupament Local 

MVF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat Departament de 
Desenvolupament Local 

MBM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat Departament de 
Desenvolupament Local (desembre 2014) 

MBM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat guàrdies de reforç 
Bombers març 2016 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat guàrdies de reforç 
Bombers febrer 2016 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat guàrdies de reforç 
Bombers gener 2016 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-5-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball finalització comissió 
serveis 

PTM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-5-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball incapacitat permanent JMLl   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

Concedir bestreta i autoritzar despesa JCG   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

Concedir reducció jornada de treball AJGS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Aprovar contractació menor, autoritzar, disposar i 
reconèixer obligacions i proposar pagament relació 
Q/2016/895 

varis 61,38 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Aprovar contractació menor, autoritzar, disposar, 
reconèixer obligacions i proposar pagament relació 
Q/2016/901 

Varis 55,19 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar, reconèixer obligació relació 
Q/2016/1039 i proposar pagament 

EMAYA 640,34 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar i reconèixer obligació relació 
Q/2016/963 i proposar pagament 

Karta, SA 61,31 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar i reconèixer obligació relació 
Q/2016/957 i proposar pagament 

De Salabert e 
Hijos, SA 

529,48 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar i reconèixer obligació relació 
Q/2016/961 i proposar pagament 

City Clean, SL 167,05 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar i reconèixer obligació relació 
Q/2016/958 i proposar pagament 

City Clean 95,18 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar i reconèixer obligació relació 
Q/2016/962 i proposar pagament 

Varis 703,51 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar i reconèixer obligació relació 
Q/2016/954 i proposar pagament. 

Varis 804,2 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació núm. factura 3342562099 i 
proposar pagament 

Schindler, SA 634,77 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació factura CJ16-13 i proposar 
pagament 

Roig Obres, 
Serveis i Medi 
Ambient, SA 

3559,34 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació factures vàries i proposar 
pagament 

Salzillo 
Seguridad, SA 

67112,34 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació factures 847, 1539 i 2126 i 
proposar pagament 

Limpiezas 
Sayago, SL 

3145,98 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-5-16 PRORROGA 
INTERINITAT 

Prorrogar prestació serveis en règim interinitat FBF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 ALTRES Declarar la caducitat procediment disciplinari CCLl   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-5-16 ALTRES Jubilació per incapacitat permanent JMLl   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 ALTRES Concedir flexibilització horària. JMEG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 ALTRES Incloure a la nòmina hores extraordinàries personal 
Servei Turisme 

MNBP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

Concedir reducció jornada. ECG   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 ALTRES Declarar deserta convocatòria comissió serveis 
secretaria Serveis Administratius Desenvolupament 
Local 

Taulers edictes 
Llar Infància i 
IMAS 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 ALTRES Lliurar documentació sol·licitada pel Comitè d'Empresa 
RLLT 

Comitè 
d'Empresa CIM 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 ALTRES Lliurar documentació sol·licitada pel CSIF taules 
retributives i borses treball. 

CSIF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-5-16 ALTRES Aprovar programa temporal per Actualització projecte i 
direcció execució obres 2ª fase rehabilitació, reforma i 
ampliació edifici La Misericòrdia. 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Concedir permís IT complement 100% ABR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Finalització permís IT complement 100% CLlC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Finalització permís IT complement 100% CRR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Finalització permís IT complement 100% MFM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-5-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement còmput hores de formació per temps 
efectiu de treball 

LRE   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 ALTRES Canvi de situació administrativa SST   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 PRORROGA 
INTERINITAT 

Prorrogar prestació de serveis en règim d'interinitat SCS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 ALTRES Reconeixement ajuda escolaritat i ajuda minusvalidesa JMCM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

Concedir reducció jornada RAM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-5-16 ALTRES Concedir flexibilitat horària sol·licitada PMTD   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball per excedència voluntària SST   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Finalització permís IT complement 100 % ASR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Concessió permís IT complement 100% RRG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Concessió permís IT complement 100% JDPR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Concessió permís IT complement 100% MRPE   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Concessió permís IT complement 100% CJGLl   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Concessió permís IT complement 100% SST   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Concessió permís IT complement 100% MMCC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Concessió permís IT complement 100% RRB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Concessió permís IT complement 100% JAV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Concessió permís IT complement 100% PdLB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Concessió permís IT complement 100% LAV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Concessió permís IT complement 100% MMGV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Concessió permís IT complement 100% SAF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Concessió permís IT complement 100% CHM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Concessió permís IT complement 100% RPCM   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Concessió permís IT complement 100% JAF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 PRÓRROGA 
CONTRACTE 
LABORAL 

Prorrogar contracte en règim laboral GBM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 PRÓRROGA 
CONTRACTE 
LABORAL 

Prorrogar contracte en règim laboral PMR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 PRÓRROGA 
CONTRACTE 
LABORAL 

Prorrogar contracte en règim laboral DRM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 PRÓRROGA 
CONTRACTE 
LABORAL 

Prorrogar contracte en règim laboral MFAR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 PRÓRROGA 
CONTRACTE 
LABORAL 

Prorrogar contracte en règim laboral ABM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 PRÓRROGA 
CONTRACTE 
LABORAL 

Prorrogar contracte en règim laboral APM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 APROVACIÓ NÒMINA Autoritzar, disposar i reconèixer obligació nòmina maig 
2016 i proposar pagament 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

Retencions judicials i administratives aplicades al 
personal del CIM maig 2016 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

Nomenament funcionària interina SST   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Concessió permís IT complement 100% BCC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 ALTRES Desestimar sol·licitud permuta bombers JFG i ASG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-5-16 ALTRES Reconèixer dret ajuda escolaritat MPG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-5-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

Concedir reducció jornada MPG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-5-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Concedir permís IT complement 100% MGF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-5-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball finalització comissió de 
serveis 

PMR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-5-16 ALTRES Realitzar activitat formativa "Jornada sobre els efectes 
laborals...". Designar professorat i indemnització 

MTA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-5-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Rectificar resolució indemnització professorat activitat 
formativa 

JdOSdG i APG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-5-16 ALTRES Modificació junta qualificadora comissió serveis cap 
servei Obres, Planificació i Supervisió 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-5-16 APROVACIÓ LLISTA 
DEFINITIVA APTES 

Llista definitiva admesos i exclosos tècnic superior 
medi natural 

Tauler edictes 
Llar Infància i 
pàgina web CIM 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-5-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

Concedir reducció jornada MASC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-5-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

Concedir reducció jornada PMR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30-5-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball renúncia voluntària MLFP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30-5-16 ALTRES Baixa per fi del període de contracte JFCLl   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30-5-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball per fi del nomenament MMCB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació factures V002680 i V002877 Klüh Linaer, SL 509,65 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació factures 840876324 i 840876468 Ricoh España, 
SLU 

541,78 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

Autoritzar desplaçament i fer càrrec despeses Jornada 
Eficiència Energètica i Sostenibilitat 

MSF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

Autoritzar desplaçament i fer càrrec despeses Jornada 
Eficiència Energètica i Sostenibilitat 

ECH   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-5-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Aprovar compte justificatiu J/2016/79 i remetre 
Intervenció General 

? 1354,96 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-5-16 ALTRES Acceptar ús temporal vestuaris Palma Arena i aprovar 
conveni 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-5-16 ALTRES Classificar proposicions presentades contracte servei 
neteja edificis i instal·lacions CIM 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-5-16 INICIAR EXPEDIENT Iniciar expedient contractació energia elèctrica  ?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar, reconèixer obligació relació 
Q/2016/977 i proposar pagament 

? 282,37 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar i reconèixer obligació relació 
Q/2016/1024 

Varis 368 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar i reconèixer obligació relació 
Q/2016/1025 i proposar pagament 

Varis 279,3 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar, reconèixer obligació relació 
Q/2016/1046 i proposar pagament 

Varis 436,18 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar i reconèixer obligació relació 
Q/2016/979 i proposar pagament 

Varis 256,14 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar i reconèixer obligació relació 
Q/2016/973 i proposar pagament 

Varis 3686,37 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar i reconèixer obligació relació 
Q/2016/966 i proposar pagament 

Varis 499,42 



 339 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar i reconèixer obligació relació 
Q/2016/980 i proposar pagament 

Varis 5970,02 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar i reconèixer obligació relació 
Q/2016/885 i proposar pagament 

Varis 701,31 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar i reconèixer obligació relació 
Q/2016/1030 i proposar pagament 

Varis 363 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar i reconèixer obligació relació 
Q/2016/1042 i proposar pagament 

Varis 133,1 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar i reconèixer obligació relació 
Q/2016/1254 i proposar pagament 

Varis 5191,55 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar i reconèixer obligació relació 
Q/2016/924 i proposar pagament 

Varis 1048,44 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar i reconèixer obligació relació 
Q/2016/900 i proposar pagament 

Varis 946,22 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30-5-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

Pròrroga comissió de serveis MCT   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

Concedir beca sol·licitada i autoritzar abonament RFBA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

Concedir beca sol·licitada i autoritzar abonament MCG   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

Concedir beca sol·licitada i autoritzar abonament GFC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

Concedir beca sol·licitada i autoritzar abonament LlHB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

Concedir beca sol·licitada i autoritzar abonament MPM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

Concedir beca sol·licitada i autoritzar abonament ARPG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

Concedir beca sol·licitada i autoritzar abonament ARPG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

Concedir beca sol·licitada i autoritzar abonament ARO   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

Concedir beca sol·licitada i autoritzar abonament JSN   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

Concedir beca sol·licitada i autoritzar abonament JSN   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-5-16 ALTRES Realitzar activitat formativa curs elaboració 
pressuposts, designar professorat i indemnització 

MGJ   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30-5-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Rectificar error material designació professorat 
"Actualització de la normativa sectorial: afecció 
urbanística i territorial" 

JCG   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

1-6-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat varis Cooperació 
Local 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-6-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar, reconèixer obligació relació 
Q/2016/1162 i proposar pagament 

Varis 2346,57 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-5-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat personal 
Departament Territori 

JRCD   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-5-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat bombers guàrdies 
reforç - complementari 2015 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

1-6-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar, reconèixer obligació quotes 
Seguretat Social maig 2016 i proposar pagament 

Tresoreria 
General de la 
Seguretat Social 

1083119 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-5-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat varis Serveis 
Generals 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

1-6-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

Nomenament funcionària interina acumulació de 
tasques 

RRM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

1-6-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

Nomenament funcionari interí acumulació de tasques AEC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-5-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 
ACCIDENTAL 

Nomenament funcionària interina accidental CMRP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-5-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

Nomenament funcionària interina per execució 
programes 

JDC   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-5-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

Nomenament funcionària interina per execució de 
programes 

JMRM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-5-16 ALTRES Baixa per acomiadament JJPR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-5-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball per reincorporació titular RRM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30-5-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball per renúncia voluntària SRV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-5-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball per excedència voluntària GBM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-5-16 ALTRES Canvi situació administrativa per excedència voluntària GBM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-6-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

Concedir indemnització per col·laboració en activitat 
formativa 

JBV 1080 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-5-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

Concedir indemnització per col·laboració en activitat 
formativa 

CRS 2372 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-6-16 PERMÍS PATERNITAT Concedir permís paternitat MMF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-5-16 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

Concedir permís maternitat CLlC   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-5-16 ALTRES Concedir permís lactància acumulada CLlC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

1-6-16 ALTRES Reconèixer dret ajuda escolaritat CLlC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

1-6-16 ALTRES Reconèixer dret ajuda escolaritat JARM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-5-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat treballador 
Desenvolupament Local 

FGF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-5-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat treballador 
Desenvolupament Local 

LlRS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-5-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat treballador 
Desenvolupament Local 

JSN   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-5-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat varis bombers 
complementari guàrdies reforç novembre i desembre 
2015 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-6-16 ALTRES Concedir flexibilització horària sol·licitada RMGR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-5-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

Autoritzar desplaçament en comissió de serveis 
assistència jornada presencial i fer-se càrrec despeses 

JAB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Aprovar contractació menor, autoritzar, disposar, 
reconèixer obligacions relació Q/2016/891 i proposar 
pagament 

Varis 1399,33 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-5-16 ALTRES Adscriure vehicle a Medi Ambient i modificar Inventari 
General de Béns i Drets del CIM 

ITV i 
Departament de 
Medi Ambient 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació a favor de Visabren factures 
1601115 i V0213 i proposar pagament 

Visabren 
Servicios 
Generales, SL 

8618,78 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació a favor Visabren factures vàries i 
proposar pagament 

Visabren 
Servicios 
Generales, SL 

21025,33 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació a favor de Ribé Salat factures 
núm. A20162200009 i 20162200010 i proposar 
pagament 

Ribé Salat Broker 
Correduria de 
Seguros y 
Reaseguros, SL 

5800 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-6-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Aprovar contractació menor, autoritzar, disposar, 
reconèixer obligació relació Q/2016/809 i proposar 
pagament 

Varis 172,53 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Aprovar contractació adquisició 3 escàners per 
Tresoreria, autoritzar i disposar despesa i notificar a 
Direcció General de Racionalització i Centralització 

Hewlett Packard 
Española, SL 

2653,53 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

1-6-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Aprovar, autoritzar, adjudicar i disposar despesa 
climatització obres oficines sindicals 

Cofely España, 
SAU 

14460,72 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-6-16 ALTRES Encarregar activitat formativa "Curso de Esquema 
nacional de Seguridad" 

Instituto Ciència e 
Ingeniería 
Econòmica y 
Social, SL 

1461,68 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar, reconèixer obligació relació 
Q/20161009 i proposar pagament 

Varis 708,54 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar, reconèixer obligacions relació 
Q/2016/1018 i proposar pagament 

Varis 133,1 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar, reconèixer obligació relació 
Q/2016/1019 i proposar pagament 

Varis 38,72 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar, reconèixer obligacions relació 
Q/2016/1040 i proposar pagament 

Varis 144,5 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de còmput d'hores de formació per 
temps efectiu de treball 

FDF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-6-16 ALTRES Abonar liquidació vacances no gaudides GBM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-6-16 ALTRES Concedir permís no retribuït MNM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-6-16 ALTRES Reconèixer dret percebre ajuda econòmica per 
jubilació especial 

MPR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni MBLl   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de temps de serveis a efectes còmput 
triennis 

MPAB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de temps de serveis a efectes còmput 
triennis 

AGN   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de temps de serveis a efectes còmput 
triennis 

JASS   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de temps de serveis a efectes còmput 
triennis 

MCB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-6-16 ALTRES Fixar ampliació jornada guardes refugi Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-6-16 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

Finalització permís IT complement 100% MGJ   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 ALTRES Concedir indemnització per col·laboració en activitat 
formativa 

CMRR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 ALTRES Concedir indemnització per col·laboració en activitat 
formativa 

JdOSdG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 ALTRES Concedir indemnització per col·laboració en activitat 
formativa 

MRPE   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 ALTRES Concedir indemnització per col·laboració en activitat 
formativa 

MGLl   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 ALTRES Concedir indemnització per col·laboració en activitat 
formativa 

APG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 ALTRES Concedir indemnització per col·laboració en activitat 
formativa 

JAGS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 ALTRES Concedir indemnització per col·laboració en activitat 
formativa 

JOM   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 ALTRES Concedir indemnització per col·laboració en activitat 
formativa 

MGdTlS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 ALTRES Concedir indemnització per col·laboració en activitat 
formativa 

BTT   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 ALTRES Baixa per fi del període de contracte PAC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 ALTRES Baixa per fi del període de contracte BMR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-6-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

Concedir reducció jornada JDC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-6-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

Reducció jornada laboral FJGV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 ALTRES Reconèixer dret percebre ajuda escolaritat MPAB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-6-16 ALTRES Reconèixer dret percebre ajuda escolaritat CCF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni JJAR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni AAV   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni ACR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni GJCM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni MGC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni CPM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni APR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni MLRD   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni AECR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni CRR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni MPK   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni JMPB   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni CRS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni ABT   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni BMS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni SRM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni RFT   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni JOM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni JPJ   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni AJSR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni JRF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni MJBC   



 350 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni MABM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni DPB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni IIV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni RBT   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni MDMS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni NMS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni JCG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni CMRR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni ASG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni JNC   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni HBS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni JACV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni IMBR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni JCBS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-6-16 ALTRES Abonar import corresponent a 5 triennis FGV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-6-16 PRORROGA 
INTERINITAT 

Pròrroga interinitat per execució programa MMFG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-6-16 PRORROGA 
INTERINITAT 

Pròrroga interinitat per execució programa AAQV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-6-16 ALTRES Contractar en règim laboral fins a la cobertura del lloc 
de treball 

JCM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-6-16 ALTRES Reconèixer dret ajuda escolaritat JJDC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-6-16 ALTRES Concedir bestreta MAMB   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-6-16 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

Retencions sindicals maig 2016 Sindicats   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-6-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat tècnic Bombers maig 
2016 

SRV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-6-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complements productivitat varis Bombers Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-6-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complements productivitats sergents 
prefectura guàrdies localització maig 2016 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-6-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat sot-oficial Bombers 
guàrdies de localització maig 2016 

JCG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-6-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat treballador 
Desenvolupament Local maig 2016 

JMBG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-6-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat tècnic bombers 
guàrdies localització maig 2016 

FMP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-6-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat varis TIC EMF i PMR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-6-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball per excedència voluntària MAFCl   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-6-16 ALTRES Incloure a la nòmina hores extraordinàries MJGM   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-6-16 ALTRES Canvi situació administrativa per excedència voluntària MAFCl   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-6-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

Nomenament funcionari interí CMO   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-6-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

Nomenament funcionària interina BAG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-6-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 
ACCIDENTAL 

Nomenament funcionari interí accidental MAFCl   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-6-16 ALTRES Cessament i presa possessió al lloc de treball 
efectuats per la mateixa autoritat 

AMHH   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-6-16 ALTRES Cessament i presa possessió al lloc de treball 
efectuats per la mateixa autoritat 

JMPS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-6-16 ALTRES Cessament i presa possessió al lloc de treball 
efectuats per la mateixa autoritat 

SGP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-6-16 ALTRES Cessament i presa possessió al lloc de treball 
efectuats per la mateixa autoritat 

JOS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-6-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

Comissió de serveis JOS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-6-16 ALTRES Abonar quantitat vacances no gaudides BMR   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-6-16 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

Contracte en règim laboral Departament Medi Ambient PACl   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-6-16 ALTRES Pagament nòmina a compte corrent EdLR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-6-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

Concedir reducció de jornada CCF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-6-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

Nomenament funcionària interina acumulació de 
tasques 

SPC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-6-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 
ACCIDENTAL 

Nomenament funcionària interina accidental 
substitució titular 

YFA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-6-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 
ACCIDENTAL 

Nomenament funcionària interina accidental 
substitució titular 

SMM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-6-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball per reincorporació titular CBR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-6-16 ALTRES Reconèixer dret ajuda escolaritat CMO   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-6-16 ALTRES Reconèixer dret ajuda escolaritat SPC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-6-16 ALTRES Reconèixer dret ajuda escolaritat CRV   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-6-16 PRORROGA 
INTERINITAT 

Prorrogar prestació de serveis en règim interinitat MdPE   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-6-16 PRORROGA 
INTERINITAT 

Prorrogar prestació de serveis en règim interinitat CAP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-6-16 PRORROGA 
INTERINITAT 

Prorrogar prestació serveis en règim interinitat DABN   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-6-16 PRORROGA 
INTERINITAT 

Prorrogar prestació de serveis en règim d'interinitat BBN   

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. del 1er trimestre del servei de manteniment dels 
ascensors del edificis del CdM a Raixa 

SCHINDLER SA 417,58 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

2-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Pròrroga del servei de manteniment i conservació dels 
jardins de Raixa corresponent a març 2016 

MELCHOR 
MASCARO, SAU 

5204,51 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-5-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs: "Iniciación al protocolo oficial e institucional". 
50hres. 

FABS 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/860 Despeses del Centre Sociocultural d'Inca TREMOLA 
ESPECTACLES, 
SL 

907,5 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/861Despeses del Centre Sociocultural de 
Manacor 

DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIO 
ADJUNTA 

957,11 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/859 Despeses de Secretaria Tècnica DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIO 
ADJUNTA 

2465,81 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/857. Despeses del Parc Móbil DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIO 
ADJUNTA 

2377,61 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/858. Despeses de Gent Gran DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIO 
ADJUNTA 

247,54 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/821. Despeses de Promoció Sociocultural. 
(Subscripció a Ultima Hora)  

MIFU, SA 396 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/820 Despeses d'Assessoria Jurídica (Practica 
urbanistica) 

WOLTERS 
KLUWER 
ESPAÑA, SA 

344,24 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/797 Despeses de Secretaria Tècnica DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

876,83 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/796 Despeses de l'Assessoria Jurídica.  WOLTERS 
KLUWER 
ESPAÑA, SA 

1844,96 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/795. Despeses de Parc Mòbil 
(Subministrament d'aigua) 

TRES GLOPS, 
SL 

22,94 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/819 Despeses de Secretaria Tècnica. DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

131,09 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/794 Despeses Secretaria General. 
(Subministrament d'aigua) 

TRES GLOPS, 
SL 

53,52 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/543 Despeses de Secretaria Tècnica COOPERATIVA 
SA MALVASIA 
DE 
BANYALBUFAR 
SCL 

374,62 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

10-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/875 Despeses de Gent Gran INDUSTRIAS 
GRAFICAS 
MALLORQUINAS 

602,58 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

10-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/874 Despeses del Centre Sociocultural de 
Manacor 

AMF 173,71 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

10-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/873 Despeses de Secretaria General DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

1336,72 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

10-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de febrer de Gabinet de Premsa. CANON 
ESPAÑA, SA 

166,58 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

10-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/871 Despeses del Parc Mobil DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIO 
ADJUNTA 

397,01 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

10-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/870 Despeses d'Assessoria Jurídica DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

555,51 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

10-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/869 Despeses Secretaria Gral DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

2003,26 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

10-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de març de Gabinet de Premsa CANON 
ESPAÑA, SA 

166,58 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

11-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Relativa a la contractació menor d'un serv. de redacció 
del Pla d'Igualdad i d'un protocol contra l'assetjament 
sexual i per raó de sexe. 

D.I.d' IGUALTAT 14580 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-5-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Mitjançant sistema de contractació centralitzada 
estatal de  subministrament de paper a favor de 
CANON ESPAÑA, SA 

Secretaria 
Tècnica de 
Participació 
Ciutadana i 
Presidència 

1016,4 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte d' activitats 
socioculturals per 2016 

ASSOCIACIÓ 
GENT GRAN 
DEL COLL D'EN 
REBASSA 

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte d' activitats 
socioculturals per 2016 

ASSOCIACIÓ 
VEÏNS  SECCIÓ 
GENT GRAN 
REIS CATÒLICS 
"ELS PADRINS 
ÀGILS" 

1748 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte d' activitats 
socioculturals per 2016 

ASSOCIACIÓ 
VEÏNS I GENT 
GRAN SANT 
JOSEP OBRER- 
SON COC 

1736 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte d' activitats 
socioculturals per 2016 

ASOCIACIÓN DE 
JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS 
DE SON 
GOTLEU Y CAN 
CAPAS. 

1300 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte d' activitats 
socioculturals per 2016 

ASSOCIACIÓ 
GENT GRAN DE 
SON REAL  

1920 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte d' activitats 
socioculturals per 2016 

ASOCIACIÓN DE 
LA 3A EDAD 
DEL RAFAL 
"VERGE DE 
MONTSERRAT" 

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte d' activitats 
socioculturals per 2016 

ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS SON 
DAMETO-SON 
PIZÀ 

1689,78 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte d' activitats 
socioculturals per 2016 

ASOCIACIÓN DE 
JUBILADOS, 
PREJUBILADOS 
Y 
PENSIONISTAS 
DE BBVA 

825 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte d' activitats 
socioculturals per 2016 

ASSOCIACIÓ 
GENT GRAN DE 
SON 
ESPANYOLET 

2000 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte d' activitats 
socioculturals per 2016 

ASSOCIACIÓ 3A 
EDAD DE 
PENSIONISTES I 
JUBILATS DE 
GÈNOVA. 

672 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-5-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Despeses d'abril (70Km)  sra. MMG 16,81 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-5-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge d'abril de 2016 (100km.) sra.MPR 24,01 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-5-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

Contractació menor d'un servei de redacció del Pla 
d'igualtat i d'un protocol contra l'assetjament sexual i 
assetjament per raó de sexe. 

sra. MPC 14580 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20-5-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge d'agost a desembre de 2015 del 
secretari técnic de PC. i Presidència. 

sr.JASM 65,08 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23-5-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2016/76 Despeses de març de Secretaria Tècnica de 
PC. i Presidència. 

SE CORREOS Y 
TELEGRAFOS 
SA 

1129,5 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1082 Fact. 1010000621/1 de l'1 de gener de 
2016 relatiu al contracte menor de subscripció als 
productes durant 2016. 

WOLTERS 
KLUWER 
ESPAÑA, SA 

5107,45 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20-5-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de desembre de 2015. (42km) sr.ASM 10,09 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

24-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Contracte menor per servei d'ambulància suport vital 
bàsic pels integrants de les corals a la "Trobada de 
Corals" de GG.  

CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

393,81 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

25-5-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2016/69 Despeses de Secretaria Tècnica de 
Presidència 

DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

289,42 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

25-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Subministrament de plats de fang pels integrants de 
les corals a la "Trobada de Corals" de Gent Gran  

APROSCOM 
FUNDACIÓ 

550 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

25-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Realització de fulletons del programa de l'activitat 
"Trobada de Corals" de Gent Gran 

IMPREMTA 
GOYA, SL 

1028,5 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

25-5-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Per error material a l'any. On diu: abril 2015 Ha de dir: 
abril 2016 

sr.CEF 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

12-5-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge d'abril de 2015 (310Km) sra. MAAA 74,44 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

12-5-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge d'abril de 2015 (567km) sr. JAR 136,16 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

12-5-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de febrer i març de 2015. (376 km) sr. JAR 90,3 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

12-5-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge d'abril de 2015 (116km) sra.CEF 27,86 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

24-5-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge del primer trimestre de 2015 sr.ASM 33,86 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

12-5-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de març de 2015. (84 km) sra.NPM 20,17 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

25-5-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Per error material a l'any. On diu: febrer i març 2015 
Ha de dir: febrer i març 2016 

JAR 0 



 361 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

25-5-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Per error material a l'any. On diu: abril 2015 Ha de dir: 
abril 2016 

sra.MAAA 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

25-5-16 INICIAR EXPEDIENT Per contractar el servei de manteniment i conservació 
dels jardins de la finca Raixa. 

Secretaria 
Tècnica de PC. i 
Presidència 

0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

25-5-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Per error material a l'any. On diu: abril 2015 Ha de dir: 
abril 2016 

sra.JAR 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

26-5-16 INICIAR EXPEDIENT Arxiu d'expedient de contractació del subministrament 
d'un equip de megafonia pe a la finca Raixa. 

Secretaria 
Técnica de 
Participació 
Ciutadana i 
Presidència 

0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-5-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Despeses de transport de la Cap de Gabinet de 
Presidència. 

sra.CSS 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de febrer de 2016. Secretaria Tècnica CANON 
ESPAÑA, SA 

167,1 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-6-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Per assistir al lliurament del Premi d'Honor de les 
Lletres Catalanes. 

sr. ASM 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte d' activitats 
socioculturals per 2016 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES 
MAJORS 
S'OLIVERA DE 
SA CABANETA 

1995 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte d' activitats 
socioculturals per 2016 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES 
MAJORS DES 
PONT D'INCA 

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte d' activitats 
socioculturals per 2016 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES 
MAJORS ES 
TURO PÒRTOL 

2000 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte d' activitats 
socioculturals per 2016 

ASSOCIACIÓ 
GENT GRAN DE 
SON FERRIOL 

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte d' activitats 
socioculturals per 2016 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES 
MAJORS "ES 
SIURELL" 

1496 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte d' activitats 
socioculturals per 2016 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES 
MAJORS SA 
CABANA 

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte d' activitats 
socioculturals per 2016 

ASSOCIACIÓ 
PENSIONISTES I 
TERCERA EDAD 
SANTA EULALIA 

914 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte d' activitats 
socioculturals per 2016 

ASOCIACIÓ 3A 
EDAD SANTA 
PONÇA 

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

26-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/994 Despeses del Centre sociocultural d'Inca DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

627,3 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

26-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/991 Despeses del Centre Sociocultural de 
Manacor 

DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

353,55 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte d' activitats 
socioculturals per 2016 

ASSOCIACIÓ 
AMICS DE LA 
TERCERA EDAT 
CALONGE CALA 
D'OR. 

1952,8 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte d' activitats 
socioculturals per 2016 

ASSOCIACIÓ 
TEMPS  d'OCI 

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de febrer de 2016. Assessoria Jurídica CANON 
ESPAÑA, SA 

167,1 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de gener de 2016. Assessoria Jurídica CANON 
ESPAÑA, SA 

167,1 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de març de 2016. Secretaria Técnica CANON 
ESPAÑA, SA 

167,1 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de març de 2016. Secretaria General CANON 
ESPAÑA, SA 

196,48 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de març de 2016. Assessoria Jurídica CANON 
ESPAÑA, SA 

167,1 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de desembre de 2015. Assessoria Juridica CANON 
ESPAÑA, SA 

167,1 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

31-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/990 Despeses de Secretaria General DISTRIBUCIONE
S UNIVERSAL 
MALLORCA, SL 

3,03 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

31-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/992 Despeses de Associacionisme-Gent Gran DISTRIBUCIONE
S UNIVERSAL 
MALLORCA, SL 

245,27 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

31-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/993 Despeses de Parc Mobil DISTRIBUCIONE
S UNIVERSAL 
MALLORCA, SL 

24,16 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

31-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/995 Despeses de Secretaria Tècnica DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

457,74 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

31-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/996 Despeses de Parc Mobil PHR 457,55 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

31-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1110 Despeses de Parc Mobil DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

1859,6 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

2-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte d' activitats 
socioculturals per 2016 

ASOCIACIO DE 
JUBILADOS I 
PENSIONISTAS 
DE SON CALIU 

1470 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte d' activitats 
socioculturals per 2016 

ASSOC. 
JOVENES MAY. 
ES 
GARROVERS 

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte d' activitats 
socioculturals per 2016 

ASOCIAC. 
PERS. MAY. DE 
BINIALI 

1885 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-6-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

A favor dels diferents Grups Polítics amb 
representació en el CdM per 2016 

PARTIT 
POPULAR; MÉS 
PER 
MALLORCA; 
PODEM; EL PI; 
CIUDADANOS. 

197111,28 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-5-16 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORITZAR DESPESES QUILOMETRATGE DEL 
MES D'ABRIL DE 2016 DE L'ADJUNT AL GABINET 
DE COMUNICACIÓ I INCLUSIÓ EN NÒMINA 

GABRIEL 
MAYOL 
ARBONA 

41,54 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  
DESPESES DEL CONTRACTE DE PUBLICITAT 2016 
A CÀRREC DE LA PARTIDA 00. 45300.22602 
PUBLICITAT  I PROPAGANDA CARRETERES DEL 
CONSELL 

DI 7 SL 985,52 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  
DESPESES DEL CONTRACTE DE PUBLICITAT 2016 
A CÀRREC DE LA PARTIDA 00.92500.22602 
PUBLICITAT  I PROPAGANDA GABINET DE 
COMUNICACIÓ 

DI 7 SL 4398,3 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  
DESPESES DEL CONTRACTE DE PUBLICITAT 2016 
A CÀRREC DE LA PARTIDA 00. 92500..22602 
PUBLICITAT  I PROPAGANDA GABINET DE 
COMUNICACIÓ 

DI 7 SL 4477 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-5-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT A LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA, EN COMISSIÓ DE SERVEIS, 
DE L'ADJUNTA A COMUNICACIÓ 

GEMMA PURI 
PLANA 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

31-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DERIVADES DE 
LES FACTURES INCLOSES EN LA RELACIÓ 
Q/2016/1032 
 
 

DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

2002,2 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

31-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

 
 
APROVAR,AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE LA 
FACTURA INCLOSA EN LA RELACIÓ Q/2016/1033 

CANON 
ESPAÑA, SA 

663,09 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

2-6-16 CONTRACTE MENOR APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
MENOR REFERENT AL  SERVEI DE DISSENY DE 
LA CAMPANYA PUBLICITÀRIA REFERENT A 
REDUCCIÓ DE RESIDUS 

C3PO USA LA 
FUERZA SL 

6230 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-6-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT A BARCELONA 
EN COMISSIÓ DE SERVEIS DE L'ADJUNT A 
COMUNICACIÓ  

GABRIEL 
MAYOL 
ARBONA 

  

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  
DESPESES DEL CONTRACTE DE PUBLICITAT 2016 
A CÀRREC DE LA PARTIDA 00.17000.22602 
PUBLICITAT  I PROPAGANDA MEDI AMBIENT 

DI 7 SL 6555,7 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  
DESPESES DEL CONTRACTE DE PUBLICITAT 2016 
A CÀRREC DE LA PARTIDA 00. 15140.22602 
PUBLICITAT  I PROPAGANDA S.T.TERRITORI 

DI 7 SL 1805,2 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  
DESPESES DEL CONTRACTE DE PUBLICITAT 2016 
A CÀRREC DE LA PARTIDA 00.45300.22602 
PUBLICITAT  I PROPAGANDA CARRETERES DEL 
CONSELL 

DI 7 SL 1670,14 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

7-6-16 CONTRACTE MENOR APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
MENOR REFERENT AL  SERVEI DE GESTIÓ DE 
XARXES SOCIALS 

MARK SITE 
AGENCY, SL 

18658,2 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DERIVADES DE 
LES FACTURES INCLOSES EN LA RELACIÓ 
Q/2016/1233 

DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

3017,2 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DERIVADES DE 
LES FACTURES INCLOSES EN LA RELACIÓ 
Q/2016/1240 

DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

4084,72 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR,AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER L¿OBLIGACIÓ DERIVADA DE LA 
FACTURA INCLOSA EN LA RELACIÓ Q/2016/1188 

BTRAVEL 
TURISMO 
ACCESIBLE SA 

770,27 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  
DESPESES DEL CONTRACTE DE PUBLICITAT 2016 
A CÀRREC DE LA PARTIDA 00. 15140.22602 
PUBLICITAT  I PROPAGANDA S.T.TERRITORI 

DI 7 SL 725,98 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  
DESPESES DEL CONTRACTE DE PUBLICITAT 2016 
A CÀRREC DE LA PARTIDA 00.92500.22602 
PUBLICITAT  I PROPAGANDA G. COMUNICACIÓ 

DI 7 SL 4728,08 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de febrer de 2016. Secretaria General CANON 
ESPAÑA, SA 

196,48 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

6-5-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000198/2015-HLSR MA.S.C   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

6-5-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000209/2015-HLSR A.G.B   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

6-5-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.00001/2016-HLSR BITO GESTION 
SL  

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

6-5-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000201/2015-HLSR M.Q.F   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

6-5-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000133/2015-HLSR C.B.M   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

6-5-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000203/2015-HLSR M.M. M.O   
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

6-5-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000179/2015-HLSR A.R.P   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

6-5-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000193/2015-HLSR AM.O.G.D.T   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

6-5-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000194/2015-HLSR J.O.G.D.T   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

6-5-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000181/2015-HLSR A.LL.V   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

6-5-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000200/2015-HLSR H.C.L   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

6-5-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000182/2015-HLSR MALLORCA 
PROPIEDADES 
Y SERVICIOS SL 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

6-5-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000083/2014-HLSR NORD VILLAS 
POLLENSA CB 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

6-5-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000004/2015-HLSR GREAT 
MEDITERRANI 
SL 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

6-5-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/044 BARCELO 
HOTELS 
MEDITERRANE
O SL 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

12-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I LIQUIDACIÓ DE L'OBLIGACIÓ DEL CONTRACTE 
MENOR DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
REDACCIÓ D'UN ESTUDI PRELIMINAR PER LA 
REDACCIÓ D'UNES DIRECTRIUS DEL PAISATGE A 
MALLORCA (EXP. 123/2015-OT) 

INTERVENCIO 
DELEGADA I 
TRESORERIA 

4779,5 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

12-5-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/023 LLOBERA 
COLOMER ,CB 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

13-5-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000120/2015-HLSR AUBA 2007 SL    

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

9-5-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÉD.002201/2016 A 002211/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

10-5-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002212/2016 A 002269/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

11-5-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002270/2016 A 002293/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

12-5-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002294/2016 A 002315/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

13-5-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002316/2016 A 002342/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

13-5-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001862/2016 I.M.V   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

16-5-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT NO 
PERMANENT "XXXII PLA DE MALLORCA 
3ªETAPA".NÚM.EXP.40/2016PE 

CLUB CICLISTA 
SA POBLA 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

16-5-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

PER ASSISTÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR 
DE LES PROVES DE DIA 4 DE MARÇ DE 2016 PER 
A L'OBTENCIÓ DE L'ACREDITACIÓ 
PROFESSIONAL DEL PERSONAL DE ADMISSIÓ I 
CONTROL D'AMBIENT INTERN 

FUNCIÓ 
PUBLICA/FCA.C.
P.T 

58,76 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

16-5-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

PER ASSISTÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR 
DE LES PROVES DE DIA DEL PERSONAL  
D'ADMISSIÓ I CONTROL D'AMBIENT 

FUNCIÓ 
PUBLICA/M.G.LL 

58,76 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

16-5-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002028/2016 E.M.R   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

26-5-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AMB REFERÈNCIA NÚM.79/91207/20160414UT 
RELATIVA A DESPESES DE LA SEC.TÉCNICA-UT 

BTRAVEL 
TURISMO 
ACCESIBLE, 
SA/INTERVENCI
Ó 
DELEGADA/TRE
SORERIA 

96,03 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-5-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001611/2016-EXPCED J.C.M   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-5-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.0019354/2016-EXPCED M.I.G.G   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-5-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.000853/2016 R.B.D   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-5-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/034 CASA 
CASILDA,SL 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

18-5-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.30H A.I.S.S   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

18-5-16 ALTRES RESOLUCIO DE LA CONSELLERA EXECUTIVA DE 
TERRITORI , SOL·LICITANT LA INSCRIPCIÓ EN EL 
REGISTRE D'ENTITATS URBANÍSTIQUES 

PRESIDENT DE 
LA JUNTA 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

19-5-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/033. JA.B.C   
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

20-5-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL.-2016/037 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS 
DE L'EDIFICI 
CAESAR'R 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

26-5-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AMB NÚM.DE REF: 79/51110/20160523UT. VARIS/INTERVE
NCIÓ 
DELEGADA I 
TRESORERIA 

4143,1 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

19-5-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.20H FCA.P.T   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

19-5-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/041 FCO.M.F   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-5-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

AMB NÚM DE COMPTE JUSTIFICATIU J/2016/88. INTERVENCIÓ 
DELEGADA/TRE
SORERIA 

2267,14 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

19-5-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002343/2016 A 002359/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-5-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002360/2016 A 002410/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

18-5-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002411/2016 A 002425/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

19-5-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002426/2016 A 002439/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

20-5-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002440/2016 A 002456/2016 VARIS   
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

20-5-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002072/2016 O.K   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-5-16 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.004089/2015-EXPCED FCO.S.P   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-5-16 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.004027/2015-EXPCED FCO.S.P.   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-5-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002054/2016 MARCH 
PATRIMONIOS 
SA 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-5-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002053/2016 MARCH 
PATRIMONIOS 
SA 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-5-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002055/2016 MARCH 
PATRIMONIOS 
SA 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

18-5-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT NO 
PERMANENT "XXXII PLA DE MALLORCA 4ª ETAPA 

CLUB CICLISTA 
PLA DE 
MALLORCA 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

24-5-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/036 G.S.S   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

24-5-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000021/2016-XIG ENDESA 
DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA SLU 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

24-5-16 ALTRES NÚM.EXP.000009/2016-XIG ENDESA 
DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA SLU 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

24-5-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000011/2016-XIG. ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA SLU 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

24-5-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000093/2013-XIG ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA SLU 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

24-5-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000083/2014-XIG S.R   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

24-5-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000029/2015-XIG S.R.R   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

24-5-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000075/2015-XIG ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA SL  

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

24-5-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000038/2013-XIG ENDESA 
DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA SLU 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

24-5-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP. 000035/2015-XIG M.V.T   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

24-5-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000124/2015-HLSR J.O.G   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

24-5-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000063/2015-HLSR S.B.A   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

24-5-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000168/2015-HLSR P.H.S   
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

24-5-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000093/2015-HLSR C.B.LL   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

24-5-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000171/2015-HLSR PROMOCIONES 
SON CONTE SL 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

24-5-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.00008/2016-HLSR M.M.S   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

24-5-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000207/2015-HLSR S.I D.N   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

25-5-16 ALTRES PERMÍS PER UNA ACTIVITAT NO PERMANENT 
"XXXII PLA DE MALLORCA 5ªETAPA" 

CLUB CICLISTA 
PLA DE 
MALLORCA 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

24-5-16 ARXIU EXPEDIENT EXP.000041/2015-XIG QUATRE ICS-
ICS,SL 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

25-5-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL. 18H I.M.C   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

25-5-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002126/2016-EXPCED C.H   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

25-5-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002102/2016 PM.D.F   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-5-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002458/2016 A 002486/2016 VARIS   
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

24-5-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002487/2016 A 002524/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

24-5-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002228/2016-EXPCED A.J.B.S   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

24-5-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.000318/2016-EXPCED FCO.P.T   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

25-5-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001918/2016-EXPCED H.R.L   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

25-5-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002091/2016 BME P.C   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

25-5-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002525/2016 A 002562/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

26-5-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002563/2016 A 002603/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

26-5-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002422/2016 C.F.G   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

27-5-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002604/2016 A 002610/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

26-5-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

PER ASSISTIR A LA COMISSIÓ BILATERAL MIXTA 
DE PROGRAMACIÓ, SEGUIMENT I CONTROL DELS 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
MINISTERI DE FOMENT I EL CIM EN MATERIA DE 
CTRES, A MADRID,DIA 30 DE MAIG DE 2016 

ST.M.L.E.   
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

30-5-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT NO 
PERMANENT.UNA PROVA CICLISTA "I JUEGOS 
MUNDIALES DEL DEPORTE DE 
EMPRESAS".EXP.42/2016 PE 

W.F.C.S I 
A.I.D.E.B 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

30-5-16 ALTRES PERMIS PER UNA ACTIVITAT NO PERMANENT "X 
TROBADA CICLOTURISTA DE FEMINES A ALARÓ" 
DIA 05 DE JUNY.EXP.45/2016 PE 

UNIO CICLISTA 
ALARO 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-5-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/114 I.R.C   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-5-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/038 A.U.D   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

26-5-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002346/2016.  ESCUELA 
BALEAR 
DIRECTIVOS DE 
EMPRESA SL 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-5-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001860/2016-EXPCED D.K.S   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

27-5-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU  DE TREBALL.30H J.O.M   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

26-5-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.20H A.F.H   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

26-5-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL. 30H MJ.B.C   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

26-5-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.20H JC.F.G   
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

30-6-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

DEL SERVEI D'URBANISME AMB EL NÚM. DE 
RELACIÓ Q/2016/487. 

VARIS/INTERVE
NCIÓ 
DELEGADA/TRE
SORERIA 

3636,99 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-5-16 APROVACIÓ LLISTA 
DEFINITIVA APTES 

COM A RESULTAT DE LA PROVA DEL 13/05/16 EN 
EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 2016 PER A 
L'OBTECIÓ DE L'ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
DEL PERSONAL D'ADMISSIÓ I CONTROL 
D'AMBIENT INTERN. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

20-5-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/090 P.T.R   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

30-5-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002611/2016 A 002642/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

31-5-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002643/2016 A 002661/2016 VARIS   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

19-5-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PEL CONTROL DE COLOMS A LES 
INSTAL·LACIONS RAMADERES POL. 5 PARC. 407 
T.M.SANTANYÍ 

M.V.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

19-5-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PEL CONTROL DE COLOMS A 
L'ESGLÈSIA PARROQUIAL DE PUIGPUNYENT 

B.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

20-5-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PEL CONTROL DE TUDONS A LES 
PARCEL·LES 133, 134, 135, 137 POL. 61 T.M. 
FELANITX 

M.V.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

25-5-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PEL CONTROL DE TUDONS A L 
VEDAT PM-11.236 

M.L.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

24-5-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PEL CONTROL DE TUDONS A LES 
PARCEL. 510,511,512 DEL POL. 8 T.M. SANTANYI I 
LES PARCEL. 248 I 141 POL. 35 T.M. FELANITX 

A.B.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

24-5-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PEL CONTROL DE TUDONS A LA 
PARCEL. 1 DEL POL. 19 I 236 DEL POL. 18 
UBICADES AL POL.61 T.M. SON SERVERA 

J.B.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

26-5-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PEL CONTROL DE TUDONS A LA 
PARCEL. 263 POL. 18, T.M. DE CAMPOS 

M.M. M.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-5-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PEL CONTROL DE CABRES 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA AL 
VEDAT PM-10.288 

T.B.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

11-5-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE CABRES 
BORDES PER DANYS AL'AGRICULTURA VEDAT 
PM-10.130 

M.LL.LL.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

11-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PEL DESCASTAMENT DE CABRES 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA VEDAT 
PM-12.093 

M.I.E.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

19-5-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PEL DESCASTAMENT DE CABRES 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA A LA 
PARCEL. 80 POL. 3 T.M. ESPORLES 

B.J. P. O.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-5-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA 
PROVA DE TIR AL COLOMÍ AL CAMP DE TIR DE ES 
CAP GROS AL VEDAT PM-10646 T.M. ALCÚDIA 

S..C. D'ALCÚDIA   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

18-5-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA 
COPA FEDERACIÓ I EL CAMPIONAT DE BALEARS 
DE SAN HUBERTO EN EL VEDAT PM-11.092 T.M. 
MONTUÏRI 

AS.B. DE C. AMB 
CA DE MOSTRA 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

18-5-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA 
PROVA LOCAL DE TIR AL COLOM A LA FINCA 
CAMP DE TIR, INCLOSA EN EL VEDAT PM-11.085 
T.M. DE PETRA 

S.C. DE PETRA-
BONANY 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

18-5-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA 
PROVA LOCAL DE TIR AL COLOMÍ A LA FINCA 
SON ALEMANY, INCLOSA EN EL VEDAT PM-12.165 
T.M. BÚGER 

S.C.BÚGER   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

18-5-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA 
COPA FEDERACIÓ I EL CAMPIONAT DE BALEARS 
DE CAÇA PRÀCTICA AMB MENCIÓ CACT EN EL 
VEDAT PM-11.092 DEL T.M. MONTUÏRI 

AS. BALEAR DE 
C. AMB CA DE 
MOSTRA 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

18-5-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA 
PROVA DE  CAÇA PRÀCTICA AMB MENCIÓ CACT 
EN EL VEDAT PM-11.175 DEL T.M. MURO EL 6 I 7 
D'AGOST DE 2016 

A.B.DE.C. AMB 
CA DE MOSTRA 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

18-5-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA 
PROVA DE CAÇA PRÀCTICA AMB MENCIÓ CACT 
EN EL VEDAT PM-11.175 DEL T.M. MURO DIES 30 I 
31 DE JULIOL 2016 

AS.B.DE C. AMB 
CA DE MOSTRA 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-5-16 ALTRES AUTORITZACIÓ D'UNA PROVA DE CARÀCTER 
LOCAL OBERTA DE RECORREGUT DE CAÇA, 
VEDAT PM-10.646 T.M. D'ALCÚDIA 

S.C. D'ALCÚDIA   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

26-5-16 ALTRES AUTORITZACIÓ D'UNA PROVA PUNTUABLE PEL 
CAMPIONAT DE BALEARS DE TIR AL COLOMÍ A LA 
FINCA SON JAUMELL, INCLOSA EN EL VEDAT PM-
12.002 T.M. CAPEPERA 

S.C. DE 
CAPDEPERA 
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

26-5-16 ALTRES AUTORITZACIÓ RELATIVA A LA REALITZACIÓ 
D'UNA PROVA LOCAL DE TIR AL COLOMÍ AL 
VEDAT PM-11.126 T.M. DE VILAFRANCA 

S.C. DE 
VILAFRANCA 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

19-4-16 ALTRES INICI D'EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
PS/0001 

S. S. S. 202 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

3-5-16 ALTRES INICI D'EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
PS/0003 

C.A. 60 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

3-5-16 ALTRES INICI D'EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
PS/0004 

D.F. 101 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

6-5-16 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA PS/0002 C.A. C. H. 202 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-5-16 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA CZ15/0047 A.A. 60 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-5-16 ALTRES SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ DEL VEDAT PM-11.407 
T.M. DE LLUCMAJOR 

J.M.T.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-5-16 ALTRES SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ DEL VEDAT PM-10.442 
T.M. DE SES SALINES 

I.M. LL. M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-5-16 ALTRES SOL·LICITUD DE CANVI DE TITULAR DEL VEDAT 
PM-11.219  

E.M.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

12-5-16 ALTRES SOL·LICITUD DE SEGREGACIÓ DEL VEDAT PM-
10.286 

I.Mª. P.B.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

12-5-16 ALTRES SOL·LICITUD DE SEGREGACIÓ DEL VEDAT PM-
11.227 

G.A.N.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

23-5-16 ALTRES SOL·LICITUD DE BAIXA DEL VEDAT PM-11.108  G.F.O.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

26-5-16 ALTRES SOL·LICITUD DE CANVI DE TITULAR DEL VEDAT 
PM-11.240 

D.V.V.   



 379 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

23-5-16 ALTRES SOL·LICITUD DE CANVI DE TITULAR DEL VEDAT 
PM-10.984 

J.R.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

26-5-16 ALTRES SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ DEL VEDAT PM-12.054  G.N.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-5-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE 
CAÇA DE RÈGIM GENERAL 

PM-10426   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-5-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE 
CAÇA DE RÈGIM GENERAL 

PM-10.420   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-5-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE 
CAÇA DE RÈGIM GENERAL 

PM-10.288   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-5-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE 
CAÇA DE RÈGIM GENERAL 

PM-10.356   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-5-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE 
CAÇA DE RÈGIM GENERAL 

PM-10.213   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

11-5-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE 
CAÇA DE RÈGIM GENERAL 

PM-10.239   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

11-5-16 ALTRES SOL·LICITUD D'APROVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE 
CAÇA DE RÈGIM GENERAL 

PM-11.972   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

11-5-16 ALTRES SOL·LICITUD D'APROVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE 
CAÇA DE RÈGIM GENERAL 

PM-12195   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

12-1-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE 
CAÇA DE RÈGIM GENERAL 

PM-10.469   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-5-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE 
CAÇA DE RÈGIM GENERAL 

PM-11.531   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-5-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE 
CAÇA DE RÈGIM GENERAL 

PM-10764   
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-6-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT PM-11.747 POLO CLUB 
VERNISSETA 
S.L. 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-6-16 ALTRES SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ DEL VEDAT PM-11.954 S.C.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

2-6-16 ALTRES SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ DEL VEDAT PM-10.482 C.S.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

2-6-16 ALTRES SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ DEL VEDAT PM-10.158 F.F.B.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

3-6-16 ALTRES SOL·LICITUD DE SEGREGACIÓ DEL VEDAT PM-
11.531 

SON FRAU DE 
DALT S.A. 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-6-16 ALTRES SOL·LICITUD DE SEGREGACIÓ DEL VEDAT PM-
10.425 

M.S.V.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-6-16 ALTRES SOL·LICITUD DE SEGREGACIÓ DEL VEDAT PM-
11.241 

A.S.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-6-16 ALTRES SOL·LICITUD DE SEGREGACIÓ DEL VEDAT PM-
10.551 

S.V. S. I ALTRES   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA 
PROVA DE TIR A COLOMÍ AL CAMP DE TIR  DE ES 
CAP GROS AL VEDAT PM-10.646 T.M. ALCÚDIA 

S.C. ALCÚDIA   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

3-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER AL CONTROL DE TUDONS I 
LLEBRES AL VEDAT PM-10468 T.M. SES SALINES 

SURISLA, S.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

23-5-16 ALTRES INICI D'EXPEDIENT DE PRÒRROGA I REVISIÓ DE 
LA RENDA DEL CONTRACTE DE LLOGUER DE 
DATA 24/07/2006 DE LA FINCA "CAPOCORB DE'N 
MUNAR" PERÍODE 2016-2018 

CAPOCORB 
DE'N MUNAR 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factura de INTERNACIONAL BALEAR COURIER S.L. 
amb referència núm. 79/45300/20160330. 

? 14,24 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

3-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de GENERAL DE SERVICIOS ITV 
S.A. amb referència núm. 79/45300/20160323. 

? 180,86 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

11-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factura de J.MUNNE MAQUINARIA AGRÍCOLA S.L. 
amb referència núm. 79/45300/20160328. 

? 875 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

28-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de Tributs Servei Itv amb 
referència núm. 79/45300/20160407. 

? 223,99 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

24-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160401. 

? 3503,89 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

18-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factura de LEVEL ELECTRONICS, SL amb referència 
núm. 79/45300/20160403. 

? 918,35 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160404. 

? 1885,06 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

26-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160408. 

? 1168,62 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

18-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació ADO despesa finca 78-A Add. 50 exp. CM-
29 

BIONORICA 
EXTRACTS, SL 

2808,79 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

18-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació ADO despesa finca 23 add. 46 exp. CM-29 R.P.M. i M.Ll.A. 5620,72 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació ADO despesa finca 62 add. 51 exp. CM-29 A.Q.LL. 187,73 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació ADO despesa finca 34 add. 49 exp. CM-29 S.P.G. 119,75 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

19-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació ADO despesa finca 125 add. 56 exp. CM-58 S.E. 69,81 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

11-5-16 ALTRES Resolució de recurs de reposició en relació a 
procediment ref. RP 9/2014 

P.G.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

27-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160410. 

? 854,5 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

24-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL amb referència núm. 
79/45300/20160329. 

? 2642,67 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de DISTRIBUIDORA ROTGER 
S.L. amb referència núm. 79/45300/20160412. 

? 54,75 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

10-5-16 ARXIU EXPEDIENT Arxiu de reclamació de responsabilitat patrimonial ref. 
RP 10/2016 

Sr. G.F.D.V.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

10-5-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

Desestimació reclamació de responsabilitat patrimonial 
administració ref. RP 18/2014 

GOSAUBA   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-5-16 ALTRES Aprovació programa de redacció i direcció de projectes 
obres ctres. del CIM 

?   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-5-16 ALTRES Autorització al personal del CIM per tal de visitar les 
ctres. amb ferm de formigó d'Andalusia  

Sr. J.G.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-5-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

Dietes manutenció personal ctres. mes abril 2016 DIVERSOS 2456,72 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-5-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

Abonament indemnització per actuacions 
d'emergències període 04/04/2016 a 02/05/2016 

DIVERSOS 7769,3 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

31-5-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

Aprovació expedient de contractació ref. 1/2016-C B&M 
AUTOMOVILES 
ESPAÑA, SA 

43461,77 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

27-5-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. bastidor: 
1332691174  

Sr. A.O.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

27-5-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. bastidor: 
KZ440A031289 

Sr. J.B.S.E.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

27-5-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. bastidor: 
4838583 

Sr. P.J.M.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

27-5-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. bastidor: 
2642060343 

Sr. P.J.J.M.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

19-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació contracte menor de servei 
exp. 16M00255 

ATENEA, 
SEGURIDAD Y 
MEDIOAMBIENT
E, SA 

9861,5 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-5-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contracte menor de servei exp. 16M02655 GARAU 
INGENIEROS, 
SL 

11495 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-5-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació de contracte menor ref. 16M02855 GRUSAMAR 
INGENIERIA Y 
CONSULTING, 
SL 

4174,5 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-5-16 ALTRES Resolució de classificació de les propostes 
presentades a la licitació exp. contrac. 25/2015 

DIVERSOS   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

1-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160415. 

? 246,8 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

26-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació de preu just i ADO finca 36 add. 53 exp. 
CM-29 

Sra. M.P.M. 2166,95 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

26-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació ADO despesa finca 75-78 add. 45 exp. CM-
29 

Sr. S.R.A. 17186,91 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

27-5-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial 
ref. RP 13/2015 

Sra. F.V.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

25-5-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES CARRETERES 

Permís per modificació de línia telefònica aèria a la 
Ma-1020 exp. 492/2016 

TELEFONICA 
MOVILES 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

24-5-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES CARRETERES 

Permís per xarxa soterrada a la Ma-2121 exp. 
443/2016 

AJ. SOLLER   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

26-5-16 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

Abonar danys produïts a carreteres Ma-3322 exp. DA 
03/2016 

Sra. M.A.M.V. 83,59 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

25-5-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contracte menor exp. 16M02755 TYPSA 16819 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

25-5-16 ALTRES Abonament de la tarifa de tractament dels residus de 
construcció i demolició exp. 10/2012 

MAC INSULAR, 
SL 

378,61 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

11-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 60a certificació exp 34/10 ROIG, SA 10316,28 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

11-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 40a certificació exp. 38/11 UTE ROIG, SA - 
ELECTRONIC 
TRAFIC, SA 

16980,17 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

26-5-16 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

Sol·licitud d'iniciació procediment ref. RP 12/2016 Sr. G.C.B.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

26-5-16 ALTRES Resolució procediment sancionador en relació al 
procediment ref. ES 21/2015 

MOTOR 
MALLORCA, SA 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

25-5-16 ALTRES Expedient disciplinari incoat al Sr. J.S.R.S. J.S.R.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-5-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES CARRETERES 

Permís per legalització d'habitatge unifamiliar a la Ma-
3331 exp. 483/2016 

Sr. R.B.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-5-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES CARRETERES 

Permís per legalització de reforma i ampliació a la Ma-
12 exp. 486/2016 

Sr. X.A.LL.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-5-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES CARRETERES 

Permís per captació d'aigües subterrànies a la Ma-
4014 exp. 487/2016 

Sr. J.P.P.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

24-5-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

Despeses derivades d'assistència a curs Sr. J.G.R. Sr. J.G.R. 177 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

24-5-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

Inclusió en la nòmina de despeses derivades de 
l'assistència a curs del Sr. G.M.S. 

Sr. G.M.S. 178 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-5-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

Desestimar reclamació ref. RP 21/2015 Sr. B.C.S.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-5-16 ALTRES Autorització al personal de la D.I. Infraestructures i 
Mobilitat per tal d'assistir a la jornada nacional de 
conservació de les vies publiques  

DIVERSOS   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-5-16 ALTRES Aprovació definitiva d'estudi informatiu per 
determinació de la zona de reserva viària clau: 15-18-
0-EI 

.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

3-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de NEUMATICS BINISSALEM 
S.L. amb referència núm. 79/45300/20160416. 

? 883,67 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

7-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160419. 

? 397,95 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

6-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160418. 

? 3958,87 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

7-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/2016022400 

? 1385,06 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

7-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016022900 

? 921,5 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

7-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016022300 

? 56,56 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

7-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016030500 

? 1172,6 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

7-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016022600 

? 2250,97 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

8-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016030700 

? 189,69 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

18-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016031300 

? 1302,63 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

26-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016032000 

? 357,44 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

26-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016031900 

? 1203,2 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

3-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016032400 

? 829,87 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

20-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016033100 

? 488,73 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016040900 

? 1035,41 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016040600 

? 421,83 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016041300 

? 726 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

6-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016041100 

? 246,78 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

8-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016040500 

? 991,6 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

8-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016042000 

? 252,62 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

8-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160422. 

? 193,15 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

7-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de VERGER MATERIALS ES PLA 
S.L. amb referència núm. 79/45300/20160421. 

? 327,67 

 


