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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2016 
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (9-11-2016) 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 
 
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L’ANY 2017. 
 
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda: 

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb la finalitat de 
millorar l'eficàcia en l'atorgament de subvencions, estableix la necessitat d'elaborar per 
part dels òrgans de les administracions públiques que en proposin l’establiment, un pla 
estratègic de subvencions, que introdueixi una connexió entre els objectius i efectes que 
es pretenen obtenir, amb els costos previsibles i les seves fonts de finançament, amb 
l'objectiu d'adequar les necessitats públiques a cobrir a través de les subvencions amb 
les previsions de recursos disponibles. Es tracta d’un instrument de planificació de les 
polítiques públiques que tinguin per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o 
interès social o de promoció d'una finalitat pública. 

Els departaments del Consell de Mallorca han elaborat el contingut d’aquest Pla, amb la 
metodologia i el contingut que assenyala l’article 8 de la Llei esmentada, d’acord amb 
les previsions pressupostàries per a l’exercici 2017. 

El Pla estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca conté previsions per un 
període de tres anys i es revisarà anualment d’acord amb el resultat de l’avaluació dels 
objectius fixats.  

Per tot això, es proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca, òrgan competent 
per a resoldre, de conformitat amb allò que disposa l’apartat h) de l’article 1 del Decret, 
de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca, 
l’adopció del següent: 

ACORD 

1r.- Aprovar el Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2017, 
que s’adjunta com Annex del present Acord. 

2n.- Publicar el contingut d’aquest Pla en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la 
seu electrònica del Consell de Mallorca. 
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DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

 

DEPARTAMENT : PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

PROGRAMA: IGUALTAT D’OPORTUNITATS (23167) 

DENOMINACIÓ: Ajuda econòmica de pagament únic per a dones víctimes de violència de gènere, prevista a l’art. 27 de la L.O. 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

-Complir amb el mandat 
normatiu de la L.O. 1/2204 i 
col·laborar amb l’Estat en la 
gestió d’aquesta ajuda 

-Contribuir  amb una ajuda 
econòmica a completar el 
conjunt de mesures  integrals 
contra la violència de gènere 

- dones víctimes de 
violència de gènere amb 
recursos escassos i amb 
difícil ocupabilitat 

- Una única línia, dotada amb 
100.000€ (subjecte a possibles 
modificacions de crèdit si 
s’exhaureix l’import previst)  

00.23167.48902 Concessió directa sense 
termini de presentació, 
subjecta a les condicions  
marcades per el RD 
1452/2005 i el Decret 
125/2010 

100.000,00€ (2017) 

150.000,00€ (2018) 

150.000,00€ (2019) 

No hi ha termini d’execució. Les 
usuàries poden presentar la 
sol· licitud en qualsevol moment de 
l’any. 

La normativa estatal no preveu una 
finalització de vigència de la ajuda. 

 
 

DEPARTAMENT : DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: IGUALTAT D’OPORTUNITATS (23167) 

DENOMINACIÓ: Subvencions a entitats i associacions sense afany de lucre i als ajuntaments en matèria d’Igualtat 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Potenciar la participació de les 
entitats de dones com a eix 
bàsic per a la presa de 
decisions en qualsevol àmbit 
de la nostra societat, i que 
promoguin la igualtat de 
gènere. 

Impulsar i afavorir accions i 
activitats de suport en el 
desenvolupament de polítiques 
per promoure la igualtat i 
eliminar discriminacions, dels 

- Ajuntaments amb població 
inferior a 50.000 h 

- Associacions de dones 
feministes 

- L1. a- Subvencions per la posada 
en marxa de Plans d’Igualtat 
municipals. 

- L.1.b-  Subvencions a projectes i 
campanyes innovadors per a la 
inclusió de la perspectiva de 
gènere i la tranvesalitat en 
diferents àmbits per avançar capa 
politiques públiques per 
promoure la igualtat i eliminar 
discriminacions. 

- L2.a- Subvencions per projectes 

00.23167.48900 

00.23167.46200 

 

- Convocatòria pública 
en règim de 
concurrència  no 
competitiva. 

 

2017: 145.000€ 

2019: 250.000€ 

Des de Febrer 2017 a 30 de 
novembre 2017 
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Ajuntaments, 

 

o activitats per promoure la 
igualtat efectiva de dones i 
homes. 

- L.2.b- Subvencions per 
manteniment d’associacions de 
dones de recent creació. 

 
 

DEPARTAMENT : PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: PARTICIPACIÓ CIUTADANA (92400) i PROMOCIÓ SOCIAL I ASSOCIACIONISME (23180)  

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions destinades al foment de la Participació Ciutadana i la Promoció Sociocultural 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

 
- Donar suport als ajuntament 
en matèria de participació 
ciutadana dissenyant un 
programa de suport i 
assessorament tècnic en 
metodologies participatives 
perquè les entitats locals 
puguin desenvolupar, també, 
processos participatius 
 
 
- Promoure l’associacionisme 
en l’àmbit de la promoció i 
l’animació sociocultural 
 

 
- Ajuntaments de Mallorca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Associacions que fomentin 
la participació ciutadana i la 
promoció sociocultural 

 
- LÍNIA 1 Ajuntaments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- LÍNIA 2 Associacions que 
desenvolupin projectes en l’àmbit 
de la promoció i animació 
sociocultural 

 
00.92400.46200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00.23180.48900 

Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
competitiva 

 

 
200.000,00 (2017) 
200.000,00 (2018) 
200.000,00 (2019) 
 
 
 
 
 
 
 
200.000,00 (2017) 
200.000,00 (2018) 
200.000,00 (2019) 

Any 2017 

 
 

DEPARTAMENT : PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: PROMOCIÓ SOCIAL I ASSOCIACIONISME (23180) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions destinades a inversions en infraestructures  

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 
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- Suport al desenvolupament 
de l’activitat associativa així 
com al foment de la 
participació ciutadana en la 
vida social 

- Dur a terme accions dirigides 
a potenciar el benestar del 
col·lectiu de les persones 
majors 

- Associacions  de Persones 
Majors 

- Subvencions per a les despeses 
relatives a inversions en 
infraestructures  

 

 

 

00.23180.78900 

 

 

Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
competitiva 

 

158.000,00 (2017) 

158.000,00 (2018) 

158.000,00 (2019) 

 

Any 2017 

 
 

DEPARTAMENT : PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: PROMOCIÓ SOCIAL I ASSOCIACIONISME (23180) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per al desenvolupament de projectes de promoció sociocultural 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

- Suport al desenvolupament 
de l’activitat associativa així 
com al foment de la 
participació ciutadana en la 
vida social 

- Dur a terme accions dirigides 
a potenciar l’envelliment actiu 
del col·lectiu de les persones 
majors 

- Associacions i Federacions 
d’Associacions de Persones 
Majors 

- LÍNIA 1 lloguer de locals socials 

- LÍNIA 2 manteniment de les 
entitats 

 

 

- LÍNIA 3 activitats socioculturals 

 

- LÍNIA 1 lloguer de locals socials 

- LÍNIA 2 manteniment de les 
entitats 

 

 

- LÍNIA 3 activitats socioculturals 

 

- LÍNIA 1 lloguer de locals socials 

00.23180.48900 

00.23180.48900 

00.23180.78900 

 

00.23180.48900 

 

00.23180.48900 

00.23180.48900 

00.23180.78900 

 

00.23180.48900 

 

Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
competitiva 
(associacions) i 
Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
no competitiva 
(federacions 
d’associacions) 

 

Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
competitiva 
(associacions) i 
Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
no competitiva 
(federacions 
d’associacions), de 
caràcter pluriennal  

 

580.000,00 (2017) 

190.000,00 (2017) 

40.000,00 (2017) 

 

890.000,00 (2017) 

 

290.000,00 (2017) 

95.000,00 (2017) 

20.000,00 (2017) 

 

445.000,00 (2017) 

 

580.000,00 (2018) 

190.000,00 (2018) 

De l’1 de juliol de 2016 al 30 de 
juny de 2017 

 

 

 

 

 

De l’1 de juliol de 2017 al 31 de 
desembre del 2017 
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- LÍNIA 2 manteniment de les 
entitats 

 

- LÍNIA 3 activitats socioculturals 

 

- LÍNIA 1 lloguer de locals socials 

- LÍNIA 2 manteniment de les 
entitats 

 

- LÍNIA 3 activitats socioculturals 

 

40.000,00 (2018) 

890.000,00 (2018) 

 

580.000,00 (2019) 

190.000,00 (2019) 

40.000,00 (2019) 

890.000,00 (2019) 

 
 

DEPARTAMENT : PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: GRUPS POLÍTICS (92420) 

DENOMINACIÓ: Subvencions partits polítics Més 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

- Suport a l’activitat del partit 
polític en la seva tasca de 
representació 

- Partit polític amb 
representació al Consell 

-  00.92420.48902 Concessió directa 21.334,68 € 
(Anualitat 2017) 

21.334,68 € 
(Anualitat 2018) 

21.334,68 € 
(Anualitat 2019) 

 

De l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2017 

De l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2018 
 
De l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2019 

 
 

DEPARTAMENT : PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: GRUPS POLÍTICS (92420) 

DENOMINACIÓ: Subvencions partits polítics C’S 
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Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

- Suport a l’activitat dels 
partits polítics en la seva tasca 
de representació 

- Partits polítics amb 
representació al Consell 

-  00.92420.48906 Concessió directa 13.216,92 € 
(Anualitat 2017) 

13.216,92 € 
(Anualitat 2018) 

13.216,92 € 
(Anualitat 2019) 

 

De l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2017 

De l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2018 
 
De l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2019 

 
 

DEPARTAMENT : PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: GRUPS POLÍTICS (92420) 

DENOMINACIÓ: Subvencions partits polítics PI 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

- Suport a l’activitat del partit 
polític en la seva tasca de 
representació 

- Partit polític amb 
representació al Consell 

-  00.92420.48905 Concessió directa 15.246.36 € 
(Anualitat 2017) 

15.246.36 € 
(Anualitat 2018) 

15.246.36 € 
(Anualitat 2019) 

 

De l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2017 

De l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2018 
 
De l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2019 

 
 

DEPARTAMENT : PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: GRUPS POLÍTICS (92420) 

DENOMINACIÓ: Subvencions partits polítics PP 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

- Suport a l’activitat dels 
partits polítics en la seva tasca 

- Partits polítics amb -  00.92420.48904 Concessió directa 29.452,44 € De l’1 de gener al 31 de desembre 
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de representació representació al Consell (Anualitat 2017) 

29.452,44 € 
(Anualitat 2018) 

29.452,44 € 
(Anualitat 2019) 

 

de 2017 

De l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2018 
 
De l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2019 

 
 

DEPARTAMENT : PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: GRUPS POLÍTICS (92420) 

DENOMINACIÓ: Subvencions partits polítics PSOE 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

- Suport a l’activitat dels 
partits polítics en la seva tasca 
de representació 

- Partits polítics amb 
representació al Consell 

-  00.92420.48901 Concessió directa 23.364,12 € 
(Anualitat 2017) 

23.364,12 € 
(Anualitat 2018) 

23.364,12 € 
(Anualitat 2019) 

 

De l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2017 

De l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2018 
 
De l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2019 

 
 

DEPARTAMENT : PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: GRUPS POLÍTICS (92420) 

DENOMINACIÓ: Subvencions partits polítics PODEMOS 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

- Suport a l’activitat del partit 
polític en la seva tasca de 
representació 

- Partit polític amb 
representació al Consell 

-  00.92420.48903 Concessió directa 19.305,24 € 
(Anualitat 2017) 

19.305,24 € 
(Anualitat 2018) 

De l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2017 

De l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2018 
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19.305,24 € 
(Anualitat 2019) 

 

De l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2019 

 
 

DEPARTAMENT : PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: GRUPS POLÍTICS (92420) 

DENOMINACIÓ: Assignacions grups polítics CIM 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

- Suport a l’activitat dels grups 
polítics en la seva tasca de 
representació 

- Grups polítics amb 
representació al Consell 

-  00.92420.48200 Concessió directa 121.919,76 € 
(Anualitat 2017) 

121.919,76 € 
(Anualitat 2018) 

121.919,76 € 
(Anualitat 2019) 

 

De l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2017 

De l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2018 
 
De l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2019 

 
 

DEPARTAMENT : PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: RELACIONS INSTITUCIONALS (92430) 

DENOMINACIÓ: Subvenció colla gegantera Relacions Institucionals 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

- Potenciar la cultura 
gegantera arrel de Mallorca  

- Afavorir i millorar la sortida 
dels gegants del Consell de 
Mallorca per actes 
organitzats pel Consell de 
Mallorca i a petició dels 
diferents municipis i/o 

- Municipis, associacions i 
entitats sol·licitants 

- Subvenció per maneig i transport 
dels 4 gegants del Consell de 
Mallorca 

00 92430 48903 

 
 
 
 
 
 
 

 

- Concessió nominativa  30.000,00€ (2017) 

30.000,00 (2018) 

30.000,00 (2019) 

 

1 de gener a 31 desembre de 2017 

 1 de gener a 31 de desembre 2018 

1 de gener a 31 de desembre 2019 
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entitats. 

- Creació de tallers 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS (33210) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria catalogació d’Arxius 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Iniciar uns ajuts econòmics als 
ajuntaments per la millora i 
modernització i organització 
dels seus fons de patrimoni 
documental. 

Ajuntaments - Subvenció per digitalització i 
organització de fons documentals 
dels arxius municipals. 

 

20.33210.46200 Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
competitiva. 

2017   10.000,00€ 
2018   10.000,00 €      
2019   10.000,00 € 

1 febrer 2017 a 30 octubre 2017 

 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS (33210) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria Infraestructures Biblioteques, Arxius i Museus  

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Promocionar els ajuts als 
Ajuntaments per a la millora 
de modernització dels seus 
equipaments  

- Ajuntaments - Subvenció per a equipaments 
dels serveis públics de 
Biblioteques, Arxius i Museus 

 

20 33210 76200 Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
competitiva 

2017  220.000,00 €   

  2018  220.000,00 € 
 
  2019  220.000,00 € 

1 setembre 2016 a 31 agost 2017 

 

 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria a Associacions projectes Arts escèniques 
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Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Promoure la producció d’arts 
escèniques dins l’àmbit 
associatiu  

- Entitats associatives sense 
ànim de lucre. 

- Subvenció per potenciar i 
difondre la dramatúrgia, obres, 
autors i espectacles escènics de 
Mallorca 

. 

20 33430 48904 Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
competitiva 

2017  60.000,00 €   

    2018  60.000,00 € 

  2019  60.000,00 € 

1 setembre 2016 a 31 agost 2017 

 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria a Associacions Fires, Festivals, Mostres i Certàmens 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Promoure el mercat escènic 
associatiu de festivals i 
certàmens, procurant 
l’encontre entre els 
programadors i el públic 
interessat. 

- Associacions - Subvencions per el foment del 
mercat escènic associatiu,. 

 

20 33430 48900 Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
competitiva 

2017  70.000,00 €   

    2018  70.000,00 € 

   2019  70.000,00 € 

1 desembre 2016 a 31 octubre 
2017 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Centre espacial planetari Mallorca difusió astronomia nivell 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Donar suport al projecte del 
Centre Espacial de Mallorca 

- Centre Espacial de 
Mallorca 

- Subvenció nominativa 20 33430 48924 Nominativa  

Concessió directa 

2017  80.000,00 €   

    2018  80.000,00 € 

   2019  80.000,00 € 

1 gener 2017 a 30 setembre 2017 
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DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: A Ajuntaments Convocatòria Fires, festivals, mostres i certàmens  

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Promoure el mercat escènic 
fires, festivals, mostres i 
certàmens, procurant 
l’encontre els programadors i 
el públic interessat  

- Ajuntaments - Subvenció per foment 
d’espectacles de teatre 

 

20 33430 46200 Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
competitiva 

2017  120.000,00 €   

  2018  120.000,00 € 

  2019  120.000,00 € 

1 desembre 2016 a 31 octubre 
2017 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria a Empreses Fires, festivals, mostres i certàmens 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Promoure el mercat escènic, 
els festivals i certàmens  

- Empreses i autònoms de 
l’activitat econòmica 

- Subvenció per promoure les arts 
escèniques a fires, festivals, 
mostres i certàmens 

 

20 33430 47903 Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
competitiva 

2017  40.000,00 €   

    2018  40.000,00 € 

   2019  40.000,00 € 

1 desembre 2016 a 31 octubre 
2017 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria Associacions Circuit de Teatre Amateur 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Promocionar les arts 
escèniques no professional i 
posar-lo a l’abast del públic 

- Associacions de Teatre 
Amateur 

- Subvencionar les arts escèniques 
no professionals 

20 33430 48918 Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
competitiva 

2017  30.000,00 €   

    2018  30.000,00 € 

1 novembre 2016 a 31 octubre 
2017 
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mallorquí  
   2019  30.000,00 € 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria Associacions d’activitats musicals 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Realització de concerts, 
festivals i cicles musicals 

- Entitats associatives  sense 
ànim de lucre 

- Subvenció per a la realització de 
concerts, festivals, cicles 
musicals. 

 

20 33430 48915 Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
competitiva 

2017  140.000,00 €   

  2018  140.000,00 € 

  2019  140.000,00 € 

1setembre 2016 a 31 agost 2017 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria Fons de Cooperació Cultural Universitària 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Promoure la col· laboració 
cultural que formen part del 
sector universitari pel foment 
de les activitats culturals 

- Les entitats del sector 
públic de la CAIB que en 
depenen 

- Subvenció per activitats culturals 20 33430 45300 Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
competitiva 

2017  80.000,00 €   

    2018  80.000,00 € 

   2019  80.000,00 € 

30 de març fins als 15 dies naturals 
posteriors a la data de publicació 
de la convocatòria anual. 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria Fons d’activitats musicals 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 
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Promoure la realització de 
concerts, festivals i cicles 
musicals. 

- Autònoms i empreses de 
l’activitats econòmiques 

- L’objecte d’aquesta convocatòria 
és la realització de concerts, 
festivals cicles musicals que 
promoguin i divulguin les arts 
musicals entre la població. La 
realització de concerts destinats a 
la col·lectivitat o a un sector del 
públic en general. 

20 33430 47905 Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
competitiva 

2017  140.000,00 €   

  2018  140.000,00 € 

  2019  140.000,00 € 

30 de març fins als 15 dies naturals 
posteriors a la data de publicació 
de la convocatòria anual. 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria Fons de creació i producció d’Arts Plàstiques i Visuals 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Fomentar la realització de 
projectes expositius d’arts 
plàstiques realitzats per les 
galeries d’art de Mallorca 

- Autònoms i/o empreses de 
l’activitat econòmica 

- Subvenció pel foment per a la 
realització de projectes expositius 
en general i ajudes a la creació. 

 

20 33430 47900 Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
competitiva 

2017  180.000,00 €   

  2018  180.000,00 € 

  2019  180.000,00 € 

1 octubre 2016 a30 setembre 2017 

 
 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria Fons de creació producció i programació d’Arts Escèniques 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Augmentar la programació i 
producció i el nivell del teatre 
a la nostra comunitat  

- Autònoms i /o empreses 
d’aquest sector 

- Subvenció per programació i 
producció 

 

20 33430 47902 Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
competitiva 

2017  750.000,00 €   

  2018  750.000,00 € 

  2019  750.000,00 € 

16 setembre 2016 a 30 setembre 
2017 
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DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria Fons per Associacions Culturals 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Promoure i difondre entre la 
població festivals  
l’associacionisme cultural i 
participatiu 

- Entitats associatives sense 
ànim de lucre 

- Subvenció per promoure 
l’associacionisme cultural i 
participatiu 

 

20 33430 48905 Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
competitiva 

2017  300.000,00 €   

  2018  300.000,00 € 

 2019  300.000,00 € 

1 setembre 2016 a 31 agost 2017 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria Fons de creació i producció de cinema i audiovisual 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Promoure i fomentar la 
producció cinematogràfica i 
audiovisual 

- Autònoms i/o empreses de 
l’activitat econòmica 

- Subvenció per a promoure i 
fomentar la producció 
cinematogràfica i audiovisual 

 

20 33430 47904 Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
competitiva 

2017  350.000,00 €   

  2018  350.000,00 € 

 2019  350.000,00 € 

2 novembre 2016 a 30 setembre 
2017 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria Fons d’ activitats culturals per Ajuntaments 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Promoure una política activa 
d’activitats culturals amb la 
finalitat de millorar els índexs 
culturals dels pobles de 

- Ajuntaments - Subvenció per activitats i 
projectes culturals. 

 

20 33430 46201 Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
competitiva 

2017  1.020.000,00 €    

2018  1.020.000,00 € 

1 setembre 2016 a 31 agost 2017 



 15 

Mallorca 
2019  1.020.000,00 € 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria Fons Municipal d’inversions per a equipaments culturals i FIC 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Invertir i col·laborar en els 
equipaments culturals i 
complements de les FIC 

- Ajuntaments - Subvenció per equipaments 
culturals municipals i 
complements de les Festes 
declarades d’Interès Cultural pel 
Consell de Mallorca  

20 33430 76200 Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
competitiva 

2017  300.000,00 €   

  2018  300.000,00 € 

  2019  300.000,00 € 

30 de març fins als 15 dies naturals 
posteriors a la data de publicació 
de la convocatòria anual. 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Conveni Federació Bandes de Música per fomentar activitats musicals 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Donar suport al projecte 
d’activitats de la Federació de 
Bandes de Música  

- Federació de Bandes - Subvenció nominativa per 
fomentar la música 

20 33430 48906 Nominativa  

Concessió directa 

2017  80.000,00 €   

    2018  80.000,00 € 

   2019  80.000,00 € 

2017 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Conveni Federació Música i Ball Mallorquí foment cultura popular 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 
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Donar suport a la Federació de 
Música i Ball Mallorquí 

- Federació de Música i Ball 
Mallorquí 

- Subvenció nominativa per 
fomentar la musica i el ball 
mallorquí 

20 33430 48908 Nominativa  

Concessió directa 

2017  40.000,00 €   

    2018  40.000,00 € 

   2019  40.000,00 € 

2017 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Conveni Obra Cultural Balear “Joan Alcover” 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les activitats 
de difusió sobre la figura del 
escriptor Joan Alcover 

- Obra Cultural Balear - Subvenció nominativa 20 33430 48912 Nominativa  

Concessió directa 

2017  30.000,00 €   

    2018  30.000,00 € 

   2019  30.000,00 € 

2017 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Conveni Fundació Teatre Municipal d’Inca. Suport Reforma REH 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Donar suport per a l’adquisició 
d’equipament i dotació 
infraestructures. 

- Fundació Teatre 
Municipal d’Inca 

- Subvenció nominativa 20 33430 78902 Nominativa  

Concessió directa 

2017  80.000,00 €   

    2018  80.000,00 € 

   2019  80.000,00 € 

2017 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ CULTURAL (33430) 

DENOMINACIÓ: Fundació Robert Graves 

       



 17 

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Promoure el coneixement i la 
difusió de l’obra de Robert 
Graves 

- Fundació Robert Graves - Subvenció nominativa 20 33430 48910 Nominativa  

Concessió directa 

2017  20.000,00 €   

    2018  20.000,00 € 

   2019  20.000,00 € 

2017 

 
 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: CULTURA (33490) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria Ajuntaments Circuit Teatral 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Potenciar i possibilitar les 
representacions d’espectacles 
d’arts escèniques i facilitar-ne 
la distribució i exhibició per a 
les sales i els teatres del Circuit 
d’arts escèniques de Mallorca 
(CAEM) 

- Ajuntaments - Subvenció per potenciar les 
representacions d’arts escèniques 
del teatres públics de Mallorca 

 

20 33490 46200 Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
competitiva 

2017  175.000,00 €   

  2018  175.000,00 € 

  2019  175.000,00 € 

15 setembre 2017 a 15 novembre 
2017 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: CULTURA (33490) 

DENOMINACIÓ: Conveni Bisbat de Mallorca p/ la col·laboració Biblioteca Diocesana 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar i donar suport a la 
Biblioteca Diocesana 

- Bisbat de Mallorca - Subvenció nominativa 20 33490 48903 Nominativa  

Concessió directa 

2017  25.000,00 €   

    2018  25.000,00 € 

  2019  25.000,00 € 

2017 
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DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: CULTURA (33490) 

DENOMINACIÓ: Conveni Gremi Llibreters per foment de la lectura 2017 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Promoure l’hàbit de la lectura i 
donar suport al projecte 
d’activitats: fira del llibre, dia 
del llibre i activitats de nadal 

- Gremi de Llibreters - Subvenció nominativa 20 33490 48910 Nominativa  

Concessió directa 

2017  60.000,00 €   

    2018  60.000,00 € 

  2019  60.000,00 € 

2017 

 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: SERVEI DE PATRIMONI HISTÒRIC (33620)      

DENOMINACIÓ:  Aportació al Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

El funcionament normal del 
consorci quant a 
l'administració ordinària i el 
compliment dels objectius 
científics 

- Totes les esferes socials 
sensibles a la cultura. 

- Especialment la comunitat 
experta en disciplines 
històriques. 

- També els professionals de 
la difusió cultural i els 
usuaris. 

- En realitat es tracta d'una 
aportació compromesa pel CIM 
en la fundació del consorci. 
Igualment fan aportació els altres 
socis: Ajunt. d'Alcúdia, Govern 
Balear i Ministeri de Cultura. 

20.33620.46700  Tramitació anual d'un 
expedient d'aportació 
fiscalitzat per intervenció  

 50.000,00€ (2017) 

 50.000,00€ (2018) 

 50.000,00€ (2019) 

 

L'anualitat de 2017 

 
DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: SERVEI DE PATRIMONI HISTÒRIC (33620)      

DENOMINACIÓ: Conveni Bisbat de Mallorca. Estudis històrics i científics conservació de béns culturals 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 



 19 

Redactar els estudis històrics i 
aconseguir els estudis 
científics necessaris per a la 
redacció i execució dels 
projectes de restauració. 

- El professionals implicats 
en la conservació dels béns 
culturals. 

-  Tot tipus d'usuaris  
interessats en la cultura i en 
l'art religiós. 

- Conveni Bisbat  per a estudis 
històrics i científics 

20 33620 48902 Concessió directa 

Partida nominal i 
finalista. 

Tramitació i 
fiscalització d''un 
conveni i de cada una de 
les activitats regulades 
en el conveni. 

 60.000,00 (2017) 

60.000,00 (2018) 

  60.000,00 (2019)      

L'anualitat de 2017 

 
DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: SERVEI DE PATRIMONI HISTÒRIC (33620)      

DENOMINACIÓ: Conveni Bisbat de Mallorca. Restauració de béns culturals eclesiàstics 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

La conservació i restauració 
dels béns culturals eclesiàstics, 
que constitueixen la part més 
nombrosa i de major interès 
del patrimoni històric de 
Mallorca. 

- El professionals implicats 
en la conservació dels 
béns culturals. 

- Tot tipus d'usuaris  
interessats en la cultura i 
en l'art religiós. 

- Conveni Bisbat. Conservació de 
béns de titularitat eclesiàstica. 

20 33620 78901 Concessió directa 

Partida nominal i 
finalista. 

Tramitació i 
fiscalització d''un 
conveni i de cada una de 
les activitats regulades 
en el conveni. 

2017__120.000,00 

2018__120.000,00 

2019__120.000,00 

L'anualitat de 2017 

 
DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: SERVEI DE PATRIMONI HISTÒRIC (33620)      

DENOMINACIÓ: Ajuntaments i Particulars.  Investigació i conservació de jaciments arqueològics  

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

La investigació i posada en 
valor del patrimoni arqueològic 
de Mallorca 

- Totes les esferes socials 
sensibles a la cultura. 

- Especialment la comunitat 

- A Ajuntaments. Investigació i 
conservació de jaciments 
arqueològics  

 

20 33620 76200 / 
120.000,00€ 

Convocatòria pública 
amb règim de 
concurrència 

2017 180.000,00  

2018 180.000,00 
2019 180.000,00  

 

L'anualitat de 2017 
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experta en disciplines 
històriques. 

- També els professionals de 
la difusió cultural i els 
usuaris. 

- A particulars  Investigació i 
conservació de jaciments 
arqueològics 

 

20 33620 78903 /  
60.000,00€ 

 

 

competitiva 

 

 

 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació d’atletisme de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 
Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

- Federació de les IB 
d’atletisme i en 
conseqüència els clubs 
mallorquins i nins/es que 
desenvolupen dit esport a 
Mallorca 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació 
d’atletisme de les Illes Balears 

20.34101.48911 Subvenció nominativa Exercici 2017 
23.625,49 € 

Exercici 2018 
23.625,49 € 

Exercici 2019 
23.625,49 € 

Exercici 2017 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Bàdminton de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 
Federacions Esportives dins de 

- Federació de les IB de 
Bàdminton i en 
conseqüència els clubs 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 
Bàdminton de les Illes Balears 

20.34101.48912 Subvenció nominativa Exercici 2017 
7.767,90 € 

Exercici 2018 

Exercici 2017 
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l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

mallorquins i nins/es que 
desenvolupen dit esport a 
Mallorca 

7.767,90 € 

Exercici 2019 
7.767,90 € 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Bàsquet de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 
Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

- Federació de les IB de 
Bàsquet i en conseqüència 
els clubs mallorquins i 
nins/es que desenvolupen 
dit esport a Mallorca 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 
Bàsquet de les Illes Balears 

20.34101.48913 Subvenció nominativa Exercici 2017 
81.134,22 € 

Exercici 2018 
81.134,22 € 

Exercici 2019 
81.134,22 € 

Exercici 2017 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de ciclisme de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 
Federacions Esportives dins de 

- Federació de les IB de 
ciclisme i en conseqüència 
els clubs mallorquins i 
nins/es que desenvolupen 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 
ciclisme de les Illes Balears 

20.34101.48914 Subvenció nominativa Exercici 2017 
18.755,97 € 

Exercici 2018 

Exercici 2017 



 22 

l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

dit esport a Mallorca 18.755,97 € 

Exercici 2019 
18.755,97 € 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació d’escacs de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 
Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

- Federació de les d’escacs i 
en conseqüència els clubs 
mallorquins i nins/es que 
desenvolupen dit esport a 
Mallorca 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació 
d’escacs de les Illes Balears 

20.34101.48915 Subvenció nominativa Exercici 2017 
10.912,34 € 

Exercici 2018 
10.912,34 € 

Exercici 2019 
10.912,34 € 

Exercici 2017 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Gimnàstica de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 
Federacions Esportives dins de 

- Federació de les IB de 
gimnàstica i en 
conseqüència els clubs 
mallorquins i nins/es que 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 
gimnàstica de les Illes Balears 

20.34101.48916 Subvenció nominativa Exercici 2017 
33.516,08 € 

Exercici 2018 

Exercici 2017 
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l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

desenvolupen dit esport a 
Mallorca 

33.516,08 € 

Exercici 2019 
33.516,08 € 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació d’handbol de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 
Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

- Federació de les IB 
d’handbol i en 
conseqüència els clubs 
mallorquins i nins/es que 
desenvolupen dit esport a 
Mallorca 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació 
d’handbol de les Illes Balears 

20.34101.48917 Subvenció nominativa Exercici 2017 
14.183,38 € 

Exercici 2018 
14.183,38 € 

Exercici 2019 
14.183,38 € 

Exercici 2017 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de futbol de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 
Federacions Esportives dins de 

- Federació de les IB de 
futbol i en conseqüència 
els clubs mallorquins i 
nins/es que desenvolupen 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 
futbol de les Illes Balears 

20.34101.48918 Subvenció nominativa Exercici 2017 
215.983,86 € 

Exercici 2018 

Exercici 2017 
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l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

dit esport a Mallorca 215.983,86 € 

Exercici 2019 
215.983,86 € 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Judo de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 
Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

- Federació de les IB de 
Judo i en conseqüència els 
clubs mallorquins i nins/es 
que desenvolupen dit 
esport a Mallorca 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 
Judo de les Illes Balears 

20.34101.48920 Subvenció nominativa Exercici 2017 
29.423,77 € 

Exercici 2018 
29.423,77 € 

Exercici 2019 
29.423,77 € 

Exercici 2017 

 
 

DEPARTAMENT : CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Karate de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 
Federacions Esportives dins de 

- Federació de les IB de 
Karate i en conseqüència 
els clubs mallorquins i 
nins/es que desenvolupen 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 
Karate de les Illes Balears 

20.34101.48921 Subvenció nominativa Exercici 2017  
18.594,74 € 

Exercici 2018  

Exercici 2017 
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l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

dit esport a Mallorca 18.594,74 € 

Exercici 2019  
18.594,74 € 

 
 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de natació de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 
Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

- Federació de les IB de 
natació i en conseqüència 
els clubs mallorquins i 
nins/es que desenvolupen 
dit esport a Mallorca 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 
natació de les Illes Balears 

20.34101.48922 Subvenció nominativa Exercici 2017 
22.625,40 € 

Exercici 2018 
22.625,40 € 

Exercici 2019 
22.625,40 € 

Exercici 2017 

 
 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Lluita Olímpica de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 
Federacions Esportives dins de 

- Federació de les IB de 
Lluita Olímpica i en 
conseqüència els clubs 
mallorquins i nins/es que 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 
Lluita Olímpica de les Illes 

20.34101.48923 Subvenció nominativa Exercici 2017 
14.214,77 € 

Exercici 2018 

Exercici 2017 
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l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

desenvolupen dit esport a 
Mallorca 

Balears 14.214,77 € 

Exercici 2019 
14.214,77 € 

 
 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Patinatge de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 
Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

- Federació de les IB de 
Patinatge i en 
conseqüència els clubs 
mallorquins i nins/es que 
desenvolupen dit esport a 
Mallorca 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 
Patinatge de les Illes Balears 

20.34101.48924 Subvenció nominativa Exercici 2017 
15.322,88 € 

Exercici 2018 
15.322,88 € 

Exercici 2019 
15.322,88 € 

Exercici 2017 

 
 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Piragüisme de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 
Federacions Esportives dins de 

- Federació de les IB de 
Piragüisme i en 
conseqüència els clubs 
mallorquins i nins/es que 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 
Piragüisme de les Illes Balears 

20.34101.48926 Subvenció nominativa Exercici 2017 
20.556,33 € 

Exercici 2018 

Exercici 2017 
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l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

desenvolupen dit esport a 
Mallorca 

20.556,33 € 

Exercici 2019 
20.556,33 € 

 
 
 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Rugbi de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 
Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

- Federació de les IB de 
Rugbi i en conseqüència 
els clubs mallorquins i 
nins/es que desenvolupen 
dit esport a Mallorca 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 
Rugbi de les Illes Balears 

20.34101.48927 Subvenció nominativa Exercici 2017 
19.652,20 € 

Exercici 2018 
19.652,20 € 

Exercici 2019 
19.652,20 € 

Exercici 2017 

 
 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Tennis de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 

- Federació de les IB de 
Tennis i en conseqüència 
els clubs mallorquins i 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 

20.34101.48928 Subvenció nominativa Exercici 2017 
17.493,03 € 

Exercici 2017 
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Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

nins/es que desenvolupen 
dit esport a Mallorca 

Tennis de les Illes Balears Exercici 2018 
17.493,03 € 

Exercici 2019 
17.493,03 € 

 
 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Tennis Taula de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 
Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

- Federació de les IB de 
Tennis Taula i en 
conseqüència els clubs 
mallorquins i nins/es que 
desenvolupen dit esport a 
Mallorca 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 
Tennis Taula de les Illes Balears 

20.34101.48929 Subvenció nominativa Exercici 2017 
9.915,40 € 

Exercici 2018 
9.915,40 € 

Exercici 2019 
9.915,40 € 

Exercici 2017 

 
 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Tir amb arc de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 

- Federació de les IB de Tir 
amb arc i en conseqüència 
els clubs mallorquins i 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 

20.34101.48930 Subvenció nominativa Exercici 2017 
6.237,00 € 

Exercici 2017 
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Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

nins/es que desenvolupen 
dit esport a Mallorca 

Tir amb arc de les Illes Balears Exercici 2018 
6.237,00 € 

Exercici 2019 
6.237,00 € 

 
 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Tir de fona de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 
Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

- Federació de les IB de Tir 
de Fona i en conseqüència 
els clubs mallorquins i 
nins/es que desenvolupen 
dit esport a Mallorca 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 
Tir de Fona de les Illes Balears 

20.34101.48931 Subvenció nominativa Exercici 2017 
6.750,00 € 

Exercici 2018 
6.750,00 € 

Exercici 2019 
6.750,00 € 

Exercici 2017 

 
 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Vela de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 

- Federació de les IB de 
Vela i en conseqüència els 
clubs mallorquins i nins/es 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 

20.34101.48932 Subvenció nominativa Exercici 2017 
16.256,97 € 

Exercici 2017 
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Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

que desenvolupen dit 
esport a Mallorca 

Vela de les Illes Balears Exercici 2018 
16.256,97 € 

Exercici 2019 
16.256,97 € 

 
 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Voleibol de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 
Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

- Federació de les IB de 
Voleibol i en conseqüència 
els clubs mallorquins i 
nins/es que desenvolupen 
dit esport a Mallorca 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 
Voleibol de les Illes Balears 

20.34101.48933 Subvenció nominativa Exercici 2017 
24.543,01 € 

Exercici 2018 
24.543,01 € 

Exercici 2019 
24.543,01 € 

Exercici 2017 

 
 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació d’activitats Subaquàtiques de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 

- Federació de les IB 
d’activitats Subaquàtiques 
i en conseqüència els clubs 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació 
d’activitats Subaquàtiques de les 

20.34101.48935 Subvenció nominativa Exercici 2017 
10.204,59 € 

Exercici 2017 
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Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

mallorquins i nins/es que 
desenvolupen dit esport a 
Mallorca 

Illes Balears Exercici 2018 
10.204,59 € 

Exercici 2019 
10.204,59 € 

 
 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació d’Hípica de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 
Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

- Federació de les IB 
d’Hípica i en conseqüència 
els clubs mallorquins i 
nins/es que desenvolupen 
dit esport a Mallorca 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació 
d’Hípica de les Illes Balears 

20.34101.48936 Subvenció nominativa Exercici 2017 
9.389,52 € 

Exercici 2018 
9.389,52 € 

Exercici 2019 
9.389,52 € 

Exercici 2017 

 
 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Pàdel de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 

- Federació de les IB de 
Pàdel i en conseqüència 
els clubs mallorquins i 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 

20.34101.48937 Subvenció nominativa Exercici 2017 
5.380,54 € 

Exercici 2017 
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Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

nins/es que desenvolupen 
dit esport a Mallorca 

Pàdel de les Illes Balears Exercici 2018 
5.380,54 € 

Exercici 2019 
5.380,54 € 

 
 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Golf de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 
Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

- Federació de les IB de 
Golf i en conseqüència els 
clubs mallorquins i nins/es 
que desenvolupen dit 
esport a Mallorca 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 
Golf de les Illes Balears 

20.34101.48938 Subvenció nominativa Exercici 2017 
13.220,54 € 

Exercici 2018 
13.220,54 € 

Exercici 2019 
13.220,54 € 

Exercici 2017 

 
 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Taekwondo de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 

- Federació de les IB de 
Taekwondo i en 
conseqüència els clubs 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 

20.34101.48940 Subvenció nominativa Exercici 2017 
9.648,45 € 

Exercici 2017 
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Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

mallorquins i nins/es que 
desenvolupen dit esport a 
Mallorca 

Taekwondo de les Illes Balears Exercici 2018 
9.648,45 € 

Exercici 2019 
9.648,45 € 

 
 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Triatló de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 
Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

- Federació de les IB de 
Triatló i en conseqüència 
els clubs mallorquins i 
nins/es que desenvolupen 
dit esport a Mallorca 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 
Triatló de les Illes Balears 

20.34101.48942 Subvenció nominativa Exercici 2017 
13.838,58 € 

Exercici 2018 
13.838,58 € 

Exercici 2019 
13.838,58 € 

Exercici 2017 

 
 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Motociclisme de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 

- Federació de les IB de 
Motociclisme i en 
conseqüència els clubs 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 

20.34101.48943 Subvenció nominativa Exercici 2017 
9.915,40 € 

Exercici 2017 
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Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

mallorquins i nins/es que 
desenvolupen dit esport a 
Mallorca 

Motociclisme de les Illes Balears Exercici 2018 
9.915,40 € 

Exercici 2019 
9.915,40 € 

 
 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Boxa de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 
Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

- Federació de les IB de 
Boxa i en conseqüència els 
clubs mallorquins i nins/es 
que desenvolupen dit 
esport a Mallorca 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 
Boxa de les Illes Balears 

20.34101.48944 Subvenció nominativa Exercici 2017 
3.572,10 € 

Exercici 2018 
3.572,10 € 

Exercici 2019 
3.572,10 € 

Exercici 2017 

 
 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Tir Olímpic de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 

- Federació de les IB de Tir 
Olímpic i en conseqüència 
els clubs mallorquins i 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 

20.34101.48946 Subvenció nominativa Exercici 2017 
7.497,00 € 

Exercici 2017 
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Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

nins/es que desenvolupen 
dit esport a Mallorca 

Tir Olímpic de les Illes Balears Exercici 2018 
7.497,00 € 

Exercici 2019 
7.497,00 € 

 
 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Persones amb discapacitat de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 
Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

- Federació de les IB de 
Persones amb discapacitat 
i en conseqüència els clubs 
mallorquins i nins/es que 
desenvolupen dit esport a 
Mallorca 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 
Persones amb discapacitat de les 
Illes Balears 

20.34101.48947 Subvenció nominativa Exercici 2017 
46.162,20 € 

Exercici 2018 
46.162,20 € 

Exercici 2019 
46.162,20 € 

Exercici 2017 

 
 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Petanca de les Illes Balears 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les lligues 
esportives oficials i 
reconegudes per les 

- Federació de les IB de 
Petanca i en conseqüència 
els clubs mallorquins i 

- Subvenció nominativa promoció 
esport escolar 2017 Federació de 

20.34101.48949 Subvenció nominativa Exercici 2017 
6.300,00 € 

Exercici 2017 
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Federacions Esportives dins de 
l’àmbit de competències en 
matèria esportiva del Consell 
de Mallorca, d’ acord amb la 
llei 6 /1994 de 13 de desembre 
i la llei 14/2006 del 17 
d’octubre.  

 

nins/es que desenvolupen 
dit esport a Mallorca 

Petanca de les Illes Balears Exercici 2018 
6.300,00 € 

Exercici 2019 
6.300,00 € 

 
 
DEPARTAMENT: CULTURA PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions en (espècie ambulàncies i trofeus) per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen activitats esportives en Mallorca durant l’any 2017 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

En el desenvolupament 
d’activitats esportives en molts 
casos per seguretat és necessari 
comptar amb la presencia de 
serveis sanitaris per donar 
garanties de seguretat al 
desenvolupament segur de 
dites activitats.  D’altra banda 
premiar l’esforç en el 
desenvolupament de les 
activitats esportives és un 
element, a més de tradicional, 
fomenta la cultura de l’esforç i 
la dedicació que resulta 
consubstancial a la pràctica de 
l’esport entre els més petits.  

La Direcció Insular d’Esports 
vol subvencionar, mitjançant la 
corresponent convocatòria de 
subvencions en espècie, 
aquestes despeses que es donen 
a les activitats esportives que 
es desenvoluparan a Mallorca 
l’any 2017, col·laborant amb 

- Entitats privades sense 
ànim de lucre que 
desenvolupin en 2017 
esdeveniments esportius. 

- Convocatòria de subvencions en 
espècie d’ambulàncies 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Convocatòria de subvencions en 
espècie de trofeus 

20.34101.48903 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.34101.48902 

Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
competitiva. 

Exercici 2017  
(80.000,00 €) 

Exercici 2018 
(80.000,00 €) 

Exercici 2019  
(80.000,00 €) 

 

 

 

 

Exercici 2017  
(22.000,00 €) 

Exercici 2018  
(22.000,00 €) 

Exercici 2019  
(22.000,00 €) 

Exercici 2017 
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les entitats privades sense ànim 
de lucre que, durant l’any 
2017, desenvolupin activitats o 
esdeveniments esportius, 
mitjançant una convocatòria de 
subvencions en espècie de 
trofeus i d’ambulàncies. 

 

 
 
 
 
DEPARTAMENT: CULTURA PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions per a entitats participants en els Jocs Esportius Escolars 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb les entitats 

que participen en els Jocs 

Esportius Escolars, mitjançant 

una convocatòria de 

subvencions per a l’adquisició 

de material i roba esportiva i 

altres despeses necessàries pel 

desenvolupament de l’activitat 

esportiva. 

Els Jocs Esportius Escolars són 

- Entitats sense ànim de 
lucre que participen en els 
Jocs Esportiu Escolars 
organitzats pel Consell de 
Mallorca 

- Subvencions per a entitats 
participants en els Jocs Esportius 
Escolars 

20. 34101.48901 Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
competitiva. 

Exercici 2017 
(100.000,00 €)  

Exercici 2018 
(100.000,00 €) 

Exercici 2019 
(100.000,00 €) 

Exercici 2017 
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activitats d’iniciació a l’esport 

per als més petits organitzades 

pel Consell Insular de 

Mallorca. Els al·lots i al·lotes 

hi participen a través 

d’AMIPAS i clubs esportius. 

Mitjançant aquesta 

convocatòria es vol recolçar a 

aquestes entitats subvencionant 

l’adquisició de roba i de 

material esportiu i altres 

despeses necessàries pel 

desenvolupament de l’activitat 

esportiva. 

 

 
 
DEPARTAMENT: CULTURA PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ESPORTIVA (34101) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions pel desenvolupament de l’activitat esportiva dels clubs esportius de Mallorca 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Col·laborar amb els clubs 
esportius de Mallorca en el 
desenvolupament de la seva 

- Clubs esportius que 
tinguin nins o nines en 
edat escolar federats 

- Convocatòria de subvencions pel 
desenvolupament de l’activitat 
esportiva dels clubs esportius de 

20. 34101.48901 Convocatòria pública en 
règim de concurrència 
competitiva. 

Exercici 2017 
(150.00,00 €) 

Exercici 2018 

Exercici 2017 
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activitat, mitjançant una 
convocatòria de subvencions.  

Promoure i facilitar l’accés a 
l’esport i a la seva pràctica 
individual i col·lectiva, sempre 
dins de l’àmbit de 
competències en matèria 
esportiva del Consell de 
Mallorca.  

Donar suport als clubs 
esportius de Mallorca que 
tinguin esportistes en  edat 
escolar per a facilitar l’accés 
dels més petits a través dels 
clubs esportius, subvencionant 
despeses corrents derivades de 
l’activitat del club. 

Mallorca (150.00,00 €) 

Exercici 2019 
(150.00,00 €) 

 
 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

 

DEPARTAMENT: DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROGRAMA: SERVEI DE CAÇA (17226) 

DENOMINACIÓ: Subvenció Federació Balear de Caça, Foment de les espècies de caça i ordenament de la pràctica cinegètica 2017 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

 
- L’objecte de la subvenció se 
centra en el foment i gestió 
dels recursos cinegètics, en la 
implantació social de 
pràctiques sostenibles, en la 
formació i la promoció de la 
funció social de les societats de 
caçadors.  

 

- Federació Balear de Caça 

 

 65.17226.48901 

 

- Nominativa 

- No concurrència 
competitiva. 

 

50.000,00€ (2017) 

50.000,00€ (2018) 

50.000,00€ (2019) 

 

Durant l’exercici 2017 

Durant l’exercici 2018 

Durant l’exercici 2019 
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DEPARTAMENT: DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROGRAMA: SERVEI DE CAÇA (17226) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions Servei de Caça 2017 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

 
-L'objectiu d'aquesta 
convocatòria es fomentar 
l'aprofitament sostenible dels 
recursos cinegètics,  la gestió 
agrocinegètica i ambiental dels 
vedats de les societats de 
caçadors locals de l'illa de 
Mallorca, i la pràctica 
cinegètica ordenada.  

 

- Clubs i associacions 

 

- L1:  

- Despesa corrent relativa a la 
gestió dels vedats de caça 
d’acord amb els objectius 
indicats, foment d’espècies 
cinegètiques, millora de  cans de 
caça, aus de falconeria i altres 
elements auxiliars, i modalitats 
de caça (150.000,00€). 

- Inversió per a realitzar projectes 
de  recuperació del conill 
(Oryctolagus cuniculus) i control 
de fauna invasora i predadors 
antròpics (50.000,00€). 

 

65.17226.48900 

 

 

 

 

65.17226.78900 

 

- Convocatòria pública 
en règim de 
concurrència 
competitiva. 

 

200.000,00€ (2017) 

200.000,00€ (2018) 

200.000,00€ (2019) 

 

 

D’1 de juliol de l’any anterior 
(2016) fins a 30 de juny de l’any 
de la convocatòria (2017). 

D’1 de juliol de l’any anterior 
(2017) fins a 30 de juny de l’any 
de la convocatòria (2018). 

D’1 de juliol de l’any anterior 
(2018) fins a 30 de juny de l’any 
de la convocatòria (2019). 

 

 

 
 

DEPARTAMENT: DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROGRAMA: COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL (94310) 

DENOMINACIÓ: Pla Especial aportacions econòmiques a ajuntaments per ajudes inversió instal·lació hidrants 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

-Cooperar econòmicament amb 
els ajuntaments de l’illa a 
sufragar actuacions de despesa 
d’inversió en instal·lacions 
d’hidrants 

 

- Ajuntaments amb població 
inferior a 20.000 h. 

 

- L1: Aportacions econòmiques 
per realitzar depeses d'inversió en 
instal·lacions d’hidrants  

65.94310.76201 

 

- Concessió directa a 
favor de tots els 
ajuntaments excepte 
els de població igual o 
superior a vint mil 
habitants. 

500.000 € (2017) 

1.000.000 € (2018) 

 

Durant l'exercici 2017 

Durant l’exercici 2018 
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DEPARTAMENT: DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROGRAMA: COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL (94310) 

DENOMINACIÓ: Pla Especial subvencions per inversions a ajuntaments  

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

- Cooperar econòmicament 
amb tots els ajuntaments de 
Mallorca (excepte Palma) i 
l'entitat local menor de 
Palmanyola a l'execució 
d'obres d'inversió de 
competència municipal 
mitjançant un Pla Especial  

 

- Tots els ajuntaments de 
Mallorca (excepte Palma) i 
l'entitat local menor de 
Palmanyola.  

 

- Una sola línia per a obres 
d'inversió de competència 
municipal dels articles 25 i 26 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril.   

65.94310.76202 

 

- Concessió directa a 
través de Pla 
Especial.  

 

10.000.000,00€ 
(2017) 

15.000.000,00€ 
(2018) 

15.000.000,00€ 
(2019) 

 

 

Durant l'exercici 2017 

Durant l’exercici 2018 

Durant l’exercici 2019 

 
 

DEPARTAMENT: DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROGRAMA: COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL (94310) 

DENOMINACIÓ: Pla Especial subvencions per despeses corrents a ajuntaments  

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

- Cooperar econòmicament 
amb els ajuntaments de 
Mallorca de població 
inferior a 10.000 habitants a 
ajudar a sufragar despeses 
corrents de competència 
municipal mitjançant Pla 
Especial  

 

- Ajuntaments amb població 
inferior a 10.000 h. 

 

- L1: Subvencions per a les 
despeses corrents dels serveis de 
competència municipal  

 

65.94310.46200 

 

- Concessió directa a 
través de Pla Especial.  

 

1.500.000,00€ (2017) 

1.500.000,00€ (2018) 

1.500.000,00€ (2019) 

 

 

Durant l'exercici 2017 

Durant l’exercici 2018 

Durant l’exercici 2019 
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DEPARTAMENT: DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROGRAMA: COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL (94310) 

DENOMINACIÓ: Transferència a Associació Mallorca Rural 2017 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

 
Gestionar part del programa 
LEADER  

- Associació Mallorca Rural 

 

 65.94310.48902 

 

- Nominativa 

- No concurrència 
competitiva. 

 

120.000,00€ (2017) 

120.000,00 € (2018) 

120.000,00 € (2019) 

 

 

Durant cada exercici pressupostari 

 

 
 

DEPARTAMENT: DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROGRAMA: COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL (94310) 

DENOMINACIÓ: Pla Especial subvencions per a elaboració de PAES i PAESC  

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Crear eines per a l’elaboració 
de Pla d’Acció d’Energia 
Sostenible (endavant PAES) i 
Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible i el Clima (endavant 
PAESC)  

- Ajuntaments signants del 
pacte de bat-les i batllesses 

 

- L1: Subvencions per a elaboració 
de PAES i PAESC 

 

65.94310.46201 

 

- Concessió directa a 
través de Pla Especial.  

 

0,00€ (2017) 

1.500.000,00€ (2018) 

1.500.000,00€ (2019) 

 

 

Durant l'any 2017 

Durant l'any 2018  

Durant l'any 2019 

 
 

DEPARTAMENT: DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROGRAMA: COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL (94310) 

DENOMINACIÓ: Pla Especial subvencions per a despeses d’estalvi energètic i/o adaptació al canvi climàtic  
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Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

Subvencionar qualsevol acció 
dirigida a millorar les 
condicions ambientals del 
municipis i/o adaptar-se als 
efectes del canvi climàtic 

 

- Ajuntaments signants del 
pacte de bat-les i batllesses 

 

- L1: Subvencions per a les 
despeses d’estalvi energètic i/o 
adaptació al canvi climàtic 

 

65.94310.46202 

 

- Concessió directa a 
través de Pla Especial.  

 

0,00€ (2017) 

1.500.000,00€ (2018) 

1.500.000,00€ (2019) 

 

 

Durant l'any 2017 

Durant l'any 2018  

Durant l'any 2019 

 
 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

 

DEPARTAMENT: ECONOMIA I HISENDA 

PROGRAMA: PROMOCIÓ ECONÒMICA (43110) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions per a la promoció econòmica local, 2017-19. 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

- Promoure les iniciatives 
locals de promoció 
econòmica empresarial. 

- Fomentar la realització 
d’esdeveniments públics 
amb elevada repercussió 
turística local. 

 

- Associacions i entitats no 
lucratives. 

- Ajuntaments. 

- Mancomunitats. 

- Microempreses (només 
L0). 

 

- L0: Projectes subvencionables de 
la convocatòria anterior no 
concedides dins l’exercici 
previst. 

- L1: Organització 
d’esdeveniments a/c d’entitats no 
lucratives. 

- L2: Organització 
d’esdeveniments a/c d’entitats 
locals. 

- L3: Projectes d’inversió pública 
per l’organització 
d’esdeveniments. 

- L4: Iniciatives orientades a la 
cooperació empresarial i foment 

70.43110.46200 

70.43110.46300 

70.43110.47900 

70.43110.48900 

70.43110.76200 

 

- Convocatòria pública 
en règim de 
concurrència 
competitiva. 

 

730.000,00€ (2017) 

480.000,00€ (2018) 

600.000,00€ (2019) 

 

L0: Termini d’execució aplicable. 

L1, L2, L3 i L4: Des del 30/06 de 
l’exercici anterior fins 01/07 de 
l’exercici en que es concedeixin. 
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de l’emprenedoria. 

 
 

DEPARTAMENT: ECONOMIA I HISENDA 

PROGRAMA: INFORMACIÓ TURÍSTICA (43210) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions de promoció dels serveis municipals d’informació turística, 2017-19. 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

- Potenciar el paper dels 
municipis en la prestació de 
serveis d’informació 
turística. 

- Millorar la senyalització per 
afavorir l’accés i el 
coneixement dels recursos 
locals d’interès pels visitants 
i la identificació dels serveis 
d’informació. 

 

- Ajuntaments amb població 
inferior a 50.000 h. 

- Mancomunitats. 

 

- L1: Subvencions per a les 
despeses de funcionament 
d’oficines d’informació turística 
municipal. 

- L2: Subvencions per a realitzar 
obres de millora de les oficines 
d’informació turística municipal. 

70.43210.46200 

70.43210.46300 

70.43210.76200 

 

- Convocatòria pública 
en règim de 
concurrència no 
competitiva. 

 

400.000,00€ (2017) 

350.000,00€ (2018) 

350.000,00€ (2019) 

 

Des del 31/07 de l’exercici anterior 
fins el 01/08 de l’exercici en que 
es concedeixin. 

 

 
 

DEPARTAMENT: ECONOMIA I HISENDA 

PROGRAMA: ARTESANIA (43900) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de subvencions de foment de l’artesania, 2017-19. 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

- Contribuir a la preservació, 
millora i potenciació dels 
oficis artesans, com a 
patrimoni immaterial de 
Mallorca. 

- Fomentar la competitivitat 
del sector de l’artesania, 
com a activitat econòmica 

- Microempreses i 
autònoms. 

- Assalariats (L3). 

- Associacions i entitats no 
lucratives. 

- Ajuntaments, amb ZIA 

- L1: Organització d’activitats de 
foment. 

- L2: Participació a fires. 

- L3: Millora de la formació 
professional. 

- L4: Difusió dels oficis artesans. 

70.43900.47900 

70.43900.48900 

70.43900.76200 

70.43900.77900 

 

- Convocatòria pública 
en règim de 
concurrència no 
competitiva. 

 

230.000,00€ (2017) 

300.000,00€ (2018) 

320.000,00€ (2019) 

 

Des del 06/09 de l’exercici anterior 
fins 05/09 de l’exercici en que es 
concedeixin. 
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d’especial interès. 

 

(zones d’interès artesanal). 

 

- L5: Millora dels tallers artesans. 

 

 
 

DEPARTAMENT: ECONOMIA I HISENDA 

PROGRAMA: ARTESANIA (43900) 

DENOMINACIÓ: Premis anuals d’Artesania 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

- Contribuir al prestigi dels 
oficis artesans de Mallorca i 
reconèixer l’excel·lència en 
el disseny i producció 
artesanals. 

- Promoure la iniciació entre 
els joves en formació  a 
l’activitat artesana 

- Artesans i artesanes 
(microempreses o 
professionals). 

- Alumnes d’escoles de 
formació (Categ. D). 

- Categoria A: Disseny. 

- Categoria B: Producte. 

- Categoria C: Trajectòria artesana. 

- Categoria D: Impuls. 

70.43210.48100 

 

- Convocatòria pública 
en règim de 
concurrència 
competitiva. 

 

7.000,00€ (2017) 

7.000,00€ (2018) 

7.000,00€ (2019) 

 

Des de 2 anys enrere a la 
publicació de la convocatòria. 

 
 

DEPARTAMENT: ECONOMIA I HISENDA 

PROGRAMA: ECONOMIA I HISENDA (93120) 

DENOMINACIÓ: Conveni amb la Fundació Universitat-Empresa per a la promoció econòmica i la inserció professional. 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

- Promoure iniciatives de 
promoció econòmica i 
empresarial, inserció 
professional qualificada i la 
cooperació amb sector 
empresarial i 
l’Administració pública. 

 

- Fundació Universitat-
Empresa de les Illes 
Balears. 

- Conveni de col·laboració 
interadministratiu. 

70.93120.48904 

 

- Concessió directa 
prevista 
nominativament en el 
Pressupost. 

 

30.000,00€ (2017) 

30.000,00€ (2018) 

30.000,00€ (2019) 

 

- Any natural. 
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DEPARTAMENT: ECONOMIA I HISENDA 

PROGRAMA: ECONOMIA I HISENDA (93120) 

DENOMINACIÓ: Beques per a la pràctica formativa d’estudiants o recent graduats amb estudis universitaris i/o formació professional. 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim de 

concessió 

Cost previst 

(3 anys) 
Termini d’execució 

- Facilitar el procés de 
transició cap la vida 
professional o empresarial 
del jovent qualificat 
inexpert. 

- Estudiants universitaris o 
de formació professional. 

- Recents graduats d’estudis 
universitaris o de formació 
professional. 

- Beques de formació i pràctiques. 70.93120.48100 

 

- Convocatòria oberta 
en concurrència 
competitiva. 

 

40.000,00€ (2017) 

40.000,00€ (2018) 

40.000,00€ (2019) 

 

- Quan es tracti de beques 
regulades en acord de 
cooperació educativa o 
col·laboració acadèmica, en 
funció del règim específic. 

- Quan es tracti de beques de 
formació regulades amb bases 
pròpies, la durada màxima serà 
de 12 mesos, en períodes 
trimestrals, dins l’exercici 
corresponent. 
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DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ  DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
RELATIU A L’OBRA DEL PROJECTE DE REFORÇ DE FERM I MILLORA 
DE LA MA-10 (ES COLL D’EN CLARET) I DE REFORÇ DE FERM DE LA 
TRAVESSA DE VALLDEMOSSA QUE COMPREN LA MA-1110, DEL PK. 
17+740 AL PK. 17+900 O DE MA-1130, DE LA MA-0+000 AL PK. 0+970, 
TERMES MUNICIPAL DE VALLDEMOSSA I ESPORLES.-CLAU: 16-05.0-RF.- 
EXPEDIENT 17/2016 (ANTICIPAT DE DESPESA), MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
 

Antecedents 

1. Dia 22 de setembre de 2016, la consellera executiva del Departament de Territori i 
Infraestructures, va resoldre iniciar l’expedient de contractació de les obres del Projecte 
de reforç de ferm i millora de la Ma-10 (Es Coll de’n Claret). Termes Municipals de 
Valldemossa i Esporles.- Clau 16-05.0-RF.- Exp. 17/2016. 

 
2. Dia 11 d’octubre de 2016, el Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de 

Contractació de la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat, en va emetre 
l’informe jurídic; dia 19 d’octubre de 2016, es va emetre la conformitat del secretari 
general adjunt i, dia 2 de novembre de 2016 el de fiscalització prèvia de l’expedient 
número 17/2016. 

Fonaments 

D’acord amb l’article 1 d) del Decret d’organització del Consell de Mallorca, aprovat dia 10 
de juliol de 2015 (BOIB 109, de 18 de juliol), i d’acord amb la base 23 del pressupost 
vigent, correspon al Consell Executiu atribuir la contractació i l’atorgament de concessions 
per import superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €), quan la competència no 
correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

En els articles 110, 115 i 116 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 (d’ara endavant, TRLCSP), 
s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest expedient. 

Per tant, propòs al Consell Executiu la següent proposta d’acord: 

1. Aprovar l’expedient de contractació d’obra del Projecte de reforç de ferm i millora de la 
Ma-10 (Es Coll de’n Claret) i reforç de ferm de la travessa de Valldemossa que compren la 
Ma-1110, del pk. 17+740 al pk. 17+900, i de la Ma-1130, del pk. 0+000 al pk. 0+970, 
Termes Municipals de Valldemossa i Esporles.- Clau 16-05.0-RF.- Exp. 17/2016, com a 
despesa anticipada, mitjançant procediment obert. 

2. D’acord amb el que es disposa en l’article 157 del TRLCSP, el procediment pel qual es 
regeix l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del qual qualsevol empresari 
interessat pot presentar una proposició, però s’exclou qualsevol negociació dels termes del 
contracte amb els licitadors. 
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Aquest contracte té caràcter administratiu amb la qualificació jurídica de contracte d’obres 
i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en el Llibre III del Títol 
II del TRLCSP. 

La durada d’aquest contracte serà de sis (6) mesos. 

3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha d’assistir 
l’expedient de contractació, d’acord amb el que es disposa en l’article 320 del TRLCSP: 

 
Presidència:  Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i 

Infraestructures. 
Suplent: Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de 
Modernització i Funció Pública 

 
Vocals:   Sr. Cristòfol Massanet Giménez, cap del Servei de Conservació i Explotació 

  Suplent: Sr. Ignasi Galmés Trueba, enginyer de Gestió Pròpia. 
  Sr. Carlos M. Ribas Rotger, enginyer de Projectes i Supervisió 
  Suplent: Sra. Francisca Campaner Munar, enginyera de Projectes 
  Sra. Maria Elena Montejo Fuentes, interventora general 
  Suplent: Sra. Francisca Horrach Arrom, interventora delegada 
  Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari general 

Suplent: Sra. Magdalena Porcel Moll, cap de servei de Secretària Tècnica 
del Departament de Territori i Infraestructures. 

Secretari:  Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de Contractació del 
Departament de Territori i Infraestructures. 
Suplent: Sr. Lluis Sánchez Llabrés, TAG del Departament de Territori i 
Infraestructures. 

4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars pel qual es regeix aquesta 
contractació, i exposar-los al públic pel termini de deu (10) dies naturals, comptadors a 
partir de l’endemà de publicar aquest anunci en el BOIB, perquè les persones interessades 
puguin examinar els plecs esmentats i presentar-hi les reclamacions que considerin 
oportunes, tot això de conformitat amb el que s’estableix en l’article 188.3 de la Llei 
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 
186, Ext., de 27 de desembre de 2006).  

5. Autoritzar per un import total d’un milió dos-cents tres mil tres-cents deu euros amb 
setanta cèntims (1.203.310,70 €), incloent-hi l’IVA, condicionat a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en l’anualitat 2017, i es finançarà amb càrrec a la partida pressupostària 
55 45300 61900 (Document comptable RC 220169000371). De l’esmentat import, nou-
cents noranta-quatre mil quatre-cents setanta-un euros amb seixanta-cinc cèntims 
(994.471,65 €), corresponen a l’import de licitació amb l’IVA exclòs, i dos-cents vuit mil 
vuit-cents trenta-nou euros amb cinc cèntims (208.839,05 €) a l’import de l’IVA, calculat 
aplicant el tipus impositiu del 21%. 

Aquest expedient es tramitarà mitjançant expedient anticipat de despesa, d’acord amb 
l’article 110.2 del TRLCSP i amb la base 31 de les bases d’execució que regeixen el 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’exercici 2016. El finançament d’aquest 
contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i suficient dins l’exercici 2017. 

6. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, amb el termini de presentació d’ofertes de vint-i-sis (26) dies naturals, comptadors 
a partir de l’endemà de publicar l’anunci en el BOIB, d’acord amb els articles 142 i 159 del 
TRLCSP. Si el darrer dia d’aquest termini és dissabte o inhàbil, s’allarga al primer dia hàbil 
següent. 
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Si, durant el termini d’exposició al públic dels plecs, s’hi presenten reclamacions, se suspèn 
la licitació i també el termini per presentar-hi proposicions, si és necessari per a resoldre la 
qüestió plantejada, i es reprèn el que resta d’aquest termini a partir de l’endemà de resoldre 
les reclamacions. 

7. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant.  

 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL  
 
APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT DE DISSOLUCIÓ DE 
L’AGRUPACIÓ DELS MUNCIPIS DE BÚGER I SANTA EUGÈNIA PER AL 
SOSTENIMENT EN COMÚ DE LA PLAÇA DE SECRETARIA-
INTERVENCIÓ. 
 
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 

Antecedents 

 
1. En data 3 d’octubre de 2016 ha tingut entrada en el registre del Departament de 
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca (reg. núm. 26.480), la tramesa de 
l’expedient de dissolució de l’agrupació de municipis de Búger i Santa Eugènia per al 
sosteniment en comú de la plaça de Secretaria-Intervenció, la qual havia estat acordada 
mitjançant acord del Conseller Executiu del Consell de Mallorca de data 19 de 
desembre de 2012 (BOIB núm. 19, de 7/2/2013 i BOE núm. 123, de 23/5/2013).  

2. En la documentació tramesa consten els acords plenaris respectius d’aprovació 
voluntària de la dissolució pretesa, així com la memòria justificativa de la comissió 
paritària corresponent en la qual es justifica la mesura sol·licitada en el fet acreditat que 
no els resulta factible compartir les funcions d’aquest lloc de treball sense minva 
significativa de l’eficàcia en les funcions transversals que duen a terme els secretaris-
interventors en els seus municipis.  

3. El Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de 
les Illes Balears ha lliurat certificació de l’acord pres per la seva Junta de Govern en 
sessió de dia 9 de novembre de 2016 en el que informa favorablement la proposta de 
dissolució presentada.  

 
4. El Secretari adscrit al Servei d’Assistència Tècnica als municipis, en data 10 de 
novembre de 2016, també l’ha informada amb el mateix sentit. 

Fonaments jurídics  

1. L’article 1.4 de la Llei 8/1993, d’1 de desembre, d’atribució de competències als 
Consells Insulars en matèria de règim local, estableix que l’aprovació dels expedients de 
constitució d’agrupacions de municipis per al sosteniment en comú de places de 
Secretaria-Intervenció, en l’àmbit de l’illa de Mallorca, correspon al Consell de 
Mallorca, una vegada completada la seva tramitació.  

L’article 8è d’aquest mateix reglament disposa que en els expedients de dissolució de 
les agrupacions ja existents se seguiran els mateixos tràmits establerts per a la seva 
creació.    
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2. D’acord amb el disposat a l’article 12.a) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de 
Consells Insulars, correspon al Consell Executiu l’aprovació definitiva d’aquest 
expedient, en tractar-se d’una competència transferida per la Comunitat Autònoma, tal 
com també recull l’article 28 del vigent Reglament Orgànic del Consell de Mallorca.        

   

En virtut de tot el que s’ha exposat i, d’acord amb l’article 31.e) del Reglament Orgànic 
del Consell de Mallorca, el conseller executiu de Desenvolupament Local proposa al 
Consell Executiu l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
1. Aprovar definitivament la dissolució de l’agrupació dels municipis de Búger i Santa 
Eugènia per al sosteniment en comú de la plaça de Secretaria-Intervenció. 
 
2. Trametre l’expedient a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del 
Govern de les Illes Balears, a l’efecte d’interessar les noves classificacions que 
corresponguin. 
 
3. Traslladar aquests acords als ajuntament interessats i al Col·legi Oficial de Secretaris, 
Interventors i Tresorers d’Administració Local de les Illes Balears, als efectes oportuns. 
 
DEPARTAMENT MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A 
L’ADHESIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA A LA CENTRAL DE 
CONTRACTACIÓ DE LA FEDERACIÓ ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS (FEMP) I A L’ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT 
D’ELECTRICITAT EN ALTA I BAIXA TENSIÓ DE LA CENTRAL DE 
CONTRACTACIÓ DE LA FEMP. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública: 
 

Antecedents 

 
El Consell de Mallorca pretén racionalitzar, ordenar i agilitar l’adjudicació dels 
contractes públics, ja sigui formalitzant acords marc, centralitzant la contractació de 
béns i serveis o bé mitjançant l’adhesió a centrals de compres previstes en el RDLEG 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 

 
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), per acord de la Junta de 
Govern de data 28 de gener de 2014, va aprovar la creació d’una Central de 
Contractació a l’empar del que preveu la disposició addicional quinta de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, de conformitat amb la redacció 
de l’article 1.35 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local, així com en els articles 203 i següents del Text refós de la llei 
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de contractes del sector públic, aprovat por Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 

 
Vista la memòria justificativa de la secretària tècnica de Modernització i Funció Pública 
del Consell de Mallorca de 27 de setembre de 2016 relativa a la necessitat que el 
Consell de Mallorca s’adhereixi a l’Acord Marc pel subministrament d’electricitat en 
alta i baixa tensió de la Central de Contractació de la FEMP. 

 

Atès l’informe emès pel Cap de Servei de Serveis Generals i Patrimoni en data 18 
d’octubre de 2016 relatiu a l’adhesió a la Central de Contractació de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) i a l’Acord Marc pel subministrament 
d’electricitat en alta i baixa tensió de la Central de Contractació de la FEMP. 

 
Per tot això, l’Hble. Sra. consellera executiva del Departament de Modernització i 
Funció Pública eleva al Consell Executiu del Consell de Mallorca, òrgan competent per 
l’aprovació, el següent  
 

Acord 

 
1. Adherir el Consell de Mallorca a la Central de Contractació de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP), a fi de poder contractar les obres, serveis 
i subministrament oferts per l’esmentada Central, de conformitat i preus que es fixin en 
els corresponent contractes o acords marcs que es subscrivin entre dita Central i les 
empreses adjudicatàries dels mateixos.  
 
Aquest compromís d’adhesió s’efectua per la següent relació de subministrament de 
béns i/o contractació d’obres o serveis següents: 
 

- Electricitat en alta i baixa tensió.  
 
 
2. Aprovar l’acord que s’adjunta per tal d’adherir-se a la Central de Contractació creada 
per la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

     
 

ADHESIÓ A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓ DE LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP) 
 
ANTECEDENTS 
 
Primer. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), per acord 
de la Junta de Govern de data 28 de gener de 2014, va aprovar la creació d’una 
Central de Contractació a l’empar del que preveu la disposició addicional quinta 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, de 
conformitat amb la redacció de l’article 1.35 de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, així com en 
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els articles 203 i següents del Text refós de la llei de contractes del sector 
públic, aprovat por Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 
Segon. El Consell Insular de Mallorca està interessat en la utilització de la 
Central de Contractació creada per la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP). 

 

En conseqüència, tenint en compte el que disposa l’article 205 de l’esmentat 
Text refós i essent d’interès per aquesta corporació la utilització de la Central de 
Contractació  de  la  FEMP,  el  Consell Executiu del Consell de Mallorca  

ACORDA 
 
Primer. Adherir-se  a la Central de Contractació de la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP), a fi de poder contractar les obres, serveis i 
subministraments oferts per l’esmentada Central, de conformitat amb les 
condicions i preus que es fixin en els corresponents contractes o acords marcs 
que es subscrivin entre dita Central i les empreses adjudicatàries dels mateixos. 

 
Segon. Remetre el present Acord a la Federación Española de Municipios y 
Provincias als efectes oportuns. 
 
Tercer. Facultar a la consellera executiva de Modernització i Funció Pública, en 
nom i representació del Consell de Mallorca procedeixi a la formalització dels 
documents que siguin precisos per a l’efectivitat del present acord, i per això, 
l’adhesió als distints acords marc de contractació que la Central de Contractació de 
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tregui a licitació i 
siguin d’interès per aquesta corporació.” 
 

 
3. Donar trasllat del present acord als consellers executius i als secretaris tècnics dels 
distints departaments del Consell de Mallorca, a la Intervenció General, a Secretaria 
General del Consell de Mallorca. 
 
 
 
 


