
 1 

RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA DE DIA 14 DE DESEMBRE DE 2016 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (7-12-2016) 
 
DEPARTAMENT PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 
PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR LA PÈRDUA AL DRET DE 
COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D’ACTIVITATS DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A 
LES PERSONES MAJORS ANY 2015. CLUB BONAIRE. ASSOCIACIÓ DE 
PENSIONISTES D’ES CRÈDIT. 
 

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

Antecedents 

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

2. Dia 10 de febrer de 2015, Club Bonaire. Associació de Pensionistes des Crèdit va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 600 € per al projecte ACTIVITATS 
SOCIOCULTURALS 2015. 

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

4. Dia 14 de maig de 2015, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, va 
resoldre reconèixer i liquidar l’obligació a favor de Club Bonaire. Associació de 
Pensionistes des Crèdit, amb CIF G07770001,  per import de 300 €, en concepte de 
bestreta del 50% de l’import de la subvenció concedida per donar suport a programes 
d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, d’acord amb el que 
s’estableix en la base 36.5 de les bases d’execució del pressupost de 2015. 

5. Dia 09 de setembre de 2015, Club Bonaire. Associació de Pensionistes des Crèdit, 
amb CIF G07770001, va presentar documentació justificativa de despeses, per un 
import total de 300 € per la realització d’activitats socioculturals, efectuades en càrrec a 
la subvenció concedida. 

6. Dia 2 de març de 2016, el centre gestor emet informe favorable a la justificació de la 
despesa per import de 300 €. 

7. Dia 2 de març de 2016, la tag de Promoció amb el vistiplau del secretari tècnic del 
Departament de Participació Ciutadana i Presidència, emet informe jurídic favorable 
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sobre la justificació de la despesa per import de 300,00 euros corresponents a la bestreta 
ja reconeguda i liquidada. 

Així mateix es posa de manifest la conveniència d’iniciar el procediment de pèrdua del 
dret al cobrament de la subvenció per import de 300 € corresponents a la part del 
projecte subvencionat i no justificat. 

8. Dia 27 de juliol de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

9. Dia 6 de setembre 2016, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment per declarar la pèrdua parcial 
del dret al cobrament de la subvenció concedida per import de 300,00 €. 

10. Dia 23 de setembre de 2016, es va notificar la resolució anterior al Club Bonaire. 
Associació de Pensionistes des Crèdit (avís de recepció de dia 29 de setembre de 2016), 
i transcorregut el termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

11. Dia 10 de novembre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de pèrdua parcial del dret al 
cobrament de la subvenció concedida. 

12. Dia 11 de novembre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de pèrdua parcial del dret al 
cobrament de la subvenció concedida al Club Bonaire. Associació de Pensionistes des 
Crèdit. 

13. Dia 25 de novembre de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va 
emetre informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

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

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

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

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

1. Declarar la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida, per 
import de 300,00 euros, al Club Bonaire, Associació de Pensionistes des Crèdit, CIF G-
07770001, per falta de justificació del total del projecte presentat, i en conseqüència 
anul·lar el document comptable AD 220160001154, i que el seu import, 300,00 euros, 
que resti a disposició de la partida 00 23180 48900. 

2. Notificar aquest acord al Club Bonaire. Associació de Pensionistes des Crèdit i a la 
Intervenció General del Consell de Mallorca. 
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Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 
alternativament, els recursos següents: 

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

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

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

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 
RESOLUCIÓ, DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT CONTRA L’ACORD 
DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 20 DE 
DESEMBRE DE 2012 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES 
OBJECTE D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA 22 DEL 
POLÍGON 3 DE DEIÀ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
 
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 20 de 
desembre de 2012, l’expedient de demolició incoat amb motiu d’infracció urbanística a 
la parcel·la 22 del polígon 3 de Deià, i havent-se interposat contra dit acord recurs 
d’alçada per part del Sr. MAO, actuant en nom i representació de la Sra. LO, atès 
l’informe de la TAG de l’Agència de 10 de novembre de 2016, la consellera executiva 
de Territori i Infraestructures proposa que el Consell Executiu del Consell de Mallorca 
adopti el següent 
                                          

ACORD 
 
Desestimar, de conformitat amb l’informe de la TAG de l’Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, de dia 10 de novembre de 2016, els 
motius al·legats en el recurs d'alçada interposat pel senyor MAO, en nom i 
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representació de la senyora LO, contra l’acord de 20 de desembre de 2012, emès pel 
Consell de Direcció de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial 
de Mallorca, pel qual es va ordenar la demolició de les obres realitzades sense llicència 
a la parcel·la 22 del polígon 3 del terme municipal de Deià, consistents en obres de 
construcció d’una edificació amb tipologia d’habitatge d’uns 50 m2 i d’una terrassa 
annexa d’uns 80 m2; així com la restitució dels terrenys al seu estat anterior, tot això a 
càrrec de l’esmentada interessada 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 
 
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.   
 
 
DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA 
CORRESPONENT A LA QUOTA DEL CONSELL DE MALLORCA AL 
CONSORCI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LES 
COMUNICACIONS DE MALLORCA PER A L’EXERCICI 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Modernització i Presidència que diu: 
 
El Consell de Mallorca és membre del Consorci de Tecnologies de la Informació i de 
les Comunicacions de Mallorca (en endavant, Consorci TIC Mallorca) des de la seva 
fundació a l’any 1992. El Consell de Mallorca té una participació en número de vots de 
40, que és la major participació.  
 
D’acord amb el Decret d’organització del Consell de Mallorca, aprovat dia 10 de juliol 
de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol), modificat pels Decrets de dia 24 de febrer de 
2016 (BOIB núm. 27 de 27 de febrer) i de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 35 de 17 
de març), el Consorci TIC Mallorca es un entitat pública depenent del Departament de 
Modernització i Funció Pública del Consell de Mallorca. 
 
D’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 
2016 correspon al Consell Executiu fer aquesta aportació i estableix el règim d’aquestes 
aportacions; així en la base 25,5,d)de les Bases d’Execució del Presspost del Consell de 
Mallorca per a l’any 2016 s’esmenta que: “Per a les aportacions del Consell Insular de 
Mallorca a les unitats institucionals públiques dependents del Consell de Mallorca, si es 
destinen tant a finançar globalment la seva activitat com a realitzar actuacions concretes 
que s’han de dur a terme en el marc de les funcions que tenen atribuïdes, serà suficient 
l’acord de concessió de l’aportació de l’òrgan competent quan es tracti d’organismes 
autònoms; quan es tracti d’altres unitats institucionals dependents, hauran de presentar 
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els comptes anuals degudament aprovats i auditats, si escau, referits a l’exercici en el 
qual es concedeix l’aportació. Quan l’ens depenent no s’hagi auditat, es substituirà pels 
comptes anuals aprovats corresponents amb l’informe de la intervenció general del 
Consell Insular de Mallorca. En cas d’aportacions per realitzar actuacions concretes s’ha 
de presentar els justificants de les actuacions dutes a terme”. 
 
En el pressupost del Consell de Mallorca per al 2016 hi ha crèdit adequat i suficient a 
favor del Consorci de TIC Mallorca a l’aplicació 10.49175.46700 per fer front a aquesta 
despesa en concepte d’aportació de la quota del Consell de Mallorca al Consorci TIC 
Mallorca amb reserva de crèdit en document comptable núm. 220160029705. 
 
El 2 de novembre de 2016, La presidenta d’aquest Consorci ha presentat la sol·licitud 
de tramitació de l’aportació econòmica corresponent a la QUOTA del Consell de 
Mallorca per a l’exercici 2016 de 536.470,00 euros per complir amb l’article 122 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre del regimen jurídic del Sector Públic.  
 
El 10 de novembre de 2016, la secretaria tècnica del Departament de Modernització i 
Funció Pública ha emés informe justificatiu relatiu a l’aportació econòmica del Consell 
de Mallorca al Consorci TIC Mallorca i, també, informe jurídic sobre una aportació 
económica extraordinària al consorci de tecnologies de la informació i de les 
comunicacions de mallorca corresponent a l’any 2016 
 
L’expedient s’ha fiscalitzat prèviament de conformitat, d’acord amb l’informe de 
fiscalització prèvia núm. FS-110/16 de la Intervenció General del Consell de Mallorca. 
 
Per tot això, com a consellera executiva del Departament de Modernització i Funció 
Pública elevo al Consell Executiu del Consell de Mallorca l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
1.- Aprovar una aportació econòmica a favor del CONSORCI DE TECNOLOGIES DE 
LA INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS DE MALLORCA, CIF P0700006J, 
amb domicili C/ General Riera, núm. 113, 07010-Palma i amb compte bancari codi 
IBAN ES64 21000011810201562749 per un import de CINC-CENTS TRENTA-SIS 
MIL QUATRE-CENTS SETANTA EUROS (536.470,00 €) en concepte de la QUOTA 
del Consell de Mallorca a l’esmentat Consorci per a l’any 2016. 
 
2.- Autoritzar i disposar a favor del CONSORCI DE TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS DE MALLORCA, CIF P0700006J, C/. 
General Riera, 113, 07010 Palma de Mallorca i amb compte bancari codi IBAN ES64 
21000011810201562749, una despesa per import de CINC-CENTS TRENTA-SIS MIL 
QUATRE-CENTS SETANTA EUROS (536.470,00 €), la qual s’imputarà a l’aplicació 
pressupostària 10.49175.46700, inclosa en el pressupost de despeses del Consell de 
Mallorca de 2016, pel concepte abans esmentat, i amb càrrec a la reserva de crèdit 
número 220160029705. Aquest import es podrà pagar per bestreta d’un máxim d’un 
100 %. 
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3.- El Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca, 
com a entitat beneficiària de l’aportació i dependent del Consell de Mallorca, se 
sotmetrà a les actuacions posteriors de comprovació i control de la Intervenció General 
del Consell de Mallorca i Sindicatura de Comptes. 
 
4.- D’acord amb la base 25.5.d) de les Bases d’execució del Pressupost 2016 del 
Consell de Mallorca, que fa esment al cas d’aportacions dineràries a unitats 
institucionals públiques dependents del Consell de Mallorca, si es destinen tant a 
finançar globalment la seva activitat com a realitzar actuacions concretes que s’han de 
dur a terme en el marc de les funcions que tenen atribuïdes, el CONSORCI DE 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS DE 
MALLORCA haurà de presentar abans de dia 1 de novembre de 2017 els comptes 
anuals degudament aprovats i auditats, referits a l’exercici en el qual es concedeix 
l’aportació. 
 
 
 
 


