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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 15 DE FEBRER DE 2017 
 

 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (8-2-2017) 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 

DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD ADOPTAT PEL CONSELL EXECUTIU 
EN SESSIÓ DE DIA 14-09-2016 I APROVACIÓ DE NOU DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES, 
ENREGISTRAMENTS SONORS I AUDIOVISUALS, I PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES A DIFERENTS UNITATS  DEL  SERVEI DE CULTURA I A 
LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE MALLORCA, 
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT OBERT. 
 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports 

que diu: 

 

Antecedents 

 

1. Dia 8 d’octubre de 2015 el vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, 

Patrimoni i Esports, va iniciar l’expedient de contractació més amunt esmentat. 

 

2. Dia 14 d’abril de 2016 la Sra. Ana M. Catalán Carrera, cap del servei jurídic i 

administratiu de cultura en va emetre l’informe jurídic; dia 25 d’abril de 2016 el va 

emetre el Secretari General i dia 31 d’agost de 2016, el de fiscalització prèvia de 

l’expedient 1/15 (núm. ref P 130.2/16; Pluriennal: 2016-2017-2018). 

 

3. El Consell Executiu en sessió de dia 14 de setembre de 2016 va aprovar l’expedient. 

 

4. Amb posterioritat es van detectar errors en alguns punts de l’acord així com en el plec 

de clàusules administratives particulars,  quadre de clàusules administratives i annexos 

que s’han hagut de subsanar. 

 

5. Dia 18 d’octubre de 2016 la Secretaria General va emetre nota de conformitat i dia 1 

de febrer de 2017 la Intervenció General. 

 

Fonaments 

 

D’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del  Decret d’organització del Consell de 

Mallorca aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de dia 18 de juliol), 

parcialment modificat pels decrets de 24-02-16 (BOIB núm. 27 de 27 de febrer) i de 09-

03-16 (BOIB núm. 35 de 17 de març), i d’acord amb la base 23,4 del pressupost vigent, 

correspon al Consell Executiu atribuir la contractació i l’atorgament de concessions per 
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import superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.00,00 €), quan la competència no 

correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

 

En els articles 110, 115 i 116 del reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant 

TRLCSP), s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest expedient. 

 

Per tant, proposo al Consell Executiu que acordi: 

 

1. Deixar sense efecte l’acord del Consell Executiu de dia 14 de setembre de 2016 

relatiu a  l’expedient de contractació del subministrament de llibres, enregistraments 

sonors i audiovisuals, i publicacions periòdiques a diferents unitats del servei de cultura 

i a la xarxa de biblioteques municipals de Mallorca. 

 

2. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament de llibres, enregistraments 

sonors i audiovisuals, i publicacions periòdiques a diferents unitats del servei de cultura 

i a la xarxa de biblioteques municipals de Mallorca, mitjançant el procediment obert. 

 

3. 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. 

 

Aquest contracte té caràcter administratiu amb la qualificació jurídica de contracte de 

subministrament i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en 

el llibre III del Títol II del TRLCSP. 

 

4. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, a la qual ha 

d’assistir l’òrgan de contractació, d’acord amb el que es disposa en l’article 320 del 

TRLCSP: 

 

Presidència:  

Titular: Sr., Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller executiu de 

Cultura, Patrimoni i Esports. 

Suplent: Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda 

 

Vocals: 

Titular: Francisco Riera Vayreda, cap de servei de cultura, 

Suplent: Andres Gonzalez Garcia, cap de servei d’administració de cultura i patrimoni 

 

Titular: Juan José Riera Ferrer, cap de secció de biblioteques 

Suplent: Llorenç Homar Bestard, cap d’unitat de procés tècnic 

 

Titular: Jeroni Mas Rigo, secretari general del Consell Insular de Mallorca, 

Suplent: Antoni Belloch Ramada, secretari general adjunt del Consell Insular de 

Mallorca 

 

Titular: Elena Montejo Fuenttes: Interventora General  
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Suplent: Brígida Llinàs Ferrer, Interventora adjunta 

 

Secretaria: 

Ana M. Catalán Carrera, cap del servei de la Unitat Jurídico Administrativa de Cultura; 

Suplent:  Maria Mir Buades, cap de Secció de la Secretaria Tècnica de Cultura. 

 

5. Aprovar  el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 

tècniques pels quals es regeix aquesta contractació, i exposar-los al públic pel termini de 

deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de publicar aquest anunci en el 

BOIB, perquè les persones interessades puguin examinar els plecs esmentats i 

presentar-hi les reclamacions que 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). 

6. Autoritzar una despesa per l’import total de set-cents noranta mil euros (790.000,00 

€), que es corresponen: set-cents trenta mil sis-cents cinquanta-dos amb noranta-tres 

euros (730.652,93 €) de base imposable i  cinquanta-nou mil tres-cents quaranta-set 

amb set euros (59.347,07 €) que es corresponen al IVA del 4% del lot 1; IVA 21 % del 

lot 2 i l’IVA del 4 % del lot 3 per adquisició i del 21% per distribució. Amb la següent 

distribució per anualitats i aplicacions pressupostàries: 

   

Anualitat 2017 Anualitat 2018 Anualitat 2019 Aplicacions lot 1 

10.500,00 € 18.000,00 € 7.500,00 € 20.33210.62800 

116.667,67 € 200.000,00 € 83.333,33 € 20.33210.62840 

Anualitat 2017 Anualitat 2018 Anualitat 2019 Aplicacions lot 2 

4.083,33 € 7.000,00 € 2.916,67 € 20.33210.62800 

49.583,33 € 85.000,00 € 35.146,67 € 20.33210.62840 

Anualitat 2017 Anualitat 2018 Anualitat 2019 Aplicacions lot 3 

49.583,33 €  

(40.719,48 + 8.863,85) 

85.000,00 €  

(69.804,82 + 5.195,18) 

35.416,67 €  

(29.085,34 + 6.331,33) 

20.33210.22101 

 

7. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Diari Oficial de la 

Unió Europea, amb el termini de presentació d’ofertes que acaba a les 14 hores del 40è 

dia següent al de la data d’enviament de l’anunci de licitació en el DOUE, d’acord amb 

els articles 142 i 159 del TRLCSP.      

 

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. 

 

8. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant. 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

 

PROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
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SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE 
PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE 
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. ASSOCIACIÓ PERSONES 
MAJORS DES PIL·LARÍ 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

Antecedents 

1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

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

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016). 

2. Dia 25 de gener de 2016, l’Associació Persones Majors des Pil·larí va sol·licitar una 

subvenció econòmica per import de 3500,00 € pel projecte ACTIVIDADES. 

3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir a l’Associació Persones Majors des Pil·larí la subvenció sol·licitada 

per import de 3500,00 euros en concepte d’activitats socioculturals (BOIB núm. 76 de 

16 de juny de 2016). 

4. Dia 15 de juliol de 2016, l’Associació Persones Majors des Pil·larí, amb CIF G-

07587678, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 

1959,10 € pel projecte d’activitats, efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  

La senyora Isabel Merino Gat, en representació de l’Associació Persones Majors des 

Pil·larí posa de manifest, mitjançant escrit de dia 18 de juliol de 2016, que s’ha produït 

un canvi en el projecte inicial relatiu a les activitats socioculturals, i sol·licita l’admissió 

del canvi de projecte. 

5. Dia 18 d’octubre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent 

consideració «la modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la 

literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la subvenció, alteració de la 

naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 

previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb 

objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de 

les persones majors» i, en conseqüència proposava al vicepresident segon i conseller 

executiu de Participació Ciutadana i Presidència  que, previ informe de fiscalització 

prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord: «1. Acceptar la modificació del 

projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació Persones Majors des Pil·larí, en el 

termes descrits en la sol·licitud de canvi de projecte, de dia 18 de juliol de 2016, 

subscrita per la senyora Isabel Merino Gat, en representació de l’Associació Persones 

Majors des Pil·larí, en el sentit de modificar els conceptes de les despeses 

subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte inicial ni 

de la subvenció concedida. 2. Notificar aquest acord a l’Associació Persones Majors des 

Pil·larí i a la Intervenció General del Consell de Mallorca.» 
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6. Dia 2 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que 

l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no 

n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions 

substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les 

característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”. 

2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la 

convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions 

destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar 

(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors. 

3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la 

convocatòria es  

“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 

tinguin com eix principal  

- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de les persones majors. 

- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la 

inactivitat i l’autonomia personal. 

- afavorir la integració i la participació social. 

- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives. 

- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari. 

- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves 

dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els 

programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.” 

4. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de 

juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 

109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB 

núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 

35, de 17 de març de 2016), estableix que correspon al Consell Executiu aprovar i 

resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i 

privades quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

 

Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 

Mallorca que adopti el següent acord: 
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1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació 

Persones Majors des Pil· larí, en el termes descrits en la sol·licitud de canvi de projecte, 

de dia 18 de juliol de 2016, subscrita per la senyora Isabel Merino Gat, en representació 

de l’Associació Persones Majors des Pil·larí, en el sentit de modificar els conceptes de 

les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als imports del 

projecte inicial ni de la subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Persones Majors des Pil·larí i a la Intervenció 

General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 

d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 

notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 

davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 

competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, 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 d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

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

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui , sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

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

jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE 
PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE 
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. CLUB BONAIRE. ASSOCIACIÓ 
DE PENSIONISTES ES CRÈDIT 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

Antecedents 

1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

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

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016). 

2. Dia 02 de febrer de 2016, Club Bonaire. Associació de Pensionistes des Crèdit va 

sol·licitar una subvenció econòmica per import de 1200 € per al projecte excursions. 
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3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir les subvencions destinades a associacions i entitats de persones 

majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016 (BOIB 

núm. 76 de 16 de juny de 2016). 

4. Dia 12 de juliol de 2016, Club Bonaire. Associació de Pensionistes des Crèdit, amb 

CIF G-07770001, va presentar documentació justificativa de despeses per un import 

total de 1200 € en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), efectuades en càrrec a la 

subvenció concedida. 

El senyor Antoni Bestard i Gil en representació del Club Bonaire, Associació de 

Pensionistes des Crèdit, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 4 de juliol de 2016, 

que s’ha produït un canvi en el projecte inicial relatiu a les activitats socioculturals, i 

sol·licita l’admissió del canvi de projecte. 

5. Dia 20 d’octubre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent 

consideració «la modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la 

literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la subvenció, alteració de la 

naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 

previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb 

objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de 

les persones majors» i, en conseqüència proposava al vicepresident segon i conseller 

executiu de Participació Ciutadana i Presidència  que, previ informe de fiscalització 

prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord:  «1. Acceptar la modificació del 

projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016, al Club Bonaire, Associació de Pensionistes des 

Crèdit, en el termes descrits en la sol·licitud de canvi de projecte, de dia 4 de juliol de 

2016, subscrita pel senyor Antoni Bestard i Gil, en representació del Club Bonaire, 

Associació de Penisonistes des Crèdit, en el sentit de modificar els conceptes de les 

despeses subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte 

inicial ni de la subvenció concedida. 2. Notificar aquest acord al Club Bonaire, 

Associació de Pensionistes des Crèdit i a la Intervenció General del Consell de 

Mallorca.» 

6. Dia 2 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que 

l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no 

n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions 

substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les 

característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”. 

2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la 

convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions 

destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el 
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desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar 

(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors. 

3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la 

convocatòria es  

“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 

tinguin com eix principal  

- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de les persones majors. 

- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la 

inactivitat i l’autonomia personal. 

- afavorir la integració i la participació social. 

- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives. 

- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari. 

- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves 

dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els 

programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.” 

4. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de 

juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 

109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB 

núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 

35, de 17 de març de 2016), estableix que correspon al Consell Executiu aprovar i 

resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i 

privades quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 

Mallorca que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, al Club Bonaire, 

Associació de Pensionistes des Crèdit, en el termes descrits en la sol·licitud de canvi de 

projecte, de dia 4 de juliol de 2016, subscrita pel senyor Antoni Bestard i Gil, en 

representació del Club Bonaire, Associació de Penisonistes des Crèdit, en el sentit de 

modificar els conceptes de les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que 

afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord al Club Bonaire, Associació de Pensionistes des Crèdit i a la 

Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 

d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 

notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 
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davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 

competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, 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 d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

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

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui , sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

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

jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE 
PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE 
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. CLUB DE LA TERCERA EDAT 
D’ARTÀ 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

Antecedents 

1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

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

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016). 

2. Dia 28 de gener de 2016, el Club de la Tercera Edat d’Artà va sol·licitar una 

subvenció econòmica per import de 4800,00 € pel projecte ACTIVITATS 2016. 

3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir Al Club de la Tercera Edat d’Artà la subvenció sol·licitada per import 

de 4800,00 euros en concepte d’activitats socioculturals (BOIB núm. 76 de 16 de juny 

de 2016). 

4. Dia 15 de juliol de 2016, el Club de la Tercera Edat d’Artà, amb CIF G-07167729, va 

presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 5296,50 € pel 

projecte d’activitats, efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  

El senyor Bartomeu Ginard i Flaquer en representació del Club de la Tercera Edat 

d’Artà, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 4 de juliol de 2016, que s’ha produït 

un canvi en el projecte inicial relatiu a les activitats socioculturals. 

5. Dia 27 de setembre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent 
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consideració «la modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la 

literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la subvenció, alteració de la 

naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 

previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb 

objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de 

les persones majors» i, en conseqüència proposava al vicepresident segon i conseller 

executiu de Participació Ciutadana i Presidència  que, previ informe de fiscalització 

prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord: «1. Acceptar la modificació del 

projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016, al Club de la Tercera Edat d’Artà, en el termes 

descrits en el document de canvi de projecte, de dia 4 de juliol de 2016, subscrit pel 

senyor Bartomeu Ginard i Flaquer, en representació del Club de la Tercera Edat d’Artà, 

en el sentit de modificar els conceptes de les despeses subvencionables del pressupost 

inicial sense que afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 2. 

Notificar aquest acord al Club de la Tercera Edat d’Artà i a la Intervenció General del 

Consell de Mallorca.» 

6. Dia 2 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que 

l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no 

n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions 

substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les 

característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”. 

2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la 

convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions 

destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar 

(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors. 

3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la 

convocatòria es  

“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 

tinguin com eix principal  

- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de les persones majors. 

- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la 

inactivitat i l’autonomia personal. 

- afavorir la integració i la participació social. 

- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives. 

- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari. 

- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves 

dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els 

programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.” 
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4. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de 

juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 

109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB 

núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 

35, de 17 de març de 2016), estableix que correspon al Consell Executiu aprovar i 

resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i 

privades quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 

Mallorca que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, al Club de la 

Tercera Edat d’Artà, en el termes descrits en el document de canvi de projecte, de dia 4 

de juliol de 2016, subscrit pel senyor Bartomeu Ginard i Flaquer, en representació del 

Club de la Tercera Edat d’Artà, en el sentit de modificar els conceptes de les despeses 

subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte inicial ni 

de la subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord al Club de la Tercera Edat d’Artà i a la Intervenció General del 

Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 

d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 

notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 

davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 

competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, 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 d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

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

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui , sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

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

jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE 
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PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE 
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. ASSOCIACIÓ PERSONES 
MAJORS DE BÚGER 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

Antecedents 

1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

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

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016). 

2. Dia 3 de febrer de 2016, l’Associació Persones Majors de Búger va sol·licitar una 

subvenció econòmica per import de 3500,00 € pel projecte ACTIVITATS. 

3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir a l’Associació de Persones Majors de Búger la subvenció sol·licitada 

per import de 3500,00 euros en concepte d’activitats socioculturals (BOIB núm. 76 de 

16 de juny de 2016). 

4. Dia 20 de juliol de 2016, l’Associació Persones Majors de Búger, amb CIF G-

07289697, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 

2425,50 € pel projecte d’activitats, efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  

El senyor José Salom Salom, en representació de l’Associació de Persones Majors de 

Búger, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 20 de juliol de 2016, que s’ha produït 

un canvi en el projecte inicial relatiu a les activitats socioculturals i sol·licita que 

s’admeti el canvi de projecte. 

5. Dia 14 d’octubre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent 

consideració «la modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la 

literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la subvenció, alteració de la 

naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 

previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb 

objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de 

les persones majors.» i, en conseqüència proposava al vicepresident segon i conseller 

executiu de Participació Ciutadana i Presidència  que, previ informe de fiscalització 

prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord: «1. Acceptar la modificació del 

projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació Persones Majors de Búger en el 

termes descrits en el document de canvi de projecte, de dia 30 de juny de 2016, subscrit 

pel senyor José Salom Salom, en representació de l’Associació de Persones Majors de 

Búger, en el sentit de modificar els conceptes de les despeses subvencionables del 

pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció 

concedida. 2. Notificar aquest acord a l’Associació Persones Majors de Búger i a la 

Intervenció General del Consell de Mallorca.» 
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6. Dia 1 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que 

l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no 

n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions 

substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les 

característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”. 

2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la 

convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions 

destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar 

(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors. 

3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la 

convocatòria es  

“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 

tinguin com eix principal  

- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de les persones majors. 

- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la 

inactivitat i l’autonomia personal. 

- afavorir la integració i la participació social. 

- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives. 

- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari. 

- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves 

dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els 

programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.” 

4. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de 

juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 

109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB 

núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 

35, de 17 de març de 2016), estableix que correspon al Consell Executiu aprovar i 

resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i 

privades quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 

Mallorca que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació 
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Persones Majors de Búger en el termes descrits en el document de canvi de projecte, de 

dia 30 de juny de 2016, subscrit pel senyor José Salom Salom, en representació de 

l’Associació de Persones Majors de Búger, en el sentit de modificar els conceptes de les 

despeses subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte 

inicial ni de la subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Persones Majors de Búger i a la Intervenció 

General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 

d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 

notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 

davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 

competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, 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 d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

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

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui , sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

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

jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

PROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE 
PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE 
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. ASSOCIACIÓ GENT D’INCA 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

Antecedents 

1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

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

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016). 

2. Dia 10 de febrer de 2016, l’Associació Gent d’Inca va sol·licitar una subvenció 

econòmica per import de 1300,00 € pel projecte MANTENIMENT 2016. 

3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir a l’Associació Gent d’Inca la subvenció sol·licitada per import de 

1300,00 euros en concepte de manteniment (BOIB núm. 76 de 16 de juny de 2016). 
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4. Dia 19 de juliol de 2016, l’Associació Gent d’Inca, amb CIF G-07938145, va 

presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 1339,80 € pel 

projecte de manteniment, efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  

La senyora Maria Garí Coll, en representació de l’Associació Gent d’Inca, posa de 

manifest, mitjançant escrit de dia 19 de juliol de 2016, que s’ha produït un canvi en el 

projecte inicial relatiu al manteniment, i sol·licita l’admissió del canvi de projecte. 

5. Dia 27 de setembre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent 

consideració «la modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la 

literalitat de la base 1.2  de les bases reguladores de la subvenció, alteració de la 

naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 

previstes en la seva modificació corresponen a despeses de manteniment amb objectius 

generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de les 

persones majors» i, en conseqüència proposava al vicepresident segon i conseller 

executiu de Participació Ciutadana i Presidència  que, previ informe de fiscalització 

prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord: «1. Acceptar la modificació del 

projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació Gent d’Inca, en el termes descrits en la 

sol·licitud de canvi de projecte, de dia 19 de juliol de 2016, subscrita per la senyora 

Maria Garí Coll, en representació de l’Associació Gent d’Inca, en el sentit de modificar 

els conceptes de les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als 

imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 2. Notificar aquest acord a 

l’Associació Gent d’Inca i a la Intervenció General del Consell de Mallorca.» 

6. Dia 2 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que 

l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no 

n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions 

substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les 

característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”. 

2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la 

convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions 

destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar 

(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors. 

3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la 

convocatòria es  

“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 

tinguin com eix principal  

- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de les persones majors. 
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- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la 

inactivitat i l’autonomia personal. 

- afavorir la integració i la participació social. 

- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives. 

- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari. 

- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves 

dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els 

programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.” 

4. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de 

juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 

109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB 

núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 

35, de 17 de març de 2016), estableix que correspon al Consell Executiu aprovar i 

resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i 

privades quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 

Mallorca que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació Gent 

d’Inca, en el termes descrits en la sol·licitud de canvi de projecte, de dia 19 de juliol de 

2016, subscrita per la senyora Maria Garí Coll, en representació de l’Associació Gent 

d’Inca, en el sentit de modificar els conceptes de les despeses subvencionables del 

pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció 

concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Gent d’Inca i a la Intervenció General del 

Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 

d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 

notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 

davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 

competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, 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 d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
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interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui , sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

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

jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE 
PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE 
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. ASSOCIACIÓ DE PERSONES 
MAJORS DE SANTANYI I LLOMBARDS 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

Antecedents 

1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

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

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016). 

2. Dia 8 de febrer de 2016, l’Associació de Persones Majors de Santanyi i Llombards va 

sol·licitar una subvenció econòmica per import de 4710,00 € pel projecte ACTIVITATS 

SOCIOCULTURALS 2016. 

3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir a l’Associació de Persones Majors de Santanyi i Llombards la 

subvenció sol·licitada per import de 4710,00 euros en concepte d’activitats 

socioculturals (BOIB núm. 76 de 16 de juny de 2016). 

4. Dia 11 de juliol de 2016, l’Associació de Persones Majors de Santanyi i Llombards, 

amb CIF G-407222052, va presentar documentació justificativa de despeses, per un 

import total de 4843,00 € pel projecte d’activitats, efectuades en càrrec a la subvenció 

concedida.  

La senyora Francisca Adrover Sastre, en representació de l’Associació de Persones 

Majors de Santanyi i Llombards, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 8 de juliol de 

2016, que s’ha produït un canvi en el projecte inicial relatiu a les activitats 

socioculturals. 

5. Dia 14 d’octubre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent 

consideració «la modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la 

literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la subvenció, alteració de la 

naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 

previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb 

objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de 
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les persones majors» i, en conseqüència proposava al vicepresident segon i conseller 

executiu de Participació Ciutadana i Presidència  que, previ informe de fiscalització 

prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord: «1. Acceptar la modificació del 

projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació de Persones Majors de Santanyi i 

Llombards, en el termes descrits en el document de canvi de projecte, de dia 8 de juliol 

de 2016, subscrit per la senyora Francisca Adrover Sastre, en representació de 

l’Associació de Persones Majors de Santanyi i Llombards, en el sentit de modificar els 

conceptes de les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als 

imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 2. Notificar aquest acord a 

l’Associació de Persones Majors de Santanyi i Llombards i a la Intervenció General del 

Consell de Mallorca.» 

6. Dia 2 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que 

l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no 

n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions 

substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les 

característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”. 

2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la 

convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions 

destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar 

(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors. 

3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la 

convocatòria es  

“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 

tinguin com eix principal  

- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de les persones majors. 

- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la 

inactivitat i l’autonomia personal. 

- afavorir la integració i la participació social. 

- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives. 

- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari. 

- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves 

dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els 

programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.” 

4. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de 

juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 

109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB 

núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 

35, de 17 de març de 2016), estableix que correspon al Consell Executiu aprovar i 

resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i 

privades quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 

Mallorca que adopti el següent acord: 

 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació de 

Persones Majors de Santanyi i Llombards, en el termes descrits en el document de canvi 

de projecte, de dia 8 de juliol de 2016, subscrit per la senyora Francisca Adrover Sastre, 

en representació de l’Associació de Persones Majors de Santanyi i Llombards, en el 

sentit de modificar els conceptes de les despeses subvencionables del pressupost inicial 

sense que afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació de Persones Majors de Santanyi i Llombards i a 

la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 

d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 

notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 

davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 

competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, 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 d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

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

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui , sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

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

jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE 
PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE 
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PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. ASOCIACIÓN PERSONAS 
MAYORES DE BINIALI 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

Antecedents 

1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

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

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016). 

2. Dia 3 de febrer de 2016, l’Associació Personas Mayores de Biniali va sol·licitar una 

subvenció econòmica per import de 4650,00 € pel projecte ACTIVITATS. 

3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir a l’Associació Personas Mayores de Biniali la subvenció sol·licitada 

per import de 4650,00 euros en concepte d’activitats socioculturals (BOIB núm. 76 de 

16 de juny de 2016). 

4. Dia 18 de juliol de 2016, l’Associació Personas Mayores de Biniali, amb CIF G-

07296783, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 

4494,38 € pel projecte d’activitats, efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  

El senyor José Bestard Bover, en representació de l’Associació Personas Mayores de 

Biniali, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 18 de juliol de 2016, que s’ha produït 

un canvi en el projecte inicial relatiu a les activitats socioculturals i sol·licita que 

s’admeti el canvi de projecte. 

5. Dia 20 d’octubre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent 

consideració «la modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la 

literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la subvenció, alteració de la 

naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 

previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb 

objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de 

les persones majors» i, en conseqüència proposava al vicepresident segon i conseller 

executiu de Participació Ciutadana i Presidència  que, previ informe de fiscalització 

prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord: «1. Acceptar la modificació del 

projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació Personas Mayores de Biniali, en el 

termes descrits en la sol·licitud de canvi de projecte, de dia 18 de juliol de 2016, 

subscrit pel senyor José Bestard Bover, en representació de l’Associació Personas 

Mayores de Biniali, en el sentit de modificar els conceptes de les despeses 

subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte inicial ni 

de la subvenció concedida. 2. Notificar aquest acord a l’Associació Personas Mayores 

de Biniali i a la Intervenció General del Consell de Mallorca.» 

6. Dia 1 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 
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Fonaments 

1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que 

l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no 

n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions 

substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les 

característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”. 

2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la 

convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions 

destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar 

(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors. 

3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la 

convocatòria es  

“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 

tinguin com eix principal  

- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de les persones majors. 

- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la 

inactivitat i l’autonomia personal. 

- afavorir la integració i la participació social. 

- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives. 

- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari. 

- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves 

dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els 

programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.” 

4. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de 

juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 

109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB 

núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 

35, de 17 de març de 2016), estableix que correspon al Consell Executiu aprovar i 

resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i 

privades quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 

Mallorca que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació 

Personas Mayores de Biniali, en el termes descrits en la sol·licitud de canvi de projecte, 

de dia 18 de juliol de 2016, subscrit pel senyor José Bestard Bover, en representació de 
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l’Associació Personas Mayores de Biniali, en el sentit de modificar els conceptes de les 

despeses subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte 

inicial ni de la subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Personas Mayores de Biniali i a la Intervenció 

General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 

d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 

notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 

davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 

competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, 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 d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

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

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui , sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

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

jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE 
PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE 
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. ASSOCIACIÓ GEN GRAN 
PUNTA DE N’AMER SA COMA 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

Antecedents 

1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

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

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016). 

2. Dia 9 de febrer de 2016, Associació de Gent Gran Punta de n'Amer Sa Coma va 

sol·licitar una subvenció econòmica per import de 4800 € per al projecte activitats 

socioculturals 2016. 

3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir a l’Associació Gent Gran Punta de n’Amer Sa Coma la subvenció 

sol·licitada per import de 4.800,00 euros en concepte d’activitats socioculturals (BOIB 

núm. 76 de 16 de juny de 2016). 
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4. Dia 15 de juliol de 2016, Associació de Gent Gran Punta de n'Amer Sa Coma, amb 

CIF G-57179350, va presentar documentació justificativa de despeses per un import 

total de 4.778,20 €  en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), efectuades en càrrec a 

la subvenció concedida. 

La senyora Margarita Barceló Bover, en representació de l’Associació Gent Gran Punta 

de n’Amer Sa Coma, posa de manifest mitjançant escrit de dia 14 de juliol de 2016 que 

s’ha produït un canvi en el projecte inicial relatiu a les activitats socioculturals. 

5. Dia 29 d’octubre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent 

consideració «la modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la 

literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la subvenció, alteració de la 

naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 

previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb 

objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de 

les persones majors» i, en conseqüència proposava al vicepresident segon i conseller 

executiu de Participació Ciutadana i Presidència  que, previ informe de fiscalització 

prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord: «1. Acceptar la modificació del 

projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació Gent Gran Punta de n’Amer Sa Coma, 

en el termes descrits en el document de canvi de projecte, de dia 14 de juliol de 2016, 

subscrit per la senyora Margarita Barceló Bover, en representació de l’Associació Gent 

Gran Punta de n’Amer Sa Coma, en el sentit de modificar els conceptes de les despeses 

subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte inicial ni 

de la subvenció concedida. 2. Notificar aquest acord a l’Associació Gent Gran Punta de 

n’Amer Sa Coma i a la Intervenció General del Consell de Mallorca.» 

6. Dia 2 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que 

l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no 

n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions 

substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les 

característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”. 

2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la 

convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions 

destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar 

(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors. 

3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la 

convocatòria es  

“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 

tinguin com eix principal  
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- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de les persones majors. 

- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la 

inactivitat i l’autonomia personal. 

- afavorir la integració i la participació social. 

- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives. 

- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari. 

- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves 

dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els 

programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.” 

4. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de 

juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 

109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB 

núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 

35, de 17 de març de 2016), estableix que correspon al Consell Executiu aprovar i 

resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i 

privades quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

 

Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 

Mallorca que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació Gent 

Gran Punta de n’Amer Sa Coma, en el termes descrits en el document de canvi de 

projecte, de dia 14 de juliol de 2016, subscrit per la senyora Margarita Barceló Bover, 

en representació de l’Associació Gent Gran Punta de n’Amer Sa Coma, en el sentit de 

modificar els conceptes de les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que 

afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Gent Gran Punta de n’Amer Sa Coma i a la 

Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 

d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 

notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 

davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 

competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, 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 d’alçada.  
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Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

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

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui , sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

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

jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE 
PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE 
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. ASSOCIACIÓ PERSONES 
MAJORS DE PORRERES 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

Antecedents 

1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

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

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016). 

2. Dia 11 de febrer de 2016, l’Associació Persones Majors de Porreres va sol·licitar una 

subvenció econòmica per import de 4800,00 € pel projecte ACTIVITATS 

SOCIOCULTURALS 2016. 

3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir a l’Associació de Persones Majors de Porreres la subvenció 

sol·licitada per import de 4800,00 euros en concepte d’activitats socioculturals (BOIB 

núm. 76 de 16 de juny de 2016). 

4. Dia 20 de juliol de 2016, l’Associació Persones Majors de Porreres, amb CIF G-

07143266, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 

4324,75 € pel projecte d’activitats, efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  

El senyor Juan Rosselló Mulet, en representació de l’Associació de Persones Majors de 

Porreres, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 30 de juny de 2016, que s’ha produït 

un canvi en el projecte inicial relatiu a les activitats socioculturals i sol·licita que 

s’admeti el canvi de projecte. 

5. Dia 14 d’octubre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent 

consideració «la modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la 

literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la subvenció, alteració de la 

naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 

previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb 
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objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de 

les persones majors» i, en conseqüència proposava al vicepresident segon i conseller 

executiu de Participació Ciutadana i Presidència  que, previ informe de fiscalització 

prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord: «1. Acceptar la modificació del 

projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació Persones Majors de Porreres, en el 

termes descrits en el document de canvi de projecte, de dia 30 de juny de 2016, subscrit 

pel senyor Juan Rosselló Mulet, en representació de l’Associació de Persones Majors de 

Porreres, en el sentit de modificar els conceptes de les despeses subvencionables del 

pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció 

concedida. 2. Notificar aquest acord a l’Associació Persones Majors de Porreres i a la 

Intervenció General del Consell de Mallorca.» 

6. Dia 3 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que 

l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no 

n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions 

substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les 

característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”. 

2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la 

convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions 

destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar 

(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors. 

3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la 

convocatòria es  

“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 

tinguin com eix principal  

- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de les persones majors. 

- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la 

inactivitat i l’autonomia personal. 

- afavorir la integració i la participació social. 

- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives. 

- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari. 

- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves 

dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els 

programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.” 

4. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de 

juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 

109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB 

núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 

35, de 17 de març de 2016), estableix que correspon al Consell Executiu aprovar i 

resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i 

privades quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 

Mallorca que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació 

Persones Majors de Porreres, en el termes descrits en el document de canvi de projecte, 

de dia 30 de juny de 2016, subscrit pel senyor Juan Rosselló Mulet, en representació de 

l’Associació de Persones Majors de Porreres, en el sentit de modificar els conceptes de 

les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als imports del 

projecte inicial ni de la subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Persones Majors de Porreres i a la Intervenció 

General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 

d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 

notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 

davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 

competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, 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 d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

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

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui , sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

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

jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE 
PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE 
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. ASSOCIACIÓ TERCERA EDAD 
DE SON FERRER 
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Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

Antecedents 

1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

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

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016). 

2. Dia 28 de gener de 2016, l’Associació Tercera Edad de Son Ferrer va sol·licitar una 

subvenció econòmica per import de 1294,00 € pel projecte MANTENIMENT 2016, i 

per import de 4793,00 € pel projecte ACTIVITATS SOCIOCULTURALS 2016 

3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir a l’Associació Tercera Edad de Son Ferrer la subvenció sol·licitada en 

concepte de manteniment (1294,00 €) i en concepte d’activitats socioculturals (4793,00 

€) (BOIB núm. 76 de 16 de juny de 2016). 

4. Dia 7 de juliol de 2016, l’Associació Tercera Edad de Son Ferrer, amb CIF G-

07575913, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 

675,85 € pel projecte de manteniment i per import de 3710,00 € pel projecte d’activitats 

socioculturals,efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  

La senyora Patricia García Pérez, en representació de l’Associació Tercera Edad de Son 

Ferrer, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 7 de juliol de 2016, que s’ha produït 

un canvi en el projecte inicial relatiu al manteniment i a les activitats socioculturals, i 

sol·licita l’admissió del canvi de projecte. 

5. Dia 19 de desembre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent 

consideració «la modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la 

literalitat de la base 1.2  de les bases reguladores de la subvenció, alteració de la 

naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 

previstes en la seva modificació corresponen a despeses de manteniment i activitats 

socioculturals amb objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la 

qualitat de vida de les persones majors» i, en conseqüència proposava al vicepresident 

segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència  que, previ informe de 

fiscalització prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord: «1. Acceptar la 

modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions 

destinades a associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de 

projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació Tercera Edad de Son 

Ferrer, en el termes descrits en la sol·licitud de canvi de projecte, de dia 7 de juliol de 

2016, subscrita per la senyora Patricia García Pérez, en representació de l’Associació 

Tercera Edad de Son Ferrer, en el sentit de modificar els conceptes de les despeses 

subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte inicial ni 

de la subvenció concedida. 2. Notificar aquest acord a l’Associació Tercera Edad de 

Son Ferrer i a la Intervenció General del Consell de Mallorca.» 

6. Dia 2 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 



 29 

Fonaments 

1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que 

l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no 

n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions 

substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les 

característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”. 

2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la 

convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions 

destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar 

(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors. 

3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la 

convocatòria es  

“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 

tinguin com eix principal  

- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de les persones majors. 

- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la 

inactivitat i l’autonomia personal. 

- afavorir la integració i la participació social. 

- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives. 

- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari. 

- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves 

dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els 

programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.” 

4. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de 

juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 

109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB 

núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 

35, de 17 de març de 2016), estableix que correspon al Consell Executiu aprovar i 

resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i 

privades quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 

Mallorca que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació 

Tercera Edad de Son Ferrer, en el termes descrits en la sol·licitud de canvi de projecte, 

de dia 7 de juliol de 2016, subscrita per la senyora Patricia García Pérez, en 
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representació de l’Associació Tercera Edad de Son Ferrer, en el sentit de modificar els 

conceptes de les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als 

imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Tercera Edad de Son Ferrer i a la Intervenció 

General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 

d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 

notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 

davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 

competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, 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 d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

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

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui , sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

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

jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I 
ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE 
PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. ASSOCIACIÓ 
GENT GRAN VILAFRANQUERA 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

Antecedents 

1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

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

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016). 

2. Dia 11 de febrer de 2016, l’Associació Gent Gran Vilafranquera va sol·licitar una 

subvenció econòmica per import de 5980,00 € pel projecte ACTIVITATS 2016. 

3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir a l’Associació Gent Gran Vilafranquera la subvenció sol·licitada per 

import de 4800,00 euros en concepte d’activitats socioculturals (BOIB núm. 76 de 16 de 

juny de 2016). 
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4. Dia 18 de juliol de 2016, l’Associació Gent Gran Vilafranquera, amb CIF G-

57397432, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 

5992,00 € pel projecte d’activitats, efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  

La senyora Barbara Bauza Sureda, en representació de l’Associació Gent Gran 

Vilafranquera, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 15 de juliol de 2016, que s’ha 

produït un canvi en el projecte inicial relatiu a les activitats socioculturals. 

5. Dia 27 de setembre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent 

consideració «la modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la 

literalitat de la base 1.2  de les bases reguladores de la subvenció, alteració de la 

naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 

previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb 

objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de 

les persones majors» i, en conseqüència proposava al vicepresident segon i conseller 

executiu de Participació Ciutadana i Presidència  que, previ informe de fiscalització 

prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord: «1. Acceptar la modificació del 

projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació Gent Gran Vilafranquera, en el termes 

descrits en el document de canvi de projecte, de dia 15 de juliol de 2016, subscrit per la 

senyora Barbara Bauza Sureda, en representació de l’Associació Gent Gran 

Vilafranquera, en el sentit de modificar els conceptes de les despeses subvencionables 

del pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció 

concedida. 2. Notificar aquest acord a l’Associació Gent Gran Vilafranquera i a la 

Intervenció General del Consell de Mallorca.» 

6. Dia 6 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que 

l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no 

n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions 

substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les 

característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”. 

 

2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la 

convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions 

destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar 

(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors. 

3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la 

convocatòria es  

“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 

tinguin com eix principal  
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- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de les persones majors. 

- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la 

inactivitat i l’autonomia personal. 

- afavorir la integració i la participació social. 

- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives. 

- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari. 

- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves 

dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els 

programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.” 

4. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de 

juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 

109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB 

núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 

35, de 17 de març de 2016), estableix que correspon al Consell Executiu aprovar i 

resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i 

privades quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 

Mallorca que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació Gent 

Gran Vilafranquera, en el termes descrits en el document de canvi de projecte, de dia 15 

de juliol de 2016, subscrit per la senyora Barbara Bauza Sureda, en representació de 

l’Associació Gent Gran Vilafranquera, en el sentit de modificar els conceptes de les 

despeses subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte 

inicial ni de la subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Gent Gran Vilafranquera i a la Intervenció 

General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 

d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 

notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 

davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 

competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, 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 d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
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interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui , sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

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

jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I 
ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE 
PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. ASOCIACIÓN 
DE LA TERCERA EDAD DE SINEU 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

Antecedents 

1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

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

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016). 

2. Dia 3 de febrer de 2016, Asociación de la Tercera Edad de Sineu va sol·licitar una 

subvenció econòmica per import de 4800 € per al projecte activitats socioculturals 2016. 

3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir a la subvenció sol·licitada per la Asociación de la Tercera Edad de 

Sineu, per import de 4.800,00 euros en concepte d’activitats socioculturals (BOIB núm. 

76 de 16 de juny de 2016). 

4. Dia 20 de juliol de 2016, la Asociación de la Tercera Edad de Sineu, amb CIF G-

07189962, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 

4573,10 pel projecte d’activitats, efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  

La senyora Elvira Vera Ripoll, en representació de, la Asociación de la Tercera Edad de 

Sineu, posa de manifest, mitjançant escrit, de dia 30 de juny de 2016, que s’ha produït 

un canvi en el projecte inicial relatiu a les activitats, i sol·licita que s’admeti el canvi de 

projecte. 

5. Dia 23 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 relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent 

consideració «la modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la 

literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la subvenció,  alteració de la 

naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 

previstes en la seva modificació corresponen a despeses de manteniment de l’entitat 

social i d’activitats socioculturals amb objectius generals comuns els quals es poden 

englobar en millorar la qualitat de vida de les persones majors mitjançant la realització 

de diferents tipus d’activitats» i, en conseqüència proposava al vicepresident segon i 
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conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència  que, previ informe de 

fiscalització prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord: «1. Acceptar la 

modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions 

destinades a associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de 

projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Asociación de la Tercera Edad de 

Sineu, en el termes descrits en la documentació de canvi de projecte subscrita, el dia 30 

de juny de 2016, per la senyora Elvira Vera Ripoll, en representació de l’Asociación de 

la Tercera Edad de Sineu, en el sentit de modificar els conceptes de les despeses 

subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte inicial ni 

de la subvenció concedida. 2. Notificar aquest acord a l’Asociación de la Tercera Edad 

de Sineu a la Intervenció General del Consell de Mallorca.» 

6. Dia 6 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que 

l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no 

n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions 

substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les 

característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”. 

2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la 

convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions 

destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar 

(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors. 

3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la 

convocatòria es  

“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 

tinguin com eix principal  

- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de les persones majors. 

- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la 

inactivitat i l’autonomia personal. 

- afavorir la integració i la participació social. 

- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives. 

- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari. 

- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves 

dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els 

programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.” 

4. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de 

juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 
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109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB 

núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 

35, de 17 de març de 2016), estableix que correspon al Consell Executiu aprovar i 

resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i 

privades quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 

Mallorca que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Asociación de la 

Tercera Edad de Sineu, en el termes descrits en la documentació de canvi de projecte 

subscrita, el dia 30 de juny de 2016, per la senyora Elvira Vera Ripoll, en representació 

de l’Asociación de la Tercera Edad de Sineu, en el sentit de modificar els conceptes de 

les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als imports del 

projecte inicial ni de la subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Asociación de la Tercera Edad de Sineu a la Intervenció 

General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 

d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 

notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 

davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 

competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, 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 d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

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

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui , sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

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

jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I 
ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE 
PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. ASSOCIACIÓ 
GENT GRAN ES LLOMBARDS 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència que diu: 
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Antecedents 

1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

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

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016). 

2. Dia 9 de febrer de 2016, l’Associació Gent Gran Es Llombards va sol·licitar una 

subvenció econòmica per import de 4876,00 € pel projecte ACTIVITATS 2016. 

3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir a l’Associació Gent Gran Es Llombards la subvenció sol·licitada per 

import de 4800,00 euros en concepte d’activitats socioculturals (BOIB núm. 76 de 16 de 

juny de 2016). 

4. Dia 18 de juliol de 2016, l’Associació Gent Gran Es Llombards, amb CIF G-

57736134, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 

4793,00 € pel projecte d’activitats, efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  

La senyora Maria Cabrer Vila, en representació de l’Associació Gent Gran Es 

Llombards, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 18 de juliol de 2016, que s’ha 

produït un canvi en el projecte inicial relatiu a les activitats socioculturals. 

5. Dia 27 de setembre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent 

consideració «la modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la 

literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la subvenció, alteració de la 

naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 

previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb 

objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de 

les persones majors.» i, en conseqüència proposava al vicepresident segon i conseller 

executiu de Participació Ciutadana i Presidència  que, previ informe de fiscalització 

prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord: «1. Acceptar la modificació del 

projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació Gent Gran Es Llombards, en el termes 

descrits en el document de canvi de projecte, de dia 18 de juliol de 2016, subscrit per la 

senyora Maria Cabrer Vila, en representació de l’Associació Gent Gran Es Llombards, 

en el sentit de modificar els conceptes de les despeses subvencionables del pressupost 

inicial sense que afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 2. 

Notificar aquest acord a l’Associació Gent Gran Es Llombards i a la Intervenció 

General del Consell de Mallorca.» 

6. Dia 3 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que 

l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no 

n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions 
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substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les 

característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”. 

 

2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la 

convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions 

destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar 

(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors. 

3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la 

convocatòria es  

“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 

tinguin com eix principal  

- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de les persones majors. 

- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la 

inactivitat i l’autonomia personal. 

- afavorir la integració i la participació social. 

- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives. 

- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari. 

- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves 

dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els 

programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.” 

4. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de 

juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 

109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB 

núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 

35, de 17 de març de 2016), estableix que correspon al Consell Executiu aprovar i 

resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i 

privades quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 

Mallorca que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació Gent 

Gran Es Llombards, en el termes descrits en el document de canvi de projecte, de dia 18 

de juliol de 2016, subscrit per la senyora Maria Cabrer Vila, en representació de 

l’Associació Gent Gran Es Llombards, en el sentit de modificar els conceptes de les 

despeses subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte 

inicial ni de la subvenció concedida. 
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2. Notificar aquest acord a l’Associació Gent Gran Es Llombards i a la Intervenció 

General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 

d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 

notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 

davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 

competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, 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 d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

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

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui , sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

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

jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I 
ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE 
PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. ASSOCIACIÓ 
TERCERA EDAT ES CARRITXÓ 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

Antecedents 

1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

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

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016). 

2. Dia 28 de gener de 2016, l’Associació Tercera Edat Es Carritxó va sol·licitar una 

subvenció econòmica per import de 3785,00 € pel projecte ACTIVITATS 2016. 

3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir a l’Associació Tercera Edat Es Carritxóla subvenció sol·licitada per 

import de 3785,00 euros en concepte d’activitats socioculturals (BOIB núm. 76 de 16 de 

juny de 2016). 

4. Dia 6 de juliol de 2016, l’Associació Tercera Edat Es Carritxó, amb CIF G-

07437932, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 

3830,00 € pel projecte d’activitats, efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  
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El senyor Antoni Martorell Obrador, en representació de l’Associació Tercera Edat Es 

Carritxó, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 6 de juliol de 2016, que s’ha produït 

un canvi en el projecte inicial relatiu a les activitats socioculturals. 

5. Dia 27 de setembre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent 

consideració «la modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la 

literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la subvenció, alteració de la 

naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 

previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb 

objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de 

les persones majors» i, en conseqüència proposava al vicepresident segon i conseller 

executiu de Participació Ciutadana i Presidència  que, previ informe de fiscalització 

prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord: «1. Acceptar la modificació del 

projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació Tercera Edat Es Carritxó, en el termes 

descrits en el document de canvi de projecte, de dia 6 de juliol de 2016, subscrit pel 

senyor Antoni Martorell Obrador, en representació de l’Associació Tercera Edat Es 

Carritxó, en el sentit de modificar els conceptes de les despeses subvencionables del 

pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció 

concedida.2. Notificar aquest acord a l’Associació Tercera Edat Es Carritxó i a la 

Intervenció General del Consell de Mallorca.» 

6. Dia 3 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que 

l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no 

n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions 

substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les 

característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”. 

2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la 

convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions 

destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar 

(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors. 

3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la 

convocatòria es  

“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 

tinguin com eix principal  

- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de les persones majors. 

- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la 

inactivitat i l’autonomia personal. 

- afavorir la integració i la participació social. 
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- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives. 

- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari. 

- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves 

dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els 

programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.” 

4. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de 

juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 

109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB 

núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 

35, de 17 de març de 2016), estableix que correspon al Consell Executiu aprovar i 

resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i 

privades quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 

Mallorca que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació 

Tercera Edat Es Carritxó, en el termes descrits en el document de canvi de projecte, de 

dia 6 de juliol de 2016, subscrit pel senyor Antoni Martorell Obrador, en representació 

de l’Associació Tercera Edat Es Carritxó, en el sentit de modificar els conceptes de les 

despeses subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte 

inicial ni de la subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Tercera Edat Es Carritxó i a la Intervenció 

General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 

d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 

notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 

davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 

competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, 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 d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

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

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui , sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
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jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I 
ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE 
PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. ASSOCIACIÓ 
D’AMICS DE LA GENT GRAN BINIAMAR 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

Antecedents 

1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

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

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016). 

2. Dia 12 de febrer de 2016, l’Associació d’Amics de la Gent Gran de Biniamar va 

sol·licitar una subvenció econòmica per import de 408,64 € pel projecte 

MANTENIMENT 2016: 

- Assegurança de responsabilitat civil i danys 

- Material d’oficina i informàtic 

3. Dia 12 de febrer de 2016, l’Associació d’Amics de la Gent Gran de Biniamar va 

sol·licitar una subvenció econòmica per import de 3120,00 € pel projecte ACTIVITATS 

2016: 

- Gimnàstica 

- Ball en línia 

- Excursió a Petra 

- Excursió a Sa Real Valldemossa 

4. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir a l’Associació d’Amics de la Gent Gran de Biniamar la subvenció 

sol·licitada per import de 408,64 euros en concepte de manteniment i 3120,00 euros en 

concepte d’activitats socioculturals (BOIB núm. 76 de 16 de juny de 2016). 

5. Dia 18 de juliol de 2016, l’Associació d’Amics de la Gent Gran de Biniamar, amb 

CIF G-57075400, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import 

total de 410,69 € pel projecte de manteniment i per un import total de 2999,00 pel 

projecte d’activitats, efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  

La senyora Maria Tortella Rotger, en representació de l’Associació d’Amics de la Gent 

Gran de Biniamar, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 18 de juliol de 2016, que 

s’ha produït un canvi en el projecte inicial relatiu al manteniment i a les activitats, i 

sol·licita l’admissió del canvi de projecte. 
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5. Dia 27 de setembre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent 

consideració «la modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la 

literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la subvenció,  alteració de la 

naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 

previstes en la seva modificació corresponen a despeses de manteniment de l’entitat 

social i d’activitats socioculturals amb objectius generals comuns els quals es poden 

englobar en millorar la qualitat de vida de les persones majors mitjançant la realització 

de diferents tipus d’activitats» i, en conseqüència proposava al vicepresident segon i 

conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència que, previ informe de 

fiscalització prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord: «1. Acceptar la 

modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions 

destinades a associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de 

projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació d’Amics de la Gent Gran 

de Biniamar, en el termes descrits en la sol·licitud de canvi de projecte, de dia 18 de 

juliol de 2016, subscrita per la senyora Maria Tortella Rotger, en representació de 

l’Associació d’Amics de la Gent Gran de Biniamar, en el sentit de modificar els 

conceptes de les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als 

imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 2. Notificar aquest acord a 

l’Associació d’Amics de la Gent Gran de Biniamar i a la Intervenció General del 

Consell de Mallorca.» 

6. Dia 3 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que 

l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no 

n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions 

substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les 

característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”. 

2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la 

convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions 

destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar 

(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors. 

3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la 

convocatòria es  

“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 

tinguin com eix principal  

- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de les persones majors. 

- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la 

inactivitat i l’autonomia personal. 

- afavorir la integració i la participació social. 

- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives. 
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- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari. 

- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves 

dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els 

programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.” 

4. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de 

juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 

109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB 

núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 

35, de 17 de març de 2016), estableix que correspon al Consell Executiu aprovar i 

resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i 

privades quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

 

Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 

Mallorca que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació 

d’Amics de la Gent Gran de Biniamar, en el termes descrits en la sol·licitud de canvi de 

projecte, de dia 18 de juliol de 2016, subscrita per la senyora Maria Tortella Rotger, en 

representació de l’Associació d’Amics de la Gent Gran de Biniamar, en el sentit de 

modificar els conceptes de les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que 

afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació d’Amics de la Gent Gran de Biniamar i a la 

Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 

d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 

notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 

davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 

competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, 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 d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

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

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui , sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
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jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I 
ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE 
PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. ASSOCIACIÓ 
TERCERA EDAD DE INCA Y SU COMARCA 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

Antecedents 

1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

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

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016). 

2. Dia 4 de febrer de 2016, l’Associació Tercera Edad de Inca y su comarca va 

sol·licitar una subvenció econòmica per import de 1.300,00 € pel projecte 

MANTENIMENT 2016. 

3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir a l’Associació Tercera Edad de Inca y su comarca la subvenció 

sol·licitada per import de 1300,00 euros en concepte de manteniment (BOIB núm. 76 de 

16 de juny de 2016). 

4. Dia 19 de juliol de 2016, l’Associació Tercera Edad de Inca y su comarca, amb CIF 

G-07481237, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 

1441,89 € pel projecte de manteniment, efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  

El senyor Antonio Pujol Brunet, en representació de l’Associació Tercera Edad de Inca 

y su comarca, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 19 de juliol de 2016, que s’ha 

produït un canvi en el projecte inicial relatiu al manteniment de l’entitat, i sol·licita 

l’admissió del canvi de projecte. 

5. Dia 27 de setembre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent 

consideració «la modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la 

literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la subvenció, alteració de la 

naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 

previstes en la seva modificació corresponen a despeses de manteniment de l’entitat 

social amb objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat 

de vida de les persones majors» i, en conseqüència proposava al vicepresident segon i 

conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència  que, previ informe de 

fiscalització prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord: «1. Acceptar la 

modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions 

destinades a associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de 

projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació Tercera Edad de Inca y su 
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comarca, en el termes descrits en la sol·licitud de canvi de projecte, de dia 19 de juliol 

de 2016, subscrita pel senyor Antonio Pujol Brunet, en representació de l’Associació 

Tercera Edad de Inca y su comarca, en el sentit de modificar els conceptes de les 

despeses subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte 

inicial ni de la subvenció concedida. 2. Notificar aquest acord a l’Associació Tercera 

Edad de Inca y su comarca i a la Intervenció General del Consell de Mallorca.» 

6. Dia 6 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que 

l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no 

n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions 

substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les 

característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”. 

2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la 

convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions 

destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar 

(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors. 

3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la 

convocatòria es  

“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 

tinguin com eix principal  

- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de les persones majors. 

- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la 

inactivitat i l’autonomia personal. 

- afavorir la integració i la participació social. 

- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives. 

- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari. 

- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves 

dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els 

programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.” 

4. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de 

juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 

109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB 

núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 

35, de 17 de març de 2016), estableix que correspon al Consell Executiu aprovar i 

resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i 

privades quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 
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Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 

Mallorca que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació 

Tercera Edad de Inca y su comarca, en el termes descrits en la sol·licitud de canvi de 

projecte, de dia 19 de juliol de 2016, subscrita pel senyor Antonio Pujol Brunet, en 

representació de l’Associació Tercera Edad de Inca y su comarca, en el sentit de 

modificar els conceptes de les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que 

afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Tercera Edad de Inca y su comarca i a la 

Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 

d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 

notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 

davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 

competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, 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 d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

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

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui , sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

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

jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I 
ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE 
PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. ASSOCIACIÓ 
PERSONAS MAYORES DE CAMPANET 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

Antecedents 

1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
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associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016). 

2. Dia 12 de febrer de 2016, l’Associació Personas Mayores de Campanet va sol·licitar 

una subvenció econòmica per import de 1.200,00 € pel projecte MANTENIMENT 

2016. 

3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir a l’Associació Persones Mayores de Campanet la subvenció 

sol·licitada per import de 1300,00 euros en concepte de manteniment (BOIB núm. 76 de 

16 de juny de 2016). 

4. Dia 22 de juliol de 2016, l’Associació Personas Mayores de Campanet, amb CIF G-

07251317, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 

498,87 € pel projecte de manteniment, efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  

La senyora Magdalena Femenías Morell, en representació de l’Associació Personas 

Mayores de Campanet, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 14 de juliol de 2016, 

que s’ha produït un canvi en el projecte inicial relatiu al manteniment de l’entitat, i 

sol·licita l’admissió del canvi de projecte. 

5. Dia 14 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 relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent 

consideració «La modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la 

literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la subvenció, alteració de la 

naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 

previstes en la seva modificació corresponen a despeses de manteniment de l’entitat 

social amb objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat 

de vida de les persones majors» i, en conseqüència proposava al vicepresident segon i 

conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència  que, previ informe de 

fiscalització prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord: «1. Acceptar la 

modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions 

destinades a associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de 

projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació Personas Mayores de 

Campanet, en el termes descrits en la sol·licitud de canvi de projecte, de dia 14 de juliol 

de 2016, subscrita per la senyora Magdalena Femenías Morell, en representació de 

l’Associació Personas Mayores de Campanet, en el sentit de modificar els conceptes de 

les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als imports del 

projecte inicial ni de la subvenció concedida. 2. Notificar aquest acord a l’Associació 

Personas Mayores de Campanet i a la Intervenció General del Consell de Mallorca.» 

6. Dia 6 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que 

l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no 

n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions 

substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les 

característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”. 
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2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la 

convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions 

destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar 

(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors. 

3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la 

convocatòria es  

“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 

tinguin com eix principal  

- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de les persones majors. 

- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la 

inactivitat i l’autonomia personal. 

- afavorir la integració i la participació social. 

- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives. 

- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari. 

- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves 

dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els 

programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.” 

4. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de 

juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 

109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB 

núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 

35, de 17 de març de 2016), estableix que correspon al Consell Executiu aprovar i 

resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i 

privades quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 

Mallorca que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació 

Personas Mayores de Campanet, en el termes descrits en la sol·licitud de canvi de 

projecte, de dia 14 de juliol de 2016, subscrita per la senyora Magdalena Femenías 

Morell, en representació de l’Associació Personas Mayores de Campanet, en el sentit de 

modificar els conceptes de les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que 

afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Personas Mayores de Campanet i a la 

Intervenció General del Consell de Mallorca. 
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Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 

d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 

notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 

davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 

competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, 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 d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

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

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui , sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

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

jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I 
ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE 
PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. ASSOCIACIÓ 
DE PERSONES MAJORS UYALFAS 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

 

Antecedents 

1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

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

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016). 

2. Dia 12 de febrer de 2016, l’Associació de Persones Majors Uyalfas va sol·licitar una 

subvenció econòmica per import de 4020 € per al projecte activitats socioculturals 2016. 

3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir a l’Associació de Persones Majors Uyalfas la subvenció sol·licitada 

per import de 4.020,00 euros en concepte d’activitats socioculturals (BOIB núm. 76 de 

16 de juny de 2016). 

4. Dia 18 de juliol de 2016, l’Associació de Persones Majors Uyalfas, amb CIF G-

07788847, va presentar documentació justificativa de per un import total de 3.277,45 €  

en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), efectuades en càrrec a la subvenció 

concedida. 
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El senyor Francisco García Alburquerque, en representació de l’Associació de Persones 

Majors Uyfalfas, posa de manifest mitjançant escrit de dia 13 de juliol de 2016 que s’ha 

produït un canvi en el projecte inicial relatiu a les activitats socioculturals. 

5. Dia 29 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 relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent 

consideració «la modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la 

literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la subvenció, alteració de la 

naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 

previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb 

objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de 

les persones majors» i, en conseqüència proposava al vicepresident segon i conseller 

executiu de Participació Ciutadana i Presidència  que, previ informe de fiscalització 

prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord: «1. Acceptar la modificació del 

projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació de Persones Majors Uyalfas, en el 

termes descrits en el document de canvi de projecte, de dia 13 de juliol de 2016, subscrit 

pel senyor Francisco García Alburquerque, en representació de l’Associació de 

Persones Majors Uyalfas, en el sentit de modificar els conceptes de les despeses 

subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte inicial ni 

de la subvenció concedida.2. Notificar aquest acord a l’Associació de Persones Majors 

Uyalfas i a la Intervenció General del Consell de Mallorca.» 

6. Dia 6 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que 

l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no 

n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions 

substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les 

característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”. 

 

2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la 

convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions 

destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar 

(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors. 

3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la 

convocatòria es  

“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 

tinguin com eix principal  

- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de les persones majors. 

- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la 

inactivitat i l’autonomia personal. 
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- afavorir la integració i la participació social. 

- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives. 

- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari. 

- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves 

dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els 

programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.” 

4. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de 

juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 

109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB 

núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 

35, de 17 de març de 2016), estableix que correspon al Consell Executiu aprovar i 

resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i 

privades quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 

Mallorca que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació de 

Persones Majors Uyalfas, en el termes descrits en el document de canvi de projecte, de 

dia 13 de juliol de 2016, subscrit pel senyor Francisco García Alburquerque, en 

representació de l’Associació de Persones Majors Uyalfas, en el sentit de modificar els 

conceptes de les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als 

imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació de Persones Majors Uyalfas i a la Intervenció 

General del Consell de Mallorca. 

 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 

d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 

notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 

davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 

competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, 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 d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

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

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui , sense limitació de temps. 
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No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

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

jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I 
ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE 
PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. SA NOVA, 
ASSOCIACIÓ DE TERCERA EDAT DE SA POBLA 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

Antecedents 

1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

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

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016). 

2. Dia 3 de febrer de 2016, Sa Nova, Associació de Tercera Edat de Sa Pobla va 

sol·licitar una subvenció econòmica per import de 1150,00 € pel projecte 

MANTENIMENT 2016. 

3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir a Sa Nova, Associació de Tercera Edat de Sa Pobla la subvenció 

sol·licitada per import de 1150,00 euros en concepte de manteniment (BOIB núm. 76 de 

16 de juny de 2016). 

4. Dia 18 de juliol de 2016, Sa Nova, Associació de Tercera Edat de Sa Pobla, amb CIF 

G-07573272, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 

1127,51 € pel projecte de manteniment, efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  

El senyor Antoni Vallés Torrens en representació de Sa Nova, Associació de Tercera 

Edat de Sa Pobla, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 16 de juliol de 2016, que 

s’ha produït un canvi en el projecte inicial relatiu al manteniment de l’entitat, i sol·licita 

l’admissió del canvi de projecte. 

5. Dia 27 de setembre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent 

consideració «la modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la 

literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la subvenció, alteració de la 

naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 

previstes en la seva modificació corresponen a despeses de manteniment de l’entitat 

social amb objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat 

de vida de les persones majors» i, en conseqüència proposava al vicepresident segon i 

conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència  que, previ informe de 

fiscalització prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord: «1. Acceptar la 

modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions 
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destinades a associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de 

projectes de promoció sociocultural, any 2016, a Sa Nova, Associació de Tercera Edat 

de Sa Pobla, en el termes descrits en la sol·licitud de canvi de projecte, de dia 16 de 

juliol de 2016, subscrita pel senyor Antoni Vallés Torrens, en representació de Sa Nova, 

Associació de Tercera Edat de Sa Pobla, en el sentit de modificar els conceptes de les 

despeses subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte 

inicial ni de la subvenció concedida. 2. Notificar aquest acord a Sa Nova, Associació de 

Tercera Edat de Sa Pobla i a la Intervenció General del Consell de Mallorca.» 

6. Dia 6 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que 

l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no 

n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions 

substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les 

característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”. 

2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la 

convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions 

destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar 

(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors. 

3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la 

convocatòria es  

“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 

tinguin com eix principal  

- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de les persones majors. 

- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la 

inactivitat i l’autonomia personal. 

- afavorir la integració i la participació social. 

- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives. 

- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari. 

- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves 

dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els 

programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.” 

4. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de 

juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 

109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB 

núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 

35, de 17 de març de 2016), estableix que correspon al Consell Executiu aprovar i 



 54 

resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i 

privades quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 

Mallorca que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a Sa Nova, 

Associació de Tercera Edat de Sa Pobla, en el termes descrits en la sol·licitud de canvi 

de projecte, de dia 16 de juliol de 2016, subscrita pel senyor Antoni Vallés Torrens, en 

representació de Sa Nova, Associació de Tercera Edat de Sa Pobla, en el sentit de 

modificar els conceptes de les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que 

afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord a Sa Nova, Associació de Tercera Edat de Sa Pobla i a la 

Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 

d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 

notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 

davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 

competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, 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 d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

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

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui , sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

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

jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I 
ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE 
PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. ASSOCIACIÓ 
GENT GRAN DEL COLL DEN RABASSA 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

Antecedents 
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1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

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

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016). 

2. Dia 26 de gener de 2016, l’Associació Gent Gran del Coll den Rabassa va sol·licitar 

una subvenció econòmica per import de 1.041,50 € pel projecte MANTENIMENT 

2016. 

3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir a l’Associació Gent Gran del Coll den Rabassa la subvenció 

sol·licitada per import de 1041,50 euros en concepte de manteniment (BOIB núm. 76 de 

16 de juny de 2016). 

4. Dia 18 de juliol de 2016, l’Associació Gent Gran del Coll den Rabassa, amb CIF G-

57628083, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 

616,03 € pel projecte de manteniment, efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  

La senyora Margarita Rosa Muntaner Binimelis, en representació de l’Associació Gent 

Gran del Coll den Rabassa, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 18 de juliol de 

2016, que s’ha produït un canvi en el projecte inicial relatiu al manteniment de l’entitat, 

i sol·licita l’admissió del canvi de projecte. 

5. Dia 24 de setembre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent 

consideració «l a modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la 

literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la subvenció, alteració de la 

naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 

previstes en la seva modificació corresponen a despeses de manteniment de l’entitat 

social amb objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat 

de vida de les persones majors» i, en conseqüència proposava al vicepresident segon i 

conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència  que, previ informe de 

fiscalització prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord: «1. Acceptar la 

modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions 

destinades a associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de 

projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació Gent Gran del Coll den 

Rabassa, en el termes descrits en la sol·licitud de canvi de projecte, de dia 18 de juliol 

de 2016, subscrita per la senyora Margarita Rosa Muntaner Binimelis, en representació 

de l’Associació Gent Gran del Coll den Rabassa, en el sentit de modificar els conceptes 

de les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als imports del 

projecte inicial ni de la subvenció concedida. 2. Notificar aquest acord a l’Associació 

Gent Gran del Coll den Rabassa i a la Intervenció General del Consell de Mallorca.» 

6. Dia 7 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que 

l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no 

n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions 
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substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les 

característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”. 

2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la 

convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions 

destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar 

(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors. 

3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la 

convocatòria es  

“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 

tinguin com eix principal  

- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de les persones majors. 

- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la 

inactivitat i l’autonomia personal. 

- afavorir la integració i la participació social. 

- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives. 

- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari. 

- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves 

dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els 

programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.” 

4. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de 

juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 

109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB 

núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 

35, de 17 de març de 2016), estableix que correspon al Consell Executiu aprovar i 

resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i 

privades quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 

Mallorca que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació Gent 

Gran del Coll den Rabassa, en el termes descrits en la sol·licitud de canvi de projecte, 

de dia 18 de juliol de 2016, subscrita per la senyora Margarita Rosa Muntaner 

Binimelis, en representació de l’Associació Gent Gran del Coll den Rabassa, en el sentit 

de modificar els conceptes de les despeses subvencionables del pressupost inicial sense 

que afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 
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2. Notificar aquest acord a l’Associació Gent Gran del Coll den Rabassa i a la 

Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 

d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 

notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 

davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 

competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, 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 d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

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

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui , sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

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

jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I 
ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE 
PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. ASSOCIACIÓ 
DE PERSONAS MAYORES DE SANT JORDI 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

Antecedents 

1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

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

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016). 

2. Dia 25 de gener de 2016, l’Associació de Personas Mayores de Sant Jordi va 

sol·licitar una subvenció econòmica per import de 1.300,00 € pel projecte 

MANTENIMENT 2016: 

- Consum telèfonic i internet 

- Assegurança de responsabilitat civil i danys 

- Material d’oficina i informàtic 

- Premsa i llibres 

- Petites reparacions del local 
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3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir a l’Associació de Personas Mayores de Sant Jordi la subvenció 

sol·licitada per import de 1300,00 euros en concepte de manteniment (BOIB núm. 76 de 

16 de juny de 2016). 

4. Dia 19 de juliol de 2016, l’Associació de Personas Mayores de Sant Jordi, amb CIF 

G-07416746, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 

1229,23 € pel projecte de manteniment, efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  

El senyor Gabriel Gelabert Mascaró, en representació de l’Associació de Personas 

Mayores de Sant Jordi, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 19 de juliol de 2016, 

que s’ha produït un canvi en el projecte inicial relatiu al manteniment de l’entitat, i 

sol·licita l’admissió del canvi de projecte. 

5. Dia 27 de setembre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent 

consideració «la modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la 

literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la subvenció, alteració de la 

naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 

previstes en la seva modificació corresponen a despeses de manteniment de l’entitat 

social amb objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat 

de vida de les persones majors» i, en conseqüència proposava al vicepresident segon i 

conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència  que, previ informe de 

fiscalització prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord: «1. Acceptar la 

modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions 

destinades a associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de 

projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació de Personas Mayores de 

Sant Jordi, en el termes descrits en la sol·licitud de canvi de projecte, de dia 19 de juliol 

de 2016, subscrita pel senyor Gabriel Gelabert Mascaró, en representació de 

l’Associació de Personas Mayores de Sant Jordi, en el sentit de modificar els conceptes 

de les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als imports del 

projecte inicial ni de la subvenció concedida. 2. Notificar aquest acord a l’Associació de 

Personas Mayores de Sant Jordi i a la Intervenció General del Consell de Mallorca.» 

6. Dia 6 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que 

l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no 

n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions 

substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les 

característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”. 

2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la 

convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions 

destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar 

(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors. 
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3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la 

convocatòria es  

“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 

tinguin com eix principal  

- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de les persones majors. 

- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la 

inactivitat i l’autonomia personal. 

- afavorir la integració i la participació social. 

- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives. 

- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari. 

- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves 

dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els 

programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.” 

4. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de 

juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 

109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB 

núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 

35, de 17 de març de 2016), estableix que correspon al Consell Executiu aprovar i 

resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i 

privades quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 

Mallorca que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació de 

Personas Mayores de Sant Jordi, en el termes descrits en la sol·licitud de canvi de 

projecte, de dia 19 de juliol de 2016, subscrita pel senyor Gabriel Gelabert Mascaró, en 

representació de l’Associació de Personas Mayores de Sant Jordi, en el sentit de 

modificar els conceptes de les despeses subvencionables del pressupost inicial sense que 

afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació de Personas Mayores de Sant Jordi i a la 

Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 

d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 

notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 

davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 

competent per resoldre’l. 
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Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, 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 d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

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

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui , sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

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

jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I 
ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE 
PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. ASSOCIACIÓ 
DE JUBILADOS DE CAMPSA I CLH DE MALLORCA 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

Antecedents 

1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

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

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016). 

2. Dia 3 de febre de 2016, l’Associació de Jubilados de Campsa i CLH de Mallorca va 

sol·licitar una subvenció econòmica per import de 1000,00 € pel projecte ACTIVITATS 

2016. 

3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir a l’Associació de Jubilados de Campsa i CLH de Mallorca la 

subvenció sol·licitada per import de 1000,00 euros en concepte d’activitats 

socioculturals (BOIB núm. 76 de 16 de juny de 2016). 

4. Dia 5 de juliol de 2016, l’Associació de Jubilados de Campsa i CLH de Mallorca, 

amb CIF G-57012528, va presentar documentació justificativa de despeses, per un 

import total de 704,00 € pel projecte d’activitats, efectuades en càrrec a la subvenció 

concedida.  

El senyor Juan Serra Pons en representació de l’Associació de Jubilados de Campsa i 

CLH de Mallorca, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 5 de juliol de 2016, que 

s’ha produït un canvi en el projecte inicial relatiu a les activitats socioculturals, i 

sol·licita l’admissió del canvi de projecte. 

5. Dia 27 de setembre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe relatiu a la modificació del projecte subvencionat en el qual es fa la següent 
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consideració «La modificació del projecte subvencionat, no implica, d’acord amb la 

literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la subvenció, alteració de la 

naturalesa i finalitat de la subvenció. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 

previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb 

objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de 

les persones majors» i, en conseqüència proposava al vicepresident segon i conseller 

executiu de Participació Ciutadana i Presidència  que, previ informe de fiscalització 

prèvia, proposés al Consell Executiu el següent acord: «1. Acceptar la modificació del 

projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació de Jubilados de Campsa i CLH de 

Mallorca, en el termes descrits en la sol·licitud de canvi de projecte, de dia 5 de juliol de 

2016, subscrita pel senyor Juan Serra Pons, en representació de l’Associació de 

Jubilados de Campsa i CLH de Mallorca, en el sentit de modificar els conceptes de les 

despeses subvencionables del pressupost inicial sense que afecti als imports del projecte 

inicial ni de la subvenció concedida. 2. Notificar aquest acord a l’Associació de 

Jubilados de Campsa i CLH de Mallorca i a la Intervenció General del Consell de 

Mallorca.» 

6. Dia 7 de febrer de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. La base 14 de les bases reguladores de la subvenció estableix la possibilitat de que 

l’entitat beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no 

n’alterin els objectius ni els aspectes essencials. “No s’admetran modificacions 

substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les 

característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo”. 

2. La base 1.1 de les bases reguladores de la subvenció estableix que l’objecte de la 

convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions 

destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar 

(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors. 

3. La base 2 de les bases reguladores de la subvenció estableix que la finalitat de la 

convocatòria es  

“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 

tinguin com eix principal  

- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de les persones majors. 

- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la 

inactivitat i l’autonomia personal. 

- afavorir la integració i la participació social. 

- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives. 

- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari. 
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- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves 

dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els 

programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.” 

4. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

5. L'apartat segon del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de 

juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 

109, de 18 de juliol de 2015) modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB 

núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 

35, de 17 de març de 2016), estableix que correspon al Consell Executiu aprovar i 

resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i 

privades quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 

Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 

Mallorca que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat, en el marc de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, a l’Associació de 

Jubilados de Campsa i CLH de Mallorca, en el termes descrits en la sol·licitud de canvi 

de projecte, de dia 5 de juliol de 2016, subscrita pel senyor Juan Serra Pons, en 

representació de l’Associació de Jubilados de Campsa i CLH de Mallorca, en el sentit 

de modificar els conceptes de les despeses subvencionables del pressupost inicial sense 

que afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 

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

la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 

d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 

notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 

davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 

competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, 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 d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

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

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui , sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

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

jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 
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PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR EL REINTEGRAMENT I 
PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES D’ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. 
ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS DE POLLENÇA 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu 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 6 de febrer de 2015, l’Associació de Persones Majors de Pollença va sol·licitar 

una subvenció econòmica per import de 3950 € per al projecte ACTIVITATS 

SOCIOCULTURALS. 

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

d’altres, concedir a l’Associació de Persones Majors de Pollença la subvenció 

sol·licitada per import de 3950,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 2015). 

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

resoldre reconèixer i liquidar l’obligació a favor de l’Associació de Persones Majors de 

Pollença, amb CIF G-07214448, per import de 1975,00 €, en concepte de bestreta del 

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

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

base 36.5 de les bases d’execució del pressupost de 2015. 

5. Dia 2 de setembre de 2015, l’Associació de Persones Majors de Pollença, amb CIF 

G-07214448, va presentar documentació justificativa de despeses efectuades en càrrec a 

la subvenció concedida per import de 1177,00 €. 

6. Dia 24 de febrer de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar 

«acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 

subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural 

dirigits a les persones majors per a l’any 2015, a l’Associació de Persones Majors de 

Pollença en el termes descrits en la memòria d’actuacions subscrita per la senyora 

Margarita Pujol Roselló, en representació de l’Associació de Persones Majors de 

Pollença». 

7. Dia 17 de març de 2016, el centre gestor va emetre informe favorable en relació a la 

justificació de la subvenció per import de 1.177,00 €. 

8. Dia 9 de setembre de 2016, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 

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

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

9. Dia 23 de setembre de 2016, es va notificar la resolució anterior a l’Associació de 

Persones Majors de Pollença (avís de recepció de dia 28 de setembre de 2016), i 

transcorregut el termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 
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10. Dia 10 de novembre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 

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

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

11. Dia 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 reintegrament parcial de la 

bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació 

de Persones Majors de Pollença. 

12. Dia 25 de gener de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

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

subvencions. 

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

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

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

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

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

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

2015. 

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

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

següent: 

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

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

persones majors per a l’any 2015, concedida a l’Associació de Persones Majors de 

Pollença, G-07214448, per import de 798,00 euros; així com la declaració de la pèrdua 

parcial del dret al cobrament de la subvenció per import de 2.773,00 € per falta de 

justificació del total del projecte presentat. 

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

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

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

procedència del reintegrament. 

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

final de l’import total a reintegrar per l’Associació de Persones Majors de Pollença. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació de Persones Majors de Pollença i a la 

Intervenció General del Consell de Mallorca. 

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

alternativament, els recursos següents: 

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

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

partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 
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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 D’ECONOMIA I HISENDA 

 

PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ I APROVACIÓ TEXT 
CONSOLIDAT DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL CONSELL 
DE MALLORCA PER A L’ANY 2017 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 

d’Economia i Hisenda que diu: 

El Consell Executiu, reunit en sessió de 16 de novembre de 2016, entre d’altres acords, 

va aprovar el Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2017, de 

conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports i el de Desenvolupament Local han 

presentat una proposta de modificació d’aquest Pla en haver detectat diverses errades, 

duplicitats i omissions en el procés de recopilació per mitjans informàtics de les fitxes 

de les línies de subvencions que hi figuren. 

A l’objecte de disposar d’un instrument conjunt que reculli la planificació de l’activitat 

de foment dels diferents departaments d’aquest Consell, es considera convenient 

comptar amb un text consolidat del Pla estratègic de subvencions aprovat. 

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 

1. Modificar el Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2017, 

de conformitat amb les propostes del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports i del 

Departament de Desenvolupament Local. 

2. Aprovar el text consolidat del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca 

per a l’any 2017, que s’adjunta com Annex d’aquest acord. 



 66 

3. Publicar el contingut d’aquest Pla en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la seu 

electrònica del Consell de Mallorca. 

 

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE 
LA DESPESA, PEL QUE FA REFERÈNCIA A L’APORTACIÓ ECONÒMICA 
DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES A 
L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT TERRITORIAL I 
URBANÍSTICA DE MALLORCA PER A L’ANY 2017. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 

Territori i Infraestructures que diu: 

 

Atès l’escrit del director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i 

territorial de Mallorca, de data 17 de gener de 2017, en el qual sol·licita que es duguin a 

terme els tràmits adients per a que siguin transferits a l’Agència els fons consignats al 

pressupost general del Consell de Mallorca de l’any 2017, en la partida 55.15195.41000 

“Aportació a Agència protecció legalitat urbanística”, per un import de 515.000,00 €. 

 

Consta a l’expedient: 

 

Informe justificatiu del secretari tècnic del Departament de Territori i Infraestructures, 

de data 25 de gener de 2017 

 

Informe jurídic de la cap del Servei de Secretaria Tècnica del Departament de Territori i  

Infraestructures, de la mateixa data. 

 

Retenció de crèdit a la aplicació pressupostària 55.15195.41000, número d’operació 

220170000434, i per import de 515.000, €.  

 

Atesa l’article primer del Decret d’Organització del Consell de Mallorca, de data 10 de 

juliol de 2015, i la base 23.4 d’execució del pressupost de 2017 atribueixen al Consell 

Executiu la facultat per aprovar aquest tipus d’expedients. 

Per tot l’exposat, s’eleva al Consell Executiu del Consell de Mallorca la següent 

proposta d’: 

ACORD 
 

1.- Aprovar l’aportació per import de CINC-CENTS QUINZE MIL EUROS 

(515.000,00  €), a favor de l’Agència de Protecció de la Legalitat Territorial i 

Urbanística de Mallorca, CIF S0700079G, amb càrrec a la partida núm. 55.15195.41000 

del vigent pressupost de 2017 del Consell de Mallorca, reserva de crèdit número 

220170000434, per fer front a les seves despeses pròpies.   
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2.- Autoritzar i disposar la despesa d’import de CINC-CENTS QUINZE MIL EUROS 

(515.000,00 €), a favor de l’Agència de Protecció de la Legalitat Territorial i 

Urbanística de Mallorca, CIF S0700079G, amb càrrec a la partida núm. 55.15195.41000 

del vigent Pressupost Ordinari del Consell de Mallorca per l’any 2017, reserva de crèdit 

número 220170000434, per fer front a les seves despeses pròpies. 

 

3.- D’acord amb la base 25.6.d) de les bases d’execució del pressupost del Consell de 

Mallorca de 2017   els documents que justifiquen la realització de la despesa o 

reconeixement de l’obligació per a les aportacions del Consell Insular de Mallorca 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, serà suficient l’acord de 

concessió de l’aportació de l’òrgan competent quan es tracti d’organismes autònoms.  

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

 

ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ACORD 
D’APROVACIÓ D’APORTACIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA A 
L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA DEL DEPARTAMENT 
DE DESENVOLUPAMENT LOCAL PER A L’ANY 2017. 
 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 

Desenvolupament Local que diu: 

 

La secretaria tècnica del Departament de Desenvolupament Local eleva al Sr. conseller 

executiu del Departament de Desenvolupament Local, condicionada a la fiscalització 

prèvia de la Intervenció General, la següent proposta d’acord, per tal de presentar-la al 

Consell Executiu: 

 

ANTECEDENTS: 

 

El President de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca sol·licita, en escrit de data 9 de 

gener de 2017, que es facin els tràmits adients per assignar a dit Institut l’import de 

2.446.000,- euros, corresponents a l’aportació ordinària prevista amb 2.356.000,00 € a 

l’aplicació 65.34150.41000 per poder fer front a les seves despeses corrents del present 

exercici i amb 90.000,00 € a l’aplicació 65.34150.71000 per fer front a les seves 

despeses d’inversió del present exercici del pressupost de la Corporació de 2017,  

Consta a l’expedient: 

 

Informe justificatiu de la secretaria tècnica del Departament de Desenvolupament Local, 

de data 26 de gener de 2017. 

 

Informe jurídic del cap de servei dels Serveis Administratius de Cooperació Local del 

Departament de Desenvolupament Local, de data 27 de gener de 2017. 

 

Certificats de reserva de crèdit número 220170000234 i número 220170000235. 
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Informe favorable de fiscalització prèvia d’Intervenció General número FS-005/17, de 

data 6 de febrer de 2017. 

 

Atès l’abans exposat, el Sr. conseller executiu del Departament de Desenvolupament 

Local, proposa al Consell Executiu, l’ adopció del següent 

 

A C O R D 

 

1. Aprovar una aportació per a un import total de DOS MILIONS QUATRE-CENTS 

QUARANTA-SIS MIL (2.446.000,-) EUROS, a favor de l’Institut de l’Esport Hípic 
de Mallorca, CIF Q-0700374-B, per fer front a les seves despeses, durant l’any 2017. 

 

2. Autoritzar i disposar una despesa per un import de DOS MILIONS QUATRE-

CENTS QUARANTA-SIS MIL (2.446.000,-) EUROS, a favor de l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca, CIF Q-0700374-B, Ctra. Palma-Sóller, Qm. 3, 07009 

Palma, amb 2.356.000.- euros a càrrec a l’aplicació 65.34150.41000 Aportació a 

l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca (transferències corrents) i 90.000.- euros a 

càrrec de l’aplicació 65.34150.71000 Aportació a l’Institut de l’Esport Hípic de 

Mallorca (transferències de capital), del vigent pressupost del Consell de Mallorca i 

reserves de crèdit amb número d’operació 220170000234 i número 220170000235, pel 

motiu abans esmentat. 

 

  

PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
NÚMERO CZ16/0096, PER RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ. 
 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 

Desenvolupament Local que diu: 

1. Vist l’expedient sancionador  número CZ16/0096, incoat a D. ASB amb DNI 

núm. xxx,  seguit en la secció d’expedients sancionadors de la Direcció Insular 

de Cooperació Local i Caça del Departament de Desenvolupament Local del 

Consell de Mallorca.  

2. Iniciat pels següents fets ocorreguts el passat el passat 12 d’octubre de 2016 al 

vedat PM-11.927 situat al terme municipal d’Artà: 

 

a. Caçar amb mitjans prohibits (aparell reproductor del cant del tord) 

b. Caçar sense autorització del titular del vedat. 

 

3. En relació a l’autorització del titular del vedat l’interessat ha presentat 

l’esmentat document abans que s’iniciés el present procediment, i atès allò 

previst a l’article 76 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca 

Fluvial (BOIB núm. 61 de 27/04/2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de 

desembre, de mesures tributàries i econòmic- administratives i la Llei 3/2013, de 

17 de juliol, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i 

pesca fluvial (BOIB núm. 106 de 30de juliol de 2013). 
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Apartat 4. “En cas d’infracció lleu per no portar documentació preceptiva a 

sobre durant l’exercici de la caça, essent-ne el titular, si aquest l’aporta abans de 

l’obertura de l’expedient, es podrà acordar per part de l’òrgan instructor la no 

obertura d’aquest.” 

 

4. Se li varen decomissar tres tords que es dipositaren a un centre benèfic. 

5. L’expedient es va iniciar per resolució de 10 de novembre de 2016, la qual es va 

notificar al Sr. ASB 

6. Els fets denunciats són constitutius de les següents infraccions: 

- Infracció molt greu, caçar amb mitjans o procediments prohibits 

reglamentàriament per a la captura d’animals de caça pel seu caràcter massiu o 

no selectiu, tipificada a l’article 73.4 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca 

Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06) i que podrà ser sancionada, d’acord amb el 

que disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 2.001 a 20.000 € i 

retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un 

termini comprès entre dos i quatre anys. 

 

Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una 

sanció de 2001 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per 

a obtenir-la durant un termini de dos anys. 

 

En el decomís de les peces de caça,  es preveu el pagament d'indemnització per 

part del denunciat quan les peces no es poden retornar al seu hàbitat.  En aquest 

cas, com que les peces eren mortes cal aplicar la indemnització.  

 

A més, anualment s’elabora la resolució anual de vedes que, entre d'altres 

qüestions,  fixa les captures màximes permeses per caçador i dia. Aquestes 

captures s'estableixen d’acord amb els censos que es realitzen per a cada espècie 

caçable. En els casos de les espècies caçades il·legalment, no són objecte de 

cens, per tant no es quantifiquen. Així dons en establir les captures màximes 

permeses no els tenen en compte, el que fa que es produeixi una minva en els 

recursos naturals. 

 

Per això l'article 69.1 de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, de Caça i Pesca Fluvial, 

estableix que les sancions són compatibles amb l'exigència a l'infractor de la 

reposició de la situació alterada per ell al seu estat original, així com la 

indemnització pels danys i perjudicis ocasionats.  

 

Per tant, atès l'article 69.2 de l'esmentada llei, així l'Ordre del conseller 

d'Agricultura i Pesca de 30 de novembre de 1990, per la qual s'estableix la 

valoració cinegètica de les peces de caça i espècies de la fauna silvestre en 

l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB 

número 157, de 25-12-1990), seran exigibles les següents indemnitzacions per 

les peces ocupades: 

 

1. Tres exemplars de tord (Turdus philomenos): 9,01€ per exemplar. 
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 L’import total de la indemnització exigible ha estat de 27,03 euros. 

L’import total de la sanció, incloent la indemnització i la infracció, ha estat de 

2028,03 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a 

obtenir-la durant un termini de dos anys. 

7. Segons  l’acta de presència de data 25 de novembre de 2016, el Sr. ASB DNI 

núm. XXX va reconèixer la seva responsabilitat  en l’esmentat expedient 

sancionador amb el pagament voluntari de la sanció. Aquest fet va suposar la 

finalització del procediment. 

8. Per tant, des del mencionat dia comença a comptar la retirada de la llicència de 

caça i inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys. 

Tot això d’acord amb el que estableix l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 

que recull que en qualsevol moment abans de la resolució del procediment 

l’interessat podrà reconèixer la seva responsabilitat 

 

Fonaments jurídics: 
 

1. En virtut de la competència atribuïda en matèria de caça per la Llei Orgànica 

1/2007, de 1 de març, per la qual s’aprova l’Estatut d’Autonomia de les Illes 

Balears (BOE 052 de 01/03/2007) i el Decret 106/2010 (BOIB 142  de 

30/09/2010), de 24 de setembre, sobre el traspàs als consells insulars de les 

funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquestes institucions 

insulars que actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de 

les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels 

recursos cinegètics, com també de pesca fluvial. 

 

2. Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61 de 

27/04/2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures 

tributàries i economicoadministratives, i la Llei 3/2013, de 17 de juliol, de 

modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial(BOIB 

núm. 106 de 30de juliol de 2013). 

3. L’òrgan competent per resoldre aquest expedient sancionador és el Consell 

Executiu del Consell de Mallorca, això d’acord amb allò establert: 

- El Decret 106/2010, de 24 de setembre, (BOIB núm. 142 de 30 de setembre 

de 2010) sobre el traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis 

inherents a les competències pròpies d'aquestes institucions insulars que 

actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels 

recursos cinegètics, com també de pesca fluvial. 

- Decret de Presidència de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina 

l’organització del Consell de Mallorca, (BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 

2015) que recull a l’article 1 Atribucions del Consell Executiu apartat K) 
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“Sancionar les infraccions molt greus, excepte les atribuïdes  altres òrgans”. 

Vists els fets i fonaments jurídics esmentats, el conseller executiu de Desenvolupament 

Local proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca el següent: 
 

ACORD DE RESOLUCIÓ 
 

PRIMER.- Sancionar el Sr. ASB DNI núm. XXX, amb la retirada de la llicència de 

caça i inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys, en ésser responsable 

d’una infracció administrativa en matèria de caça, comptadors a partir de la data 25 de 

novembre de 2016, data del pagament de la sanció. 

SEGON.- Declarar conclòs el procediment sancionador número CZ16/0096, seguit a D. 

ASB, en relació a la sanció econòmica, com a conseqüència del pagament de  2.128,03 

euros (incloent 100 euros pel rescat d’arma), d’acord amb l’ingrés de pagament de data 

25 de novembre de 2016. 

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat tot indicant-li que no posa fi a la via 

administrativa contra el qual es podrà interposar recurs d’alçada davant la Comissió de 

Govern del Consell de Mallorca en el termini d’un mes des de la seva recepció, de 

conformitat amb l’establert als articles 121 i següents de l’esmentada Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE 

núm. 236 de 2 d’octubre de 2015). 

 

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs 

contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 

següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.  

 

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

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

interposar el recurs contenciós administratiu davant [el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 

de Justícia de les Illes Balears], sense limitació de temps. 

 

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 

pertinent. 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, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 

2015). 

 

QUART.- Se li comunica que com se li ha retirat la llicència de caça i se li ha 

inhabilitat per a obtenir-la, li adverteix de la obligació de dipositar-la en aquesta 

Direcció Insular de Cooperació Local i Caça en un termini màxim de quinze dies, 

comptadors des de l’endemà a la recepció de la notificació de la present resolució. En 

cas d’incompliment, es podrà imposar, amb avís previ, multes coercitives amb una 

quantia de fins a tres-cents euros diaris, en virtut del que preveu l’article 72 de la Llei 

6/2006, de Caça i Pesca Fluvial, i l’article 99 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de 

les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
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