
 

RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 20 DE JUNY DE 2018 

 

PRESIDÈNCIA 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR (13-6-2018). 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

ACORD RELATIU A LA RESOLUCIÓ I CONCESSIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ANY 2018 AL FONS 
D’ORGANITZACIÓ D’ARXIUS DELS AJUNTAMENTS O DELS 
ORGANISMES PÚBLICS QUE EN DEPENEN, DE LES CORPORACIONS DE 
DRET PÚBLIC, DE LES ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE I DELS 
PARTICULARS. 

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

Antecedents 

1. El Consell executiu, en la sessió de 28 de febrer de 2018, va prendre, entre altres, 
l’acord mitjançant el qual va aprovar la convocatòria de subvencions any 2018 al fons 
d’organització d’arxius dels ajuntaments o dels organismes públics que en depenen, de 
les corporacions de dret públic, de les associacions sense ànim de lucre i dels particulars 
(BOIB núm. 30, de 8 de març de 2018), 

2. La comissió tècnica d’avaluació, reunida en sessió de dia 21 de maig de 2018, per 
estudiar, avaluar i fixar l’import de les subvencions de les sol·licituds presentades, va 
emetre l’informe respectiu que serveix de base per elaborar la proposta d’acord 
definitiva, 

3. En data 30 de maig de 2018, l’òrgan instructor ha emès l’informe sobre el 
compliment dels requisits de la convocatòria esmentada per part de les entitats 
beneficiàries proposades i, per altra banda s’ha emès informe favorable sobre els 
aspectes jurídics de la concessió de les subvencions. 

4. Dia 7 de juny de 2018, la Intervenció Delegada - Centre Cultural La Misericòrdia, ha 
emès informe favorable de fiscalització prèvia de la proposta d’acord de per a la 
resolució i concessió de la convocatòria. 

5. Consta a l'expedient l'existència de crèdit pressupostari per import global de 
350.000,00 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 20.33210.46201 (250.000,00 
€), 20.33210.45300 (50.000,00 €) i 20.33210.48900 (50.000,00 €), d´acord amb les RC 
amb les autoritzacións de despesa (A) amb núm. d'operació 220180002403, 
220180002402 i 220180002404, respectivament, del pressupost del Consell de Mallorca 
de l´any 2018, per dotar la convocatòria de subvencions esmentada, dels quals 
250.000,00 € es destinen a la Línia I, 50.000,00 a la Línia II i 50.000,00 a la Línia III, 
així com el contingut de l’acta de la comissió tècnica d’avaluació, per atendre la 
concessió de les subvencions proposades per a les línies que s’hi preveuen. 

Fonament de dret 



 

1. L’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, de 23 de desembre de 
2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), així com la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003), al 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 
general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol de 2006). 

2. La pròpia convocatòria de subvencions, aprovada per acord del consell executiu de 
data 27 de desembre de 2017 i publicada en el BOIB núm. 2, de 4 de gener de 2018. 

3. L'òrgan competent per aprovar aquesta convocatòria, concedir i autoritzar la despesa 
és el Consell Executiu, en virtut del que preveu la base 23.4 de les bases d'execució del 
pressupost del Consell de Mallorca de l´any 2018 i l´article 28.f) del Reglament Orgànic 
del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple, de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 
102, de 25 d'agost de 2001) i modificat per acords del Ple de: 8 de març de  2004 (BOIB 
núm. 38, de 16 de març de 2004), 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost 
de 2008), 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 2011), 14 de 
febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 18 de juny de 2013), 9 d’octubre de 2014 (BOIB 
núm. 145, de 21 d’octubre de 2014), 8 d’octubre de 2015 (BOIB núm. 186, de 24 de 
desembre de 2015), 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 
2016) i 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 2, de 5 de gener de 2017). 

4. Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134, de 2 de novembre 
de 2000). 

5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015). 

6. Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic. 

Atesos el antecedents i els fonaments de dret exposats, en virtut de les atribucions que 
m'han estat conferides, proposo que el Consell Executiu del Consell de Mallorca, adopti 
el següent, 

Acord 

1. Línia I: Ajuntaments/organismes públics que en depenen 

1. Excloure les sol·licituds que es recullen en l’Annex 2 L I - Sol· licituds 
excloses, pels motius que en ell s’indiquen. 

2. Concedir la quantitat de 125.834,90 € a favor de les entitats amb les sol·licituds 
admeses que s’assenyalen en l’Annex 1 L I - Concessions i disposar-ne la despesa 
a favor seu, pels imports i per als projectes que s’hi indiquen, amb càrrec a la 
partida pressupostària 20.33210.46201. 

2.  Línia II: Corporacions de dret públic 

1. Concedir la quantitat de 7.097,77 € a favor de les entitats amb les sol·licituds 
admeses que s’assenyalen en l’Annex 1 L II - Concessions i disposar-ne la 
despesa a favor seu, pels imports i per als projectes que s’hi indiquen, amb càrrec 
a la partida pressupostària 20.33210.45300. 

3. Línia III: Associacions sense ànim de lucre i particulars 

1. Excloure les sol·licituds que s’indiquen en l’Annex 2 L III – Sol·licituds 
excloses, que s’adjunta i que forma part integrant del contingut d’aquesta acta, i 
pels motius que s’indiquen. 



 

4. Anular l’autorització de despesa (A) amb núm. d’operació 220180002403 (Línia 
I), per la quantitat de 124.165,10 €; l’autorització de despesa (A) amb núm. d’operació 
220180002402 (Línia II), per la quantitat de 42.902,23 €, i l’autorització de despesa (A) 
amb núm. d’operació 220180002404 (Línia III), per la quantitat de 50.000,00 €, com a 
romanents resultants de la diferència entre les quantitats de les dotacions pressupostàries 
destinades a les diferents línies de subvencions d’aquesta convocatòria. 

5. Revertir a les partides pressupostàries 20.33210.46201, 2033210.45300 i 
20.33210.48900, els imports de 124.165,10 €, 42.902,23 € i 50.000,00 €, 
respectivament, i anular les retencions de crèdit, amb números d’operació 
220180000082, 220180000068 i 220180000083, pel mateix import. 

6. Comunicar aquesta resolució a la Intervenció Delegada. Centre Cultural La 
Misericòrdia, del Consell Insular de Mallorca 

7. Ordenar la publicació d’ aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears 

Contra aquesta resolució, 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 o publicació. El recurs es pot interposar formalment davant el 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. 

 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ANY 2018 AL FONS D'ORGANITZACIÓ D'ARXIUS  

 AJUNTAMENTS / ORGANISMES PÚBLICS QUE EN DEPENEN 

ANNEX  1  L I - Concessions 

ENTITAT NIF 
PROJECT

E 

PRESSUPOST 
SUBVENCION

ABLE 

IMPORT 
DEMAN

AT 

PUNTUA
CIÓ 

TOTAL 

80 % DEL 
PRESSUPOST 
SUBVENCION

ABLE 

IMPORT 
CONCES

SIÓ 

Ajuntame
nt 
d'Esporle
s 

P070200
0A 

Digitalitza
ció dels 
fons 
històric 
municipal 

6.000,00 € 6.000,0
0 € 22,00 4.800,00 € 4.800,00 

€ 

Ajuntame
nt de 
Valldemo

P070630
0A 

Classifica
ció i 
organitzac

6.856,00 € 5.484,8
0 € 21,00 5.484,80 € 5.484,80 

€ 



 

ssa ió del fons 
de la 
document
ació de 
l'arxiu 
municipal 
de 
Valldemos
sa 

Ajuntame
nt de 
Fornalutx 

P070250
0J 

Organitza
ció i 
ordenació 
de l'arxiu 
municipal 

8.530,50 € 8.530,5
0 € 19,00 6.824,40 € 6.824,40 

€ 

Ajuntame
nt de 
Pollença 

P070420
0E 

Digitalitza
ció Fons 
Històric de 
l'Arxiu 
municipal 
de 
Pollença 

20.152,24 € 20.152,
24 € 18,00 16.121,79 € 16.121,7

9 € 

Ajuntame
nt de 
Santanyí 

P070570
0C 

Digitalitza
ció dels 
llibres 
d'actes de 
l'ajuntame
nt i de 
part dels 
fons 
particular 
Es Pujol 

6.352,50 € 5.082,0
0 € 18,00 5.082,00 € 5.082,00 

€ 

Ajuntame
nt de 
Campan
et 

P070120
0H 

Ordenació
, 
descripció
, 
catalogaci
ó 
informatitz
ada i 
digitalitzac
ió de la 
document
ació 
històrica 
de l'arxiu 
municipal 
de 
Campanet 

48.102,34 € 48.102,
34 € 16,00 38.481,87 € 30.000,0

0 € 

Ajuntame
nt de 
Sineu 

P070600
0G 

Digitalitza
ció fons 
document
al de 
l'Arxiu 
municipal 
de Sineu 

6.000,00 € 6.000,0
0 € 16,00 4.800,00 € 4.800,00 

€ 

Ajuntame
nt de 
Soller  

P070610
0E 

Digitalitza
ció del 
setmanari 

12.563,39 € 12.563,
39 € 16,00 10.050,71 € 10.050,7

1 € 



 

Soller 

Ajuntame
nt de 
Palma 

P070400
0I 

Digitalitza
ció de les 
actes de 
l'Ajuntame
nt de 
Palma: 
període 
1937-
1978 

12.707,90 € 12.707,
90 € 16,00 10.166,32 € 10.166,3

2 € 

Ajuntame
nt de 
Sencelle
s 

P070470
0D 

Finalitzaci
ó de la 
classificac
ió, 
inventari i 
ordenació 
de l'Arxiu 
de 
Sencelles 

14.791,16 € 11.833,
16 € 15,00 11.832,92 € 11.832,9

2 € 

Ajuntame
nt 
d'Algaida 

P070040
0E 

Catalogac
ió i 
digitalitzac
ió de 
l'apartat 
de 
col·lecció 
local de 
l'Arxiu 
municipal 
d'Algaida 

3.139,95 € 3.139,9
5 € 15,00 2.511,96 € 2.511,96 

€ 

Ajuntame
nt de 
Santa 
Maria del 
Camí 

P070560
0E 

Adequaci
ó Arxiu 
Municipal 
de Santa 
Maria del 
Camí 

14.142,00 € 18.274,
57 € 15,00 11.313,60 € 11.313,6

0 € 

Ajuntame
nt de 
Puigpuny
ent 

P070450
0H 

Organitza
ció del 
fons 
document
al de 
l'Arxiu 
municipal 
Puigpuny
ent 

5.958,00 € 5.958,0
0 € 13,00 4.766,40 € 4.766,40 

€ 

Ajuntame
nt d'Artà 

P070060
0J 

Recupera
ció i 
digitalitzac
ió de fons 
document
al del 
patrimoni 
industrial 
d'Artà 

2.600,00 € 2.600,0
0 € 13,00 2.080,00 € 2.080,00 

€ 

 IMPORTS TOTALS 167.895,98 € 
166.428

,85 € 
  134.316,77 € 

125.834,
90 € 



 

 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ANY 2018 AL FONS D'ORGANITZACIÓ D'ARXIUS  

 AJUNTAMENTS / ORGANISMES PÚBLICS QUE EN DEPENEN 

ANNEX  2 - L I  Sol·licituds excloses 

        

ENTITAT NIF PROJECTE MOTIU 

Ajuntament de 
Felanitx 

P0702200G 
Organització i classificació 
dels fons arxivístic 

No obtenir la puntuació mínima 
prevista en el punt desè de la 
convocatòria 

Ajuntament de 
Selva 

P0705800A 
Digitalització de l'Arxiu 
Històric de l'Ajuntament de 
Selva 

No obtenir la puntuació mínima 
prevista en el punt desè de la 
convocatòria 

Ajuntament de 
Llubí 

P0703000J 
Digitalització fons 
documental urbanisme -
obres, anys 2010-2016  

No obtenir la puntuació mínima 
prevista en el punt desè de la 
convocatòria 

 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ANY 2018 AL FONS D'ORGANITZACIÓ D'ARXIUS  

CORPORACIONS DE DRET PÚBLIC 

ANNEX  1 - L II - Concessions 

                

ENTITAT NIF 
PROJECT

E 

PRESSUPOST 
SUBVENCION

ABLE 

IMPOR
T 

DEMAN
AT 

PUNTUA
CIÓ 

TOTAL 

80 % DEL 
PRESSUPOST 
SUBVENCION

ABLE 

IMPORT 
CONCES

SIÓ 

Col·legi 
Oficial de 
Farmacèu
tics de les 
Illes 
Balears 

Q07660
03H 

Col·locar, 
redistribuir 
i catalogar 
document
s, 
document
ació 
històrica i 
col·lecció 
document
al del 
COFIB 

8.872,22 € 8.872,2
2 € 8,00 7.097,77 € 7.097,77 

€ 

 IMPORTS TOTALS 8.872,22 € 
8.872,2

2 € 
  7.097,77 € 

7.097,77 
€ 

 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ANY 2018 AL FONS D'ORGANITZACIÓ D'ARXIUS  

 ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE I PARTICULARS 

ANNEX  2 - L III  Sol·licituds excloses 

    

ENTITAT NIF PROJECTE MOTIU 



 

Fundació 
FEBIB 1935 G57727810 

Iniciació d'uns fons 
documental del basquet 
de Mallorca 

El projecte presentat no es objecte de la 
convocatòria. En aquest sentit, es tracta 
d'un treball de recerca i investigació per 
a la creació d'una col·lecció documental 
centrada en el basquet femení a Mallorca 

 

PROPOSTA D’ACORD DEL VICEPRESIDENT PRIMER I CONSELLER 
EXECUTIU DEL  DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
PER APROVAR EL TEXT DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE PORTS DE LES ILLES BALEARS DEL GOVERN BALEAR I EL 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA PER A LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 
PORTUARI DE LES ILLES BALEARS I PER A L’ELABORACIÓ DE LA 
CARTA ARQUEOLÒGICA SUBAQUÀTICA ALS ÀMBITS PORTUARIS DE 
MALLORCA DEPENDENTS DE PORTS DE LES ILLES BALEARS. 

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

ANTECEDENTS 

El Consell Insular de Mallorca exerceix les competències en matèria de Patrimoni 
Històric des de l’entrada en vigor de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, de traspàs de les 
competències de Cultura, Patrimoni, Promoció Sociocultural, Dipòsit de llibres i 
Esports de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 159, de 
29/12/1994). 

D’acord amb l’establert a l’article 2.d del Decret de Presidència del Consell pel qual es 
determina l’organització del Consell Insular de Mallorca, de data 9 de juny de 2017 
(BOIB núm. 73 de 15 de juny de 2017), modificat pels Decrets de Presidència de dia 24 
de juliol de 2017 (BOIB núm.92, de 29/07/2017), 20 de juny de 2017 (BOIB núm. 77, 
de 24 de juny de 2017), 16 de gener de 2018 (BOIB núm. 12, de 25 de gener de 2018), 
7 de febrer de 2018 (BOIB núm. 20, de 13/02/2018) i 27 de març de 2018 (BOIB núm. 
43, de 7 d’abril de 2018), una de les atribucions del Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports és exercir les competències relatives a patrimoni monumental, cultural, històric, 
artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic. 

La Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears a l’article 
22.3 disposa que “els poders públics promouran, per tots els mitjans al seu abast, la 

conservació, la consolidació i la millora dels béns integrants del patrimoni de titularitat 

pública i privada”. 

La mateixa Llei en el seu preàmbul proposa dedicar una atenció preferent al patrimoni 
arqueològic al qual dedica el títol III i inclou els espais subaquàtics amb el fi de 
descobrir, investigar i protegir tota classe de restes materials mitjançant metodologia 
científica. 

Atesa la voluntat d’ambdues parts de col·laborar en la protecció del patrimoni portuari 
de les Illes Balears i en l’elaboració de la Carta arqueològica subaquàtica de Mallorca, 
que reculli la localització, identificació i avaluació dels jaciments arqueològics que es 
troben sota el mar; vist que es tracta d’una eina necessària per poder establir les mesures 
corresponents de protecció al temps que les estratègies d’intervenció. 



 

Vist que aquesta acord marc no suposa cap despesa econòmica i que el pressupost 
necessari per dur a terme les activitats s’establiran en les Addendes que es subscriguin 
en cada cas. 

El 2 de maig de 2018, el cap de la Secció d’arqueologia i Etnologia va emetre informe 
justificatiu de la conveniència de signar el conveni marc de col·laboració. 

El 7 de juny de 2018 s’emet informe jurídic favorable a la tramitació de l’expedient del 
Conveni. 

L’article 28.d) del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat per acord 
del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost de 2001), modificat 
pels acords de Ple de 8 de març de 2004, de 28 de juliol de 2008, 13 d’octubre de 2011, 
14 de febrer de 2013, 9 d’octubre de 2014 i 12 de desembre de 2016, atribueix al 
Consell Executiu l’atribució d’aprovar els convenis amb altres entitats públiques o 
privades. 

Per tot l’exposat i en ús de les atribucions conferides, propòs al Consell Executiu que 
adopti el següent 

ACORD 

1.- Aprovar el text del conveni marc de col·laboració entre Ports de les Illes Balears del 
Govern Balear i el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de 
Mallorca per a la protecció del patrimoni portuari de les Illes Balears i per a l’elaboració 
de la carta arqueològica subaquàtica als àmbits portuaris de Mallorca dependents de 
Ports de les Illes Balears, que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

2.- Notificar aquest acord a Ports de les Illes Balears del Govern Balear. 

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 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. 

Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hagi 
resolució expressa. 

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 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques. 

 

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE PORTS DE LES ILLES 
BALEARS DEL GOVERN BALEAR I EL DEPARTAMENT DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PER A 
LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI PORTUARI DE LES ILLES BALEARS I 
PER A L’ELABORACIÓ DE LA CARTA ARQUEOLÒGICA SUBAQUÀTICA 



 

ALS ÀMBITS PORTUARIS DE MALLORCA DEPENDENTS DE PORTS DE 
LES ILLES BALEARS 

 

Palma,    de juny de 2018 

 

REUNITS 

D’una part, el Senyor Marc Pons Pons, conseller de Territori, Energia i Mobilitat i 
president de Ports de les Illes Balears, actuant en representació d'aquesta entitat, amb  
CIF Q0700499G, i domicili al carrer de Vicente Tofiño, 36 de Palma. 

I d’altra part, el Senyor Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, actuant en representació del Consell Insular de 
Mallorca, amb CIF S-0711002-F, i domicili a la plaça de l’Hospital, 4 de Palma. 

 

MANIFESTAM 

Que el Consell Insular de Mallorca exerceix les competències en matèria de Patrimoni 
Històric des de l’entrada en vigor de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, de traspàs de les 
competències de Cultura, Patrimoni, Promoció Sociocultural, Dipòsit de llibres i 
Esports de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 159, de 
29/12/1994). 

Que en virtut del que disposa l’article 2 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del 
Patrimoni Històric de les Illes Balears, es voluntat d’ambdues parts col·laborar amb les 
tasques necessàries per aconseguir els objectius fitxats en la Llei esmentada destacant-
ne, entre d’altres, la protecció del patrimoni arqueològic subaquàtic. 

Que una de les atribucions que té el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports és 
signar convenis de col·laboració amb entitats publiques aconseguir uns objectius 
comuns de foment i conservació del nostre patrimoni històric. 

Que Ports de les Illes Balears és un ens públic que depèn de la Conselleria de Territori 
Energia i Mobilitat, al qual correspon l'exercici de les competències executives de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de ports i d'instal·lacions 
portuàries, tant els de gestió directa com indirecta en règim de concessió. Entre els seus 
principals objectius es troba la utilització racional del litoral i els seus recursos naturals, 
harmonitzant el sistema portuari amb la planificació territorial, urbanística i la 
preservació del litoral, en consonància amb els seus valors culturals, paisatgístics i  
mediambientals. 

Que en virtut de l’article 92.1 de la LPHIB, el Consell Insular de Mallorca és competent 
per iniciar, incoar, instruir i resoldre els procediments de declaració de béns d’interès 
cultural, de béns catalogats i d’espais d’interès arqueològic i paleontològic. També en 
l’article 92.10, s’especifica que són competències del Consell Insular de Mallorca, les 
competències autonòmiques determinades en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
patrimoni històric espanyol. 

La voluntat de col·laborar en la protecció del patrimoni portuari de les Illes Balears i en 
l’elaboració de la Carta arqueològica subaquàtica de Mallorca, que reculli la 
localització, identificació i avaluació dels jaciments arqueològics que es troben sota el 



 

mar; vist que es tracta d’una eina necessària per poder establir les mesures 
corresponents de protecció al temps que les estratègies d’intervenció. 

Davant la importància històrica i arqueològica dels ports de la major de les Balears i, 
per extensió, de la resta d’illes. I, garantint-ne la seva conservació, 

 

CONVENIM 

Primer. L’objecte del conveni és establir el marc de col·laboració i les bases de 
cooperació per protegir el patrimoni portuari de les Illes Balears i per elaborar la Carta 
arqueològica subaquàtica dels espais portuaris i de les instal·lacions dependents de Ports 
de les Illes Balears, així com les zones immediates que es puguin veure afectades per les 
activitats que es duguin a terme; la qual inclou la zona I o interior de les aigües 
portuàries i la zona II o exterior de les aigües portuàries. 

També és objecte d’aquest conveni la realització de l’inventari de tots els béns vinculats 
als espais que presenten valors arqueològics, arquitectònics o etnològics, malgrat no 
estar submergits. 

Segon. Els àmbits portuaris i les instal·lacions incloses en el conveni són: port 
d’Andratx; instal·lacions de Sant Elm; instal·lacions a Banyalbufar; instal·lacions 
d’Estellencs; instal·lacions de Cala Lladó (Sa Dragonera) port de Sóller; port de 
Valldemossa; instal·lacions de Sa Calobra, port de Pollença; instal·lacions Formentor; 
port des Barcarès; instal· lacions cala Molta (Cap Farrutx); instal·lació de s’Oberta, port 
de Cala Ratjada; instal·lació de Canyamel, port de Porto Cristo; port de Porto Colom; 
port de Cala Figuera; Porto Petro; port de la Colònia de Sant Jordi; instal·lacions de es 
Cotó; instal·lacions de sa Ràpita; instal·lacions de s’Estanyol i port de Cabrera.  

Tercer.  Ports de les Illes Balears es compromet a: 

- Facilitar l’accés a la zona de servei d'aquests ports i instal·lacions així com la 
utilització de les instal·lacions portuàries al personal del Consell de Mallorca per a 
les tasques necessàries per aconseguir els objectius fitxats en la Llei destacant-ne, 
entre d’altres, la protecció del patrimoni arqueològic subaquàtic i l’execució de la 
carta arqueològica. 

Quart.  El Consell Insular de Mallorca, es compromet a:  

a) Redactar el Projecte arqueològic, tramitar-ho davant la Comissió de Patrimoni 
Històric per a la seva autorització així com davant els òrgans que pertoqui. 

b) Establir un equip multidisciplinar format per tècnics competents en la matèria i 
amb titulació adequada per dur a terme les activitats. 

c) Dirigir les tasques per protegir el patrimoni portuari de les Illes Balears i 
elaborar la Carta subaquàtica de Mallorca així com establir el període de 
redacció de les memòries des del Servei de Patrimoni Històric. 

d) Convocar la Comissió de Seguiment 

e) Elaborar la memòria final de l’activitat 

Cinquè. El present Conveni Marc no suposa en si mateix l’aportació econòmica de les 
parts firmants. El pressupost necessari per dur a terme les activitats recollides en la 



 

clàusula primera, especificant l'aportació de cada una de les parts, així com la forma de 
pagament, s'haurà d'establir en les Addendes que es subscriguin en cada cas. 

Sisè.  La Comissió de Seguiment estarà formada per: 

- Tres càrrecs o tècnics del Govern Balear designats per Ports de les Illes Balears 
o pels seus suplents. 

- Tres càrrecs o tècnics del Consell Insular de Mallorca designats pel Departament 
de Cultura, Patrimoni i Esports o pels seus suplents. 

La Presidència correspondrà a un dels membres de la Comissió de seguiment, que 
designarà el vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears. 

La Secretaria correspondrà a qui ocupi el càrrec de secretari/a de la Comissió Insular de 
Patrimoni Històric o en la persona que aquest delegui. Tindrà veu sense vot. 

Setè. Aquest conveni està obert a la participació d’altres entitats, públiques i privades,  
que amb el mateix objectiu puguin i vulguin col· laborar en les actuacions de protecció 
del patrimoni portuari de les Illes Balears o l’elaboració de la carta arqueològica 
subaquàtica de Mallorca. 

Vuitè. La vigència del present conveni serà de quatre anys a partir del dia que se signi. 
El conveni es pot prorrogar, per acord exprés de les parts signants pres amb caràcter 
previ a l’acabament del termini inicial de vigència, per un període de quatre anys. 

Les addendes que se subscriguin en aquest Conveni marc no poden tenir una durada 
superior a la del propi Conveni marc. 

Novè. L’incompliment de les clàusules d’aquest conveni en comporta l’extinció. 

Desè. Les qüestions controvertides sobre la interpretació, modificació, resolució i 
efectes que pugin derivar de l'aplicació d'aquest conveni, s’han de solucionar de forma 
amistosa entre les parts. Si no es pot aconseguir aquest acord, les parts han de sotmetre 
les qüestions litigioses a la jurisdicció contenciosa administrativa, amb submissió de les 
mateixes als jutjats i tribunals de Palma. 

Onzè. La formalització d'aquest conveni s’ha de comunicar al Registre de Convenis i 
Acords de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, perquè 
l’inscriguin. 

 

Així acordem les parts, firmem per duplicat i a un sol afecte, el Conveni marc de 
col·laboració. 

 

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat i El vicepresident primer i conseller  
President de Ports de les Illes Balears   executiu de Cultura, Patrimoni i 

Esports del Consell Insular de 
Mallorca 

 

Marc Pons i Pons     Francesc Miralles Mascaró 

 



 

ACORD PER A LA RESOLUCIÓ I CONCESSIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS 2018 AL FONS MUNICIPAL D'INVERSIONS PER 
EQUIPAMENTS CULTURALS I PER A LES FESTES DECLARADES 
D'INTERÈS CULTURAL DE LES ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL O 
DELS ORGANISMES PÚBLICS QUE EN DEPENEN. 

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

Antecedents 

1. El consell executiu, en la sessió de 27 de desembre de 2017, va prendre, entre altres, 
l’acord mitjançant el qual va aprovar la convocatòria de subvencions any 2018 al fons 
municipal d’inversions per a equipaments culturals i per a les festes declarades d’interès 
cultural, de les entitats d’administració local o dels organismes públics que en depenen. 
Aquest acord es va publicar al BOIB núm. 2, de 4 de gener de 2018  i n’autoritzà la 
despesa. 

2. Les respectives comissions tècniques d’avaluació a cadascuna de les línies i 
categories previstes en la convocatòria (Línia I: equipaments de les biblioteques, dels 
arxius, dels museus, dels teatres, dels auditoris, de les sales d’exposicions i dels centres 
culturals i Línia II: de les festes declares d’interès cultural), reunides en les 
corresponents sessions, segons consta en les actes respectives, juntament amb els 
annexos adjunts, i d’acord amb el que preveu en la convocatòria i l'ordenança general de 
subvencions del Consell de Mallorca, examinaren i avaluaren les sol·licituds, així com 
també varen emetre l’informe recollit en les actes respectives que serveix de base a 
l’òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució definitiva. 

3. En data 7 de maig de 2018, l’òrgan instructor ha emès l’informe sobre el compliment 
dels requisits de la convocatòria esmentada per part de les entitats beneficiàries 
proposades i, per altra banda s’ha emès informe favorable sobre els aspectes jurídics de 
la concessió de les subvencions. 

4. Dia 13 de juny de 2018, la Intervenció Delegada. Centre la Misericòrdia, ha emès 
informe favorable de fiscalització prèvia de la proposta d’acord de per a la resolució i 
concessió de la convocatòria. 

5. Consta a l'expedient l'existència de crèdit pressupostari per import global de 
300.000,00 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20.33430.76200 (d´acord amb RC 
amb el núm d’operació 220180004154) del pressupost del Consell de Mallorca de l´any 
2018, per dotar la convocatòria de subvencions esmentada, dels quals 280.000,00 € es 
destinen a la Línia I (120.000,00 € per a les biblioteques, 40.000,00 € pels arxius, 
40.000,00 € pels museus, 40.000,00 € pels teatres, 20.000,00 € pels auditoris, 10.000,00 
€ per a les sales d’exposicions, 10.000,00 € pels centres culturals i 20.000,00 € per a la 
Línia II, festes declarades ‘interès cultural pel Consell de Mallorca, així com el 
contingut de les actes de les comissions tècniques d’avaluació, per atendre la concessió 
de les subvencions proposades per a les línies i categories que s’hi preveuen. 

Fonament de dret 

1. L’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, de 23 de desembre de 
2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), així com la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003), al 



 

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 
general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol de 2006). 

2. La pròpia convocatòria de subvencions, aprovada per acord del consell executiu de 
data 27 de desembre de 2017 i publicada en el BOIB núm. 2, de 4 de gener de 2018. 

3. L'òrgan competent per aprovar aquesta convocatòria, concedir i autoritzar la despesa 
és el Consell Executiu, en virtut del que preveu la base 23.4 de les bases d'execució del 
pressupost del Consell de Mallorca de l´any 2018 i l´article 28.f) del Reglament Orgànic 
del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple, de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 
102, de 25 d'agost de 2001) i modificat per acords del Ple de: 8 de març de  2004 (BOIB 
núm. 38, de 16 de març de 2004), 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost 
de 2008), 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 2011), 14 de 
febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 18 de juny de 2013), 9 d’octubre de 2014 (BOIB 
núm. 145, de 21 d’octubre de 2014), 8 d’octubre de 2015 (BOIB núm. 186, de 24 de 
desembre de 2015), 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 
2016) i 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 2, de 5 de gener de 2017). 

4. Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134, de 2 de novembre 
de 2000). 

5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015). 

6. Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic. 

Atesos el antecedents i els fonaments de dret exposats, en virtut de les atribucions que 
m'han estat conferides, propòs que el Consell Executiu del Consell de Mallorca, adopti 
el següent, 

Acord 

Línia I 

1. Respecte a la categoria d’equipaments de les biblioteques: 

a) Concedir la quantitat total de 119.999,89 € a favor de les entitats amb les 
sol·licituds admeses que s’assenyalen en l’Annex 1 B – Subvencions concedides i 
disposar-ne la despesa a favor seu, pels imports de subvenció que s’hi indiquen, 
amb càrrec a la partida pressupostària 20.33430.76200, d´acord amb RC amb el 
núm d’operació 220180004154. 

b) Tenir per desistida a la Fundació Biblioteca d'Alcúdia Can Torró, amb NIF. 
G07422082, de la seva sol·licitud, número de registre d'entrada 4280/18, de data 
26 de gener de 2018, en no haver atès el requeriment d’esmena de la sol·licitud. 

2. Respecte a la categoria d’equipaments d’arxius 

a) Concedir la quantitat total de 39.999,85 € a favor de les entitats amb les 
sol·licituds admeses que s’assenyalen en l’Annex 1 AR – Subvencions concedides 
i disposar-ne la despesa a favor seu, pels imports de subvenció que s’hi indiquen, 
amb càrrec a la partida pressupostària 20.33430.76200, d´acord amb RC amb el 
núm d’operació 220180004154. 

3. Respecte a la categoria d’equipaments de museus 



 

a) Concedir la quantitat total de 39.999,26 € a favor de les entitats amb les 
sol·licituds admeses que s’assenyalen en l’Annex 1 M – Subvencions concedides i 
disposar-ne la despesa a favor seu, pels imports de subvenció que s’hi indiquen, 
amb càrrec a la partida pressupostària 20.33430.76200, d´acord amb RC amb el 
núm d’operació 220180004154. 

b) Excloure les sol·licituds recollides en l’Annex 1 M – Sol·licituds excloses que i 
pels motius que s’indiquen. 

4. Respecte a la categoria d’equipaments de teatres 

a) Concedir la quantitat total de 39.999,81 € a favor de les entitats amb les 
sol·licituds admeses que s’assenyalen en l’Annex 1 T – Subvencions concedides i 
disposar-ne la despesa a favor seu, pels imports de subvenció que s’hi indiquen, 
amb càrrec a la partida pressupostària 20.33430.76200, d´acord amb RC amb el 
núm d’operació 220180004154. 

b) Excloure les sol·licituds recollides en l’Annex 1 T – Sol·licituds excloses que i 
pels motius que s’indiquen. 

5. Respecte a la categoria d’equipaments d’auditoris 

a) Concedir la quantitat total de 19.999,91 € a favor de les entitats amb les 
sol·licituds admeses que s’assenyalen en l’Annex 1 AU – Subvencions concedides 
i disposar-ne la despesa a favor seu, pels imports de subvenció que s’hi indiquen, 
amb càrrec a la partida pressupostària 20.33430.76200, d´acord amb RC amb el 
núm d’operació 220180004154. 

b) Excloure les sol·licituds recollides en l’Annex 1 AU – Sol·licituds excloses que 
i pels motius que s’indiquen. 

6. Respecte a la categoria d’equipaments de sales d’exposicions 

a) Concedir la quantitat total de 9.999,62 € a favor de les entitats amb les 
sol·licituds admeses que s’assenyalen en l’Annex 1 EX – Subvencions concedides 
i disposar-ne la despesa a favor seu, pels imports de subvenció que s’hi indiquen, 
amb càrrec a la partida pressupostària 20.33430.76200, d´acord amb RC amb el 
núm d’operació 220180004154. 

7. Respecte a la categoria d’equipaments de centres culturals 

a) Concedir la quantitat total de 9.999,15 € a favor de les entitats amb les 
sol·licituds admeses que s’assenyalen en l’Annex 1 CC – Subvencions concedides 
i disposar-ne la despesa a favor seu, pels imports de subvenció que s’hi indiquen, 
amb càrrec a la partida pressupostària 20.33430.76200, d´acord amb RC amb el 
núm d’operació 220180004154. 

Línia II 

8. Respecte als equipaments de les festes declarades d’interès cultural pel CIM 

a) Concedir la quantitat total de 14.674,74 € a favor de les entitats amb les 
sol·licituds admeses que s’assenyalen en l’annex 1 FIC – Subvencions concedides 
i disposar-ne la despesa a favor seu, pels imports de subvenció que s’hi indiquen, 
amb càrrec a la partida pressupostària 20.33430.76200, d´acord amb RC amb el 
núm d’operació 220180004154. 



 

9. Revertir a la partida pressupostària 20.33430.76200 la quantitat de 5.327,77 €, com a 
romament total (sumatori resultant dels romaments de 0,11 €, 0,15 €, 0,74 €, 0,19 €, 
0,09 €, 0,38 €, 0,85 € i 5.325,26 €, corresponents a les categories d’equipaments de 
biblioteques, arxius, museus, teatres, auditoris, sales d’exposicions, centres culturals i 
festes declarades d’interès cultural pel Consell de Mallorca, respectivament, derivats de 
la diferència entre la quantitat de la dotació pressupostària destinada a cada categoria i 
la suma agregada dels imports de subvenció de les sol·licituds admeses i concedides per 
categoria). 

10. Anul·lar l’autorització de despesa (A) amb número d’operació 220180005008, per 
la quantitat de 5.327,77 € com a romanent total, resultat de la suma agregada dels 
romanents corresponents a les categories d’equipaments de biblioteques, arxius, 
museus, teatres, auditoris, sales d’exposicions, centres culturals i festes declarades 
d’interès cultural. 

11. Anul·lar la retenció de crèdit (RC) amb núm. d’operació 220180004154 per la 
quantitat de 5.327,77 € com a romanent total, resultat de la suma agregada dels 
romanents corresponents a les categories d’equipaments de biblioteques, arxius, 
museus, teatres, auditoris, sales d’exposicions, centres culturals i festes declarades 
d’interès cultural. 

12. Ordenar la publicació d’ aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears 

Contra aquesta resolució, 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 o publicació. El recurs es pot interposar formalment davant el 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. 

 

ANNEX  1 B - Subvencions concedides 

LÍNIA I - CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ANY 2018 AL FONS D'INVERSIONS 
PER A LA DOTACIÓ D'EQUIPAMENTS DE LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS 

ENTITAT NIF 
PRESSUPOST                                  

SUBVENCIONABLE 
IMPORT                                 

SOL·LICITAT 
PUNTUACIÓ  

IMPORT                                                 
SUBVENCIÓ 

Ajuntament de St. 
Llorenç Cardassar P0705100F 7.400,00 € 7.000,00 € 24,25 7.000,00 € 



 

Ajuntament 
d'Esporles P0702000A 3.327,05 € 3.580,05 € 23,10 3.327,05 € 

Ajuntament de 
Santanyí P0705700C 5.011,58 € 5.011,58 € 21,75 5.011,58 € 

Ajuntament de Santa 
Maria del Camí P0705600E 2.300,00 € 2.300,00 € 21,75 2.300,00 € 

Ajuntament de 
Mancor de la Vall P0703400B 1.958,02 € 1.958,02 € 21,50 1.958,02 € 

Ajuntament de Deià P0701800E 1.112,38 € 1.112,38 € 21,25 1.112,38 € 

Ajuntament d'Artà P0700600J 1.687,16 € 1.687,16 € 21,05 1.687,16 € 

Ajuntament de Sineu P0706000G 2.695,69 € 2.695,69 € 21,00 2.695,69 € 

Ajuntament de 
Campos P0701300F 2.319,99 € 2.319,99 € 20,25 2.319,99 € 

Ajuntament de 
Binissalem P0700800F 3.868,00 € 3.868,00 € 20,05 3.868,00 € 

Ajuntament de 
Manacor P0703300D 5.138,87 € 5.279,18 € 19,55 5.138,87 € 

Ajuntament de 
Banyalbufar P0700700H 4.760,02 € 4.760,02 € 19,50 4.760,02 € 

Ajuntament de Ses 
Salines P0705900I 2.629,49 € 2.629,49 € 19,25 2.629,49 € 

Ajuntament de Son 
Servera P0706200C 2.368,05 € 2.368,05 € 19,25 2.368,05 € 

Ajuntament de 
Sencelles P0704700D 170,00 € 170,00 € 19,25 170,00 € 

Ajuntament de 
Pollença P0704200E 7.193,45 € 7.193,45 € 19,00 6.705,48 € 

Ajuntament de Sa 
Pobla P0704400A 4.137,14 € 4.137,14 € 18,60 4.137,14 € 

Ajuntament de Muro P0703900A 2.159,85 € 2.159,85 € 18,58 2.159,85 € 

Ajuntament de Santa 
Eugènia P0705300B 4.844,21 € 4.844,21 € 18,55 4.844,21 € 

Ajuntament de 
Porreres P0704300C 7.429,19 € 7.429,19 € 18,05 6.370,19 € 

Ajuntament de 
Vilafranca P0706500F 6.360,97 € 6.360,97 € 17,80 6.281,96 € 

Ajuntament d'Alaró P0700100A 735,43 € 735,43 € 17,80 735,43 € 

Ajuntament de Llubí P0703000J 2.178,00 € 2.178,00 € 17,00 2.178,00 € 

Ajuntament de 
Bunyola P0701000B 1.823,36 € 1.823,36 € 17,00 1.823,36 € 

Ajuntament de 
Consell P0701600I 3.956,57 € 3.956,57 € 16,50 3.956,57 € 

Ajuntament de 
Puigpunyent P0704500H 5.228,46 € 5.228,46 € 16,25 5.228,46 € 

Ajuntament de Sóller P0706100E 1.285,02 € 1.285,02 € 16,10 1.285,02 € 

Ajuntament de 
Capdepera P0701400D 5.292,43 € 5.292,43 € 14,50 5.117,33 € 

Ajuntament de Santa 
Margalida P0705500G 1.440,00 € 1.440,00 € 13,75 1.440,00 € 

Ajuntament de 
Montuïri P0703800C 299,00 € 299,00 € 12,76 299,00 € 

Ajuntament de 
Lloseta P0702900B 705,60 € 705,60 € 12,50 705,60 € 

Ajuntament d'Algaida P0700400E 14.125,87 € 14.125,87 € 12,33 4.351,49 € 

Ajuntament de Maria 
de la Salut P0703500I 2.368,12 € 2.368,12 € 12,25 2.368,12 € 

Ajuntament de Selva P0705800A 2.953,20 € 2.953,20 € 11,00 2.953,20 € 



 

Ajuntament d'Andratx P0700500B 6.108,00 € 6.108,00 € 10,25 3.617,41 € 

Ajuntament de 
Campanet P0701200H 1.032,45 € 1.561,71 € 10,00 1.032,45 € 

Ajuntament de Petra P0704100G 3.000,00 € 3.000,00 € 9,80 3.000,00 € 

Ajuntament de 
Llucmajor P0703100H 6.302,30 € 6.302,30 € 8,68 3.063,32 € 

 IMPORTS 137.704,92 € 138.227,49 €   119.999,89 € 

 

ANNEX  1 AR - Subvencions concedides 

LÍNIA I - CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ANY 2018 AL FONS D'INVERSIONS 
PER A LA DOTACIÓ D'EQUIPAMENTS DELS ARXIUS MUNICIPALS 

ENTITAT NIF 
PRESSUPOST                                  

SUBVENCIONA
BLE 

IMPORT                                                 
SOL·LICIT

AT 

PUNTUAC
IÓ  

IMPORT                                                 
SUBVENC

IÓ 

Ajuntament de Son Servera P070620
0C 1.700,00 € 1.700,00 

€ 23,50 
1.700,00 

€ 

Ajuntament d'Esporles P070200
0A 4.761,91 € 4.761,91 

€ 22,00 
3.120,48 

€ 

Ajuntament de Fornalutx P070250
0J 8.662,05 € 8.662,05 

€ 21,00 
2.978,64 

€ 

Ajuntament de Santanyí P070570
0C 5.031,37 € 5.626,25 

€ 20,00 
2.836,80 

€ 

Ajuntament de Calvià P070110
0J 4.618,36 € 4.618,36 

€ 18,00 
2.553,12 

€ 

Ajuntament de Costitx P070170
0G 860,00 € 860,00 € 18,00 860,00 € 

Ajuntament de Campos P070130
0F 3.182,21 € 3.182,21 

€ 17,00 
2.411,28 

€ 

Ajuntament de Sencelles P070470
0D 1.000,00 € 1.000,00 

€ 17,00 
1.000,00 

€ 

Ajuntament de Pollença P070420
0E 4.414,02 € 4.414,02 

€ 16,00 
2.269,44 

€ 

Ajuntament de Llucmajor P070310
0H 3.334,55 € 3.334,55 

€ 14,00 
1.985,76 

€ 

Ajuntament d'Artà P070060
0J 13.972,45 € 13.972,45 

€ 14,00 
1.985,76 

€ 
Ajuntament de San ta Maria 
del Camí 

P070560
0E 11.439,16 € 11.439,16 

€ 13,85 
1.964,47 

€ 

Ajuntament de Manacor P070330
0D 2.841,08 € 2.841,08 

€ 13,45 
1.907,74 

€ 

Ajuntament de Puigpunyent P070450
0H 5.409,55 € 5.409,55 

€ 13,00 
1.843,92 

€ 
Ajuntament de Santa 
Margalida 

P070550
0G 3.187,09 € 3.187,09 

€ 12,00 
1.702,08 

€ 

Ajuntament d'Alaró P070010
0A 2.182,71 € 2.182,71 

€ 9,00 
1.276,56 

€ 

Ajuntament de Sineu P070600
0G 2.140,00 € 2.140,00 

€ 9,00 
1.276,56 

€ 

Ajuntament de Montuïri P070380
0C 858,00 € 858,00 € 9,00 858,00 € 

Ajuntament d'Andratx P070050
0B 4.029,00 € 4.029,00 

€ 8,00 
1.134,72 

€ 

Ajuntament de Sa Pobla P070440
0A 5.491,95 € 5.491,95 

€ 7,00 992,88 € 



 

Ajuntament d'Escorca P070190
0C 1.496,00 € 1.000,00 

€ 6,00 851,04 € 

Ajuntament de Banyalbufar P070070
0H 2.122,82 € 2.206,31 

€ 6,00 851,04 € 

Ajuntament de Campanet P070120
0H 1.690,58 € 1.690,58 

€ 5,00 709,20 € 

Ajuntament de Llubí P070300
0J 363,00 € 363,00 € 5,00 363,00 € 

Ajuntament de Felanitx P070220
0G 38.000,00 € 38.000,00 

€ 4,00 567,36 € 

 IMPORTS 132.787,86 € 
132.970,23 

€ 
 

39.999,85 
€ 

 

ANNEX  1 M - Subvencions concedides 

LÍNIA I - CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ANY 2018 AL FONS D'INVERSIONS 
PER A LA DOTACIÓ D'EQUIPAMENTS DELS MUSEUS MUNICIPALS 

ENTITAT NIF 
PRESSUPOST                                  

SUBVENCIONABLE 
IMPORT                                                   

SOL·LICITAT 
PUNTUACIÓ  

IMPORT                                                 
SUBVENCIÓ 

Ajuntament de 
Pollença P0704200E 16.985,09 € 28.255,33 € 30,00 7.856,70 € 

Ajuntament de 
Palma P0704000I 14.120,87 € 10.569,27 € 29,00 7.594,81 € 

Ajuntament d'Inca P0702700F 10.176,10 € 10.176,10 € 29,00 7.594,81 € 

Ajuntament de 
Montuïri P0703800C 5.271,23 € 5.271,23 € 26,00 5.271,23 € 

Ajuntament de Sa 
Pobla P0704400A 4.872,57 € 8.994,86 € 26,00 4.872,57 € 

Ajuntament de 
Manacor P0703300D 27.022,48 € 27.022,48 € 26,00 6.809,14 € 

 IMPORTS 78.448,34 € 90.289,27 €   39.999,26 € 

 
 
 

ANNEX  1 T - Subvencions concedides 

LÍNIA I - CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ANY 2018 AL FONS D'INVERSIONS 
PER A LA DOTACIÓ D'EQUIPAMENTS DELS TEATRES MUNICIPALS 

ENTITAT NIF 
PRESSUPOST                                  

SUBVENCIONABLE 
IMPORT                                                   

SOL·LICITAT 
PUNTUACIÓ  

IMPORT                                                 
SUBVENCIÓ 

Ajuntament de Son 
Servera P0706200C 5.000,00 € 5.000,00 € 19,00 5.000,00 

Ajuntament d'Artà P0700600J 23.522,40 € 23.522,40 € 19,00 9.361,68 

Ajuntament de 
Vilafranca P0706500F 5.454,68 € 5.454,68 € 18,00 5.454,68 

Ajuntament de 
Santanyí P0705700C 1.460,53 € 1.460,53 € 16,00 1.460,53 

Ajuntament de 
Bunyola P0701000B 2.244,00 € 2.244,00 € 15,00 2.244,00 

Institut Públic del 
Teatre Municipal de 
Manacor 

Q0700604B 10.006,40 € 10.006,40 € 14,00 6.898,08 



 

Ajuntament de 
Petra P0704100G 6.000,00 € 6.000,00 € 12,82 6.000,00 

Ajuntament de 
Calvià P0701100J 2.000,00 € 2.000,00 € 11,43 2.000,00 

Ajuntament de 
Lloseta P0702900B 1.580,84 € 1.580,84 € 10,00 1.580,84 

 IMPORTS 57.268,85 € 57.268,85 €   39.999,81 € 

 

ANNEX  1 AU - Subvencions concedides 

LÍNIA I - CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ANY 2018 AL FONS D'INVERSIONS 
PER A LA DOTACIÓ D'EQUIPAMENTS DELS AUDITORIS MUNICIPALS 

ENTITAT NIF 
PRESSUPOST                                  

SUBVENCIONABLE 
IMPORT                                                   

SOL·LICITAT 
PUNTUACIÓ  

IMPORT                                
SUBVENCIÓ 

Ajuntament de 
Porreres P0704300C 6.225,46 € 6.225,46 € 20,00 3.234,40 

Ajuntament de 
Calvià P0701100J 3.956,00 € 3.956,00 € 16,00 2.587,52 

Ajuntament de 
Llucmajor P0703100H 7.512,89 € 7.512,89 € 15,00 2.425,80 

Ajuntament de Sant 
Llorenç des 
Cardassar 

P0705100F 67.000,00 € 30.000,00 € 15,00 2.425,80 

Ajuntament de Sa 
Pobla P0704400A 3.057,80 € 3.057,80 € 14,67 2.372,43 

Ajuntament de Ses 
Salines P0705900I 11.821,26 € 19.991,18 € 12,00 1.940,64 

Ajuntament 
d'Alcúdia P0700300G 4.219,27 € 4.219,27 € 12,00 1.940,64 

Institut Públic del 
Teatre Municipal de 
Manacor 

Q0700604B 5.400,00 € 5.400,00 € 11,00 1.778,92 

Ajuntament 
d'Algaida P0700400E 14.988,54 € 23.869,94 € 8,00 1.293,76 

 IMPORTS 124.181,22 € 104.232,54 €   19.999,91 € 

 

ANNEX  1 EX - Subvencions concedides 

LÍNIA I - CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ANY 2018 AL FONS D'INVERSIONS 
PER A LA DOTACIÓ D'EQUIPAMENTS DE SALES D'EXPOSICIONS MUNICIPALS 

ENTITAT NIF 
PRESSUPOST                                  

SUBVENCIONABLE 
IMPORT                                                   

SOL·LICITAT 
PUNTUACIÓ  

IMPORT                                                 
SUBVENCIÓ 

Ajuntament de 
Binissalem P0700800F 8.045,79 € 8.045,79 € 19,00 1.508,79 € 

Ajuntament de 
Felanitx P0702200G 6.800,00 € 6.800,00 € 16,00 1.270,56 € 

Ajuntament 
d'Esporles P0702000A 788,06 € 788,06 € 15,00 788,06 € 

Ajuntament de 
Capdepera P0701400D 13.385,84 € 13.385,84 € 14,00 1.111,74 € 

Ajuntament de Sant 
Llorenç des 
Cardassar 

P0705100F 1.542,75 € 1.542,75 € 12,00 952,92 € 



 

Ajuntament de Ses 
Salines P0705900I 7.031,06 € 7.031,06 € 11,00 873,51 € 

Ajuntament de 
Lloret de Vistalegre P0702800D 2.057,00 € 3.325,08 € 9,00 714,69 € 

Ajuntament de 
Llucmajor P0703100H 9.046,50 € 9.046,50 € 9,00 714,69 € 

Ajuntament de 
Lloseta P0702900B 7.399,97 € 8.301,42 € 9,00 714,69 € 

Ajuntament 
d'Algaida P0700400E 720,00 € 720,00 € 7,00 555,87 € 

Ajuntament de Llubí P0703000J 703,19 € 703,19 € 5,00 397,05 € 

Ajuntament de 
Campanet P0701200H 1.236,62 € 1.236,62 € 5,00 397,05 € 

 IMPORTS 58.756,78 € 60.926,31 €   9.999,62 € 

 
ANNEX  1 CC - Subvencions concedides 

LÍNIA I - CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ANY 2018 AL FONS D'INVERSIONS 
PER A LA DOTACIÓ D'EQUIPAMENTS DELS CENTRES CULTURALS 

MUNICIPALS 

ENTITAT NIF 
PRESSUPOST                                    

SUBVENCIONALBLE 
IMPORT                                                                 

SOL·LICITAT 
PUNTUACIÓ 

IMPORT                                                     
SUBVENCIÓ 

Ajuntament de 
Santanyí P0705700C 8.581,76 € 8.581,76 € 19 1.809,37 € 

Ajuntament de 
Vilafranca de 
Bonany 

P0706500F 6.981,70 € 6.981,70 € 18 1.714,14 € 

Ajuntament 
d'Esporles P0702000A 2.134,54 € 2.134,54 € 17 1.618,91 € 

Ajuntament de 
Sant Joan P0704900J 3.267,00 € 3.267,00 € 10 952,30 € 

Ajuntament de 
Sineu P0706000G 3.350,00 € 3.350,00 € 10 952,30 € 

Ajuntament de 
Santa Maria del 
Camí 

P0705600E 4.699,35 € 4.699,35 € 9 857,07 € 

Ajuntament de 
Maria de la Salut P0703500I 3.584,95 € 3.584,95 € 8 761,84 € 

Ajuntament 
d'Estellencs P0702100I 5.662,80 € 5.662,80 € 7 666,61 € 

Ajuntament 
d'Alaró P0700100A 2.717,48 € 2.717,48 € 4 380,92 € 

Ajuntament de 
Santa Margalida P0705500G 3.626,13 € 3.626,13 € 3 285,69 € 

 IMPORTS 44.605,71 € 44.605,71 €   9.999,15 € 

 

ANNEX  1 FIC - Subvencions concedides 

LÍNIA II - CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ANY 2018 AL FONS D'INVERSIONS PER A LA 
DOTACIÓ D'EQUIPAMENTS DE LES FESTES D'INTERÈS CULTURAL 

ENTITAT NIF PRESSUPOST                        80%                                                            IMPORT                                                                              PUNTUACIÓ  IMPORT                          



 

SUBVENCIONABLE PRESSUPOST 
SUBVENCIONABLE                                              

Límit norma 
onzena 

SOL·LICITAT CONCESSIÓ 

Ajuntament 
de Sa 
Pobla 

P0704400A 5.691,43 € 4.553,14 € 5.691,43 € 8 4.553,14 € 

Ajuntament 
de Sóller P0706100E 5.500,00 € 4.400,00 € 5.500,00 € 10 4.400,00 € 

Ajuntament 
d'Alaró P0700100A 4.352,00 € 3.481,60 € 4.352,00 € 5 3.481,60 € 

Ajuntament 
de Felanitx P0702200G 2.800,00 € 2.240,00 € 2.800,00 € 3 2.240,00 € 

 IMPORTS 18343,43 14.674,74 € 18.343,43 €   14.674,74 € 

 
ANNEX  1 M - Sol·licituds excloses 

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ANY 2018 AL FONS D'INVERSIONS 
PER A LA DOTACIÓ D'EQUIPAMENTS DELS MUSEUS MUNICIPALS 

ENTITAT NIF MOTIU D'EXCLUSIÓ 

Fundació Museu Cosme 
Bauçà 

G57149759 
No reunir les condicions per ser-ne 
beneficiari atès el punt quart de la 
convocatòria 

 

ANNEX  1 T - Sol·licituds excloses 

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ANY 2018 AL FONS D'INVERSIONS PER A LA 
DOTACIÓ D'EQUIPAMENTS DELS TEATRES MUNICIPALS 

ENTITAT NIF MOTIU DE L'EXCLUSIÓ 

Ajuntament de 
Puigpunyent P0704500H 

No complir amb el requisit de la convocatòria d'haver dut a 
terme el mínim de funcions d'arts escèniques o música 
professionals durant l'any 2017 

Ajuntament de Muro P0703900A 
No complir amb el requisit de la convocatòria d'haver dut a 
terme el mínim de funcions d'arts escèniques o música 
professionals durant l'any 2017 

Ajuntament d'Esporles P0702000A 
No complir amb el requisit de la convocatòria d'haver dut a 
terme el mínim de funcions d'arts escèniques o música 
professionals durant l'any 2017 

Ajuntament d'Andratx P0700500B 
No complir amb el requisit de la convocatòria d'haver dut a 
terme el mínim de funcions d'arts escèniques o música 
professionals durant l'any 2017 

Ajuntament d'Algaida P0700400E 
No complir amb el requisit de la convocatòria d'haver dut a 
terme el mínim de funcions d'arts escèniques o música 
professionals durant l'any 2017 

Ajuntament de Santa 
Maria del Camí P0705600E 

No complir amb el requisit de la convocatòria d'haver dut a 
terme el mínim de funcions d'arts escèniques o música 
professionals durant l'any 2017 



 

Ajuntament de Sant 
Llorenç des Cardassar P0705100F 

No complir amb el requisit de la convocatòria d'haver dut a 
terme el mínim de funcions d'arts escèniques o música 
professionals durant l'any 2017 

Ajuntament de Llubí P0703000J 
No complir amb el requisit de la convocatòria d'haver dut a 
terme el mínim de funcions d'arts escèniques o música 
professionals durant l'any 2017 

Ajuntament de Binissalem P0700800F 
No complir amb el requisit de la convocatòria d'haver dut a 
terme el mínim de funcions d'arts escèniques o música 
professionals durant l'any 2017 

Ajuntament d'Alaró P0700100A 
No complir amb el requisit de la convocatòria d'haver dut a 
terme el mínim de funcions d'arts escèniques o música 
professionals durant l'any 2017 

Ajuntament de Consell P0701600I 
No complir amb el requisit de la convocatòria d'haver dut a 
terme el mínim de funcions d'arts escèniques o música 
professionals durant l'any 2017 

Ajuntament de Mancor de 
la Vall P0703400B 

No complir amb el requisit de la convocatòria d'haver dut a 
terme el mínim de funcions d'arts escèniques o música 
professionals durant l'any 2017 

Ajuntament de Campanet P0701200H 
No complir amb el requisit de la convocatòria d'haver dut a 
terme el mínim de funcions d'arts escèniques o música 
professionals durant l'any 2017 

 

ANNEX  1 AU - Sol·licituds excloses 

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ANY 2018 AL FONS D'INVERSIONS PER A LA 
DOTACIÓ D'EQUIPAMENTS DELS AUDITORIZS MUNICIPALS 

ENTITAT NIF MOTIU DE L'EXCLUSIÓ 

Ajuntament de Sant Joan P0704900J 
No complir amb el requisit de la convocatòria d'haver 
dut a terme el mínim de funcions d'arts escèniques o 
música professionals durant l'any 2017 

Ajuntament de Felanitx P0702200G 
No complir amb el requisit de la convocatòria d'haver 
dut a terme el mínim de funcions d'arts escèniques o 
música professionals durant l'any 2017 

Ajuntament de Santa 
Margalida P0705500G 

No complir amb el requisit de la convocatòria d'haver 
dut a terme el mínim de funcions d'arts escèniques o 
música professionals durant l'any 2017 

 

ACORD PER A L’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ANY 2018 AL FONS 
PER A LES ACTIVITATS CULTURALS DE LES ENTITATS ASSOCIATIVES 
O ORGANITZATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE. 

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

Antecedents 

1. El consell executiu, en la sessió de 27 de desembre de 2017, va prendre, entre altres, 
l’acord mitjançant el qual va aprovar la convocatòria de subvencions any 2018 al fons 



 

municipal d’inversions per a equipaments culturals i per a les festes declarades d’interès 
cultural, de les entitats d’administració local o dels organismes públics que en depenen. 
Aquest acord es va publicar al BOIB núm. 2, de 4 de gener de 2018 i n’autoritzà la 
despesa. 

2. La comissió tècnica d’avaluació, reunida en les corresponents sessions, segons consta 
en l’acta respectiva, juntament amb els annexos adjunts, i d’acord amb el que preveu en 
la convocatòria i l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, 
examinaren i avaluaren les sol·licituds, així com també varen emetre l’informe recollit 
en l’acta que serveix de base a l’òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució 
definitiva. 

3. En data 28 de maig, l’òrgan instructor ha emès l’informe sobre el compliment dels 
requisits de la convocatòria esmentada per part de les entitats beneficiàries proposades i, 
per altra banda s’ha emès informe favorable sobre els aspectes jurídics de la concessió 
de les subvencions. 

4. Dia 12 de juny de 2018, la Intervenció Delegada. Centre la Misericòrdia, ha emès 
informe favorable de fiscalització prèvia de la proposta d’acord de per a la resolució i 
concessió de la convocatòria. 

5. Consta a l'expedient l'existència de crèdit pressupostari per import de 310.000,00 €, 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20.33430.48905 (d´acord amb RC amb el núm 
d’operació 220179000518) del pressupost del Consell de Mallorca de l´any 2018, per 
dotar la convocatòria de subvencions esmentada. 

Fonament de dret 

1. L’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, de 23 de desembre de 
2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), així com la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003), al 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 
general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol de 2006). 

2. La pròpia convocatòria de subvencions, aprovada per acord del consell executiu de 
data 27 de desembre de 2017 i publicada en el BOIB núm. 2, de 4 de gener de 2018. 

3. L'òrgan competent per aprovar aquesta convocatòria i autoritzar la despesa és el 
Consell Executiu, en virtut del que preveu la base 23.4 de les bases d'execució del 
pressupost del Consell de Mallorca de l´any 2018 i l´article 28.f) del Reglament Orgànic 
del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple, de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 
102, de 25 d'agost de 2001) i modificat per acords del Ple de: 8 de març de  2004 (BOIB 
núm. 38, de 16 de març de 2004), 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost 
de 2008), 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 2011), 14 de 
febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 18 de juny de 2013), 9 d’octubre de 2014 (BOIB 
núm. 145, de 21 d’octubre de 2014), 8 d’octubre de 2015 (BOIB núm. 186, de 24 de 
desembre de 2015), 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 
2016) i 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 2, de 5 de gener de 2017). 

4. Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134, de 2 de novembre 
de 2000). 

5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015). 



 

6. Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic. 

Atesos el antecedents i els fonaments de dret exposats, en virtut de les atribucions que 
m'han estat conferides, proposo que el Consell Executiu del Consell de Mallorca, adopti 
el següent, 

Acord 

1. Línia 1. Projectes culturals 

1.1. Admetre els escrits de desistiment i, en conseqüència, tenir per desistides a les 
entitats següents: 

• EiMa Creació, associació cultural, amb NIF. G57979775, amb el projecte 
“Projectes pedagògics EiMa Creació” 

• La imposible, associació cultural, amb NIF. G07520968, amb el projecte 
“Projecte comunitari La impossible 2018” 

1.2. Tenir per desistides, al no haver atès el requeriment d’esmena de les respectives 
sol·licituds, a les entitats següents: 

• Centre Cultural i de Creació Casa Plans, amb NIF. G57931297, amb el projecte 
“Creacions transversals e innovació social. Un homenatge a Josep Palau i 
Fabre”. 

• Goletard, amb NIF. G57959223, amb el projecte “Goletart” 

• Colla de Genaters i Xeremiers d’Ariany, amb NIF. G16539652, amb el projecte 
“Trobada de Gegants i bateig dels Gegants d’Ariany” 

• Agrupació Joves de Consell, amb NIF. G57474926, amb el projecte 
“Recuperació dels Dimonis amb Llandera” 

1.3. Excloure a les entitats relacionades en l’Annex 3 L 1 Projectes Culturals – 
Sol·licituds excloses, i pels motius que s’indiquen. 

1.4. Acréixer la Línia 1. Projectes culturals, per un import de 12.756,28 €, en virtut del 
que disposa segon de la convocatòria i l'informe de la comissió avaluadora. 

1.5. Concedir la quantitat de 97.756,28 €, a favor de les associacions que s’assenyalen 
en l’Annex 1 L1 – Sol·licituds concedides i disposar-ne la despesa a favor seu, amb 
càrrec a la partida pressupostària 20.33430.48905, per les quantitats que s’hi esmenten i 
per subvencionar els projectes culturals que s’indiquen, d’acord amb la convocatòria. 

2. Línia 2. Edició de llibres, fonogrames i audiovisuals 

2.1. Excloure a les entitats relacionades en l’Annex 3 L 2 Edició i realització de llibres, 
fonogrames i audiovisuals – Sol·licituds excloses, i pels motius que s’indiquen. 

2.2. Acréixer la Línia 2. Edició de llibres, fonogrames i audiovisuals, per un import de 
1.000,00 €, en virtut del que disposa segon de la convocatòria i l'informe de la comissió 
avaluadora. 

2.3. Concedir la quantitat de 16.000,00 €, a favor de les associacions que s’assenyalen 
en l’Annex 1 L 2 – Sol· licituds concedides i disposar-ne la despesa a favor seu, amb 
càrrec a la partida pressupostària 20.33430.48905, per les quantitats que s’hi esmenten i 
per subvencionar l’edició de llibres, fonogrames i audiovisuals que s’indiquen, d’acord 
amb la convocatòria. 



 

3. Línia 3. Projectes d’arts escèniques de caràcter no professional 

3.1. Tenir per desistida, al no haver atès el requeriment d’esmena de la sol·licitud, a 
l’entitat següent: 

• Col·lectiu Aurora Picornell, amb NIF. G57995367, amb el projecte “Assaltar els 
cels: poetes i poemes de la revolució russa de 1917”. 

3.2. Excloure a les entitats relacionades en l’Annex 3 L 3 – Projectes d’arts escèniques 
de caràcter no professional – Sol·licituds excloses, i pels motius que s’indiquen. 

3.3. Concedir la quantitat de 2.420,00 €, a favor de les associacions que s’assenyalen en 
l’Annex 1 L 3 – Sol·licituds concedides i disposar-ne la despesa a favor seu, amb càrrec 
a la partida pressupostària 20.33430.48905, per les quantitats que s’hi esmenten i per 
subvencionar els projectes d’arts escèniques de caràcter no professional que s’indiquen, 
d’acord amb la convocatòria. 

4. Línia 4. Festivals, fires, mostres o certàmens d’arts escèniques de caràcter 
professional 

4.1. Excloure a les entitats relacionades en l’Annex 3 L 4 – Festivals, fires, mostres o 
certàmens d’arts escèniques de caràcter professional – Sol·licituds excloses, i pels 
motius que s’indiquen. 

4.2. Concedir la quantitat de 49.700,00 €, a favor de les associacions que s’assenyalen 
en l’Annex 1 L 4 – Sol· licituds concedides i disposar-ne la despesa a favor seu, amb 
càrrec a la partida pressupostària 20.33430.48905, per les quantitats que s’hi esmenten i 
per subvencionar els festivals, fires, mostres o certàmens d’arts escèniques de caràcter 
professional que s’indiquen, d’acord amb la convocatòria. 

5. Línia 5. Festivals de música 

5.1. Tenir per desistida, al no haver atès el requeriment d’esmena de la sol·licitud, a 
l’entitat següent: 

• Bubota Associació Cultural, amb NIF. G16530701, amb el projecte “Festival 
Cul de sac 2018”. 

5.2. Excloure a les entitats relacionades en l’Annex 3 L 5 – Festivals de música – 
Sol·licituds excloses, i pels motius que s’indiquen. 

5.3 Acréixer la Línia 5. Festivals de música, per un import de 34.123,72 €, en virtut del 
que disposa segon de la convocatòria i l'informe de la comissió avaluadora. 

5.4. Concedir la quantitat de 144.123,72 €, a favor de les associacions que s’assenyalen 
en l’Annex 1 L 5 – Sol· licituds concedides i disposar-ne la despesa a favor seu, amb 
càrrec a la partida pressupostària 20.33430.48905, per les quantitats que s’hi esmenten i 
per subvencionar els festivals de música que s’indiquen, d’acord amb la convocatòria. 

5.5. Denegar les sol·licituds de les associacions que s’assenyalen en l’Annex 2 L 5 – 
Sol·licituds denegades i pel motiu que s’indica. 

6. Autoritzar, en els termes que preveu l’Ordenança General de Subvencions del Consell 
de Mallorca i l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de 
Subvencions, a les associacions que es relacionen en l’Annex 4 – Subcontractació per 
vinculació, a subcontractar per vinculació les activitats subvencionades que s’exposen 
en la sol·licitud. 



 

7. Ordenar la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears 

Contra aquesta resolució, 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 o publicació. El recurs es pot interposar formalment davant el 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. 

 

ANNEX 1 L 1 - PROJECTES CULTURALS - SOL·LICITUDS CONCEDIDES 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2018 FONS PER A LES ACTIVITATS CULTURALS 
DE LES ENTITATS ASSOCIATIVES O ORGANITZATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE  

ENTITAT NIF PROJECTE 
PRESSUPOST 

SUBVENCIONABLE 
IMPORT 

SOL·LICITAT 
PUNTUACIÓ 

TOTAL   
IMPORT 

SUBVENCIÓ 

Cluster de 
comic i 
nous 
media de 
Mallorca 

G57728065 

Festival 
Internacional 
Comic 
Nostrum 
2017 CN 
PRESS 

44.091,77 € 8.000,00 € 33,00 8.000,00 € 

Associació 
Música i 
Joves 

G07605140 
Projecte 
Baltasar 
Samper 

9.500,00 € 8.000,00 € 31,50 8.000,00 € 

Associació 
Acadèmia 
1830 

G57766032 
Temporada 
de concerts 
2017/2018 

30.476,00 € 8.000,00 € 27,50 8.000,00 € 

Fundació 
Ateneu 
Pere 
Mascaró 

G57792798 

Jornades 
d'estudi i 
debat: Marx 
al Segle XXI 

3.751,00 € 3.751,00 € 26,50 3.375,90 € 

Institució 
Francesc 
de Borja 
Moll 

G57935280 

Moll-
Llompart: 
Una amistat 
fructífera 

11.000,00 € 8.000,00 € 26,50 8.000,00 € 

Sa Xerxa 
de Teatre 
Infantil i 

G57271942 Tap. Teatre 
als pobles 17.960,00 € 8.000,00 € 25,50 8.000,00 € 



 

Juvenil de 
les Illes 
Balears 

Associació 
Cultural 
Òrbita 

G57750440 

Willkommen 
Cabaret, 
Teatre de 
barra 12 

6.550,00 € 2.600,00 € 25,00 2.600,00 € 

Associació 
Acció 
Turmeda 

G57521460 

2 minuts de 
glòria (2n 
Concurs de 
poesia 
audio/visual) 

9.680,00 € 8.000,00 € 25,00 8.000,00 € 

Associació 
Cultural Sa 
Carpa 

G57448557 Descobreix el 
circ 12.918,00 € 8.368,00 € 24,50 8.000,00 € 

Associació 
Orquestra 
de Cambra 
de 
Mallorca 

G16510679 

Concerts 
extraordinaris 
a la 
temporada 
2017-2018 

12.410,00 € 5.210,00 € 23,00 5.210,00 € 

 
Associació Cultural 
Microteatre G57735391 Microteatre de 

Balaguer 
25.273,00 

€ 
12.313,00 

€ 21,00 8.000,00 
€ 

Franciscanos de la 
Tor Cúria 
Provincial 

R0700029B 

XI Setamana 
Internacional 
d'Orgue (Antoni 
Martorell) 

9.787,60 
€ 

4.893,50 
€ 20,50 4.893,50 

€ 

Colla de Gegants 
de Santa Maria del 
Camí 

G57520066 Nit de sa Bubota 
2018 

6.989,87 
€ 

6.989,87 
€ 20,50 6.290,88 

Associació Centre 
Cultural Colònia de 
Sant Pere 

G07093024 

Taller de 
construcció 
d'instruments 
musicals amb 
materials de 
reciclatge 

1.452,00 
€ 

1.306,00 
€ 20,00 1.306,00 

€ 

Associació per a la 
Revitalització dels 
Centres Antics 
(ARCA) 

G07444938 
I cicle d'intervenció 
en el Patrimoni 
Cultural 

3.200,00 
€ 

3.200,00 
€ 20,00 2.880,00 

€ 

Associació Cultural 
Sis Sentits G57307654 Compartim Espai, 

compartim cultura 
8.000,00 

€ 
8.000,00 

€ 20,00 7.200,00 
€ 

    TOTAL 
97.756,28 

€ 
 

ANNEX 3 L 1 - PROJECTES CULTURALS - SOL·LICITUDS EXCLOSES 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2018 FONS PER A LES ACTIVITATS CULTURALS 
DE LES ENTITATS ASSOCIATIVES O ORGANITZATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE  

     
ENTITAT NIF PROJECTE  PUNTUACIÓ MOTIU EXCLUSIÓ 

Associació 
cultural Es 
Rutló 
d'Establiments 

G57490955 Revista bimensual 
Es Rutlo 0,00 El projecte no s'ajusta a 

l'objecte de la convocatòria. 



 

Palma XXI G57956534 

Projecte sobre 
definició de la 
capacitat de carga 
turística als nuclis 
històrics de 
Valldemossa i 
Palma 

0,00 El projecte no s'ajusta a 
l'objecte de la convocatòria. 

 

Sandungueros 
Samba Club J57330185 

Associació cultural " 
Sandungueros Samba 
Club" 

2,00 El projecte no s'ajusta a 
l'objecte de la convocatòria. 

Associació 
Cultural La Vila 
Acció Teatral 

G57533010 
Activitats de 
dinamització Teatral i 
Musical 

0,00 El projecte no s'ajusta a 
l'objecte de la convocatòria. 

Jove Orquestra 
Illes Balears G57891921 Resonancies de talent 0,00 

El projecte no s'ajusta a 
l'objecte de la convocatòria 
(fora de la temporalització). 

Associació Bloco 
Ayan G57938110 

Classes de batucada i 
altres cursos 
relacionats  

0,00 El projecte no s'ajusta a 
l'objecte de la convocatòria. 

Fundación 
Tocino Pons G57977795 Primera trobada 

artística 11,50 Per no assolir la puntuació 
mínima exigida. 

Grup Fotogràfic 
Digital de les Illes 
Balears 

G57311128 Cicle d'Exposicions 
Fotogràfiques 8,50 Per no assolir la puntuació 

mínima exigida. 

Col·lectiu 
Fotogràfic F/22 G07852577 

Cicle de conferències 
"L'impacte de la Imatge 
a la Societat 
Globalitzada actual" 

7,50 Per no assolir la puntuació 
mínima exigida. 

FAFIBA 
Federació de 
Agrupacions 
Fotogràfiques de 
les Illes Balears 

G57352460 
Exposició "Fotografia 
Creativa. Un món de 
somnis". 

12,00 Per no assolir la puntuació 
mínima exigida. 

Grup Esspiral G57696908 Exposició La Noia de 
Plutó 19,50 Per no assolir la puntuació 

mínima exigida. 
Centre de 
Recerca i Difusió 
de la Lluita 
Democràtica 

G16552689 

Creació d'arxiu digital 
de documents històrics 
amb pàgina web 
d'accés i consulta 

12,00 Per no assolir la puntuació 
mínima exigida. 

Associació 
Glissando Big 
Band 

G57762270 

Glissando Big Band & 
Toni Vaquer. Tribut a 
Salvador Font 
Mantequilla 

7,00 Per no assolir la puntuació 
mínima exigida. 

Tramuntana XXI G57973257 
Segon cicle d'actes a 
la Serra de 
Tramuntana XXI 

15,00 Per no assolir la puntuació 
mínima exigida. 

Colla Castellers 
de Mallorca G07819196 Diada de Cultures 12,00 Per no assolir la puntuació 

mínima exigida. 
 
Associació per a 
la Cultura 
Gastronòmica de 
les Illes Balears 

G57583312 Mallorca tradició 
gastronòmica 11,00 Per no assolir la puntuació 

mínima exigida. 

Associació Xarxa 
Cinema G57760779 Més que un cinema 13,00 Per no assolir la puntuació 

mínima exigida. 



 

Obra Cultural 
Balear G07070196 Josep Maria Llompart 

Poble a Poble 18,50 Per no assolir la puntuació 
mínima exigida. 

Xeremiers de 
Sant Joan G57883357 Sant Joan Folk Músic 19,00 Per no assolir la puntuació 

mínima exigida. 

Centre d'Estudis 
de l'Esplai G07197411 

Un viatge al món 
talaiòtic de Mallorca. 
Joc de rol 

0,00 El seu objecte no és cultural. 

Arquitectives G57827529 

Ciutats, escacs i 
murades que 
s'esbuquen: Un 
recorregut didàctic per 
l'eixample de Palma 

0,00 El seu objecte no és cultural. 

Enroc escola 
d'escacs G16529711 

40 anys d'escacs a 
Maria: Artur Pomar, 
una vida en blanc i 
negre 

0,00 El seu objecte no és cultural. 

Balears.t Cluster 
d'Innovació 
Tecnològica en 
Turisme de les 
Illes Balears 

G57629610 04 Think up Culture! 
Palma 0,00 El seu objecte no és cultural. 

Associació de 
Monitors 
d'escacs de les 
Illes Balears 

G57114167 Expocició de fotografia 
Esports i Emocions 0,00 El seu objecte no és cultural. 

Mallorca Chess 
Events G57630303 Training GM Jacob 

Aagaard 0,00 El seu objecte no és cultural. 

Associació 
Cultural Oci i 
Enginy (Run 
Run) 

G57778235 Concert Marcin 
Wyrostek 0,00 La sol·licitud es va presentar 

fora de termini. 

 
ANNEX 1 L 2 - EDICIÓ I REALITZACIÓ DE LLIBRES, FONOGRAMES I AUDIOVISUALS - 

SOL·LICITUDS CONCEDIDES 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2018 FONS PER A LES ACTIVITATS CULTURALS 
DE LES ENTITATS ASSOCIATIVES O ORGANITZATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE  

ENTITAT NIF PROJECTE 
PRESSUPOST 

SUBVENCIONABLE 
IMPORT 

SOL·LICITAT 
PUNTUACIÓ 

TOTAL   
IMPORT 

SUBVENCIÓ 

Institució 
Francesc 
de Borja 
Moll 

G57935280 

Cançoner 
popular de 
Mallorca. 
Volum 
primer. 

7.041,72 € 2.000,00 € 54,00 2.000,00 € 

Associació 
Samakineta G57481236 

Edició 
Fotollibre 
"Barberies" 
de Toni 
Martorell 

3.992,68 € 2.000,00 € 50,00 2.000,00 € 

Pecan Pie 
Música i  
Cultura 

G57473019 Disc Pecan 
Pie volum 3 4.697,95 € 2.000,00 € 48,00 2.000,00 € 

Associació 
El Mirall G07278385 Edició del 

llibre "30 5.500,00 € 2.000,00 € 45,00 2.000,00 € 



 

anys, 30 
artistes de 
portada" 

Palma XXI G57956534 

Segona 
part de la 
Biografia de 
Palma "La 
ciutat 
moderna, 
des de 
1900 fins 
1936" 

3.200,00 € 2.000,00 € 42,00 2.000,00 € 

Tramuntana 
XXI G57973257 

Manual de 
gestió rural 
de laSerra 
de 
Tramuntana 

11.644,53 € 2.000,00 € 41,00 2.000,00 € 

La 
imposible, 
associació 
cultural 

G07520968 

Video-
documental 
Las 
Muchísimas 

4.000,00 € 2.000,00 € 39,00 2.000,00 € 

Associació 
Cultural 
Bona Pau 
de Montuïri 

G16514093 

Edició del 
guanyador 
dels 
concursos 
de conte 
curt "Antoni 
Gomila-
Sant 
Bartomeu" 
de l'any 
2011-2017 

2.000,00 € 2.000,00 € 37,00 2.000,00 € 

    TOTAL 16.000,00 € 
       
 

ANNEX 3 L 2 - EDICIÓ I REALITZACIÓ DE LLIBRES, FONOGRAMES I AUDIOVISUALS - 
SOL·LICITUDS EXCLOSES 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2018 FONS PER A LES ACTIVITATS CULTURALS 
DE LES ENTITATS ASSOCIATIVES O ORGANITZATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE  

ENTITAT NIF PROJECTE 
PUNTUACIÓ 

TOTAL MOTIU EXCLUSIÓ 

Enroc escola 
d'escacs G16529711 Edició "L'Illa dels 

Bonsais" 0,00 El seu objecte no és 
cultural. 

Gremi de Margers 
de Mallorca G57999419 

Margers de 
Mallorca. L'ofici i el 
nostre patrimoni. 

0,00 El seu objecte no és 
cultural. 

Mallorca Chess 
Events G57630303 

Grand Prix Chess, 
Palma 2017. Llibre 
de torneig. 

0,00 El seu objecte no és 
cultural. 

Associació Cultural 
Oci i Enginy (Run 
Run) 

G57778235 Dents de Lleó 0,00 La sol·licitud es va 
presentar fora de termini. 



 

EiMa Creació, 
associació cultural G57979775 Video documental 

EiMa Festival 2018 30,00 Per no assolir la puntuació 
mínima exigida. 

Grup Esspiral G57696908 Llibre de Poesia 
"La noia de Plutó" 28,00 Per no assolir la puntuació 

mínima exigida. 

Associació 
Glissando Big Band G57762270 

Disc "Glissando 
Big Band & Toni 
Vaquer. Tribut a 
Salvador Font 
Mantequilla. 

20,00 Per no assolir la puntuació 
mínima exigida. 

 
ANNEX 1 L 3 - PROJECTES D'ARTS ESCÈNIQUES DE CARÀCTER NO PROFESSIONAL - 

SOL·LICITUDS CONCEDIDES 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2018 FONS PER A LES ACTIVITATS CULTURALS 
DE LES ENTITATS ASSOCIATIVES O ORGANITZATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE  

ENTITAT NIF PROJECTE 
PRESSUPOST 

SUBVENCIONABLE 
IMPORT 

SOL·LICITAT 
PUNTUACIÓ 

TOTAL   
IMPORT 

SUBVENCIÓ 

Associació 
Cultural Sis 
Sentits 

G57307654 Elles 4.840,00 € 4.840,00 € 30,50 2.420,00 € 

     TOTAL 2.420,00 € 
 
ANNEX 3 L 3 - PROJECTES D'ARTS ESCÈNIQUES DE CARÀCTER NO PROFESSIONAL - 

SOL·LICITUDS EXCLOSES 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2017 FONS PER A LES ACTIVITATS CULTURALS 
DE LES ENTITATS ASSOCIATIVES O ORGANITZATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE  

     

ENTITAT NIF PROJECTE 
PUNTUACIÓ 

TOTAL   
MOTIU 

Associació 
Cultural Oci i 
Enginy (Run Run) 

G57778235 Una tienda en París 0,00 La sol·licitud es va 
presentar fora de termini.  

Associació 
Cultural La Vila 
Acció Teatral 

G57533010 Camile Claudel 15,50 Per no assolir la 
puntuació mínima. 

 

ANNEX 1 L 4 - FESTIVALS, FIRES, MOSTRES O CERTÀMENS D'ARTS ESCÈNIQUES DE 
CARÀCTER PROFESSIONAL SOL·LICITUDS CONCEDIDES 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2018 FONS PER A LES ACTIVITATS CULTURALS 
DE LES ENTITATS ASSOCIATIVES O ORGANITZATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE  

ENTITAT NIF PROJECTE 
PRESSUPOST 

SUBVENCIONABLE 
IMPORT 

SOL·LICITAT 
PUNTUACIÓ 

TOTAL   
IMPORT 

SUBVENCIÓ 



 

Sa Xerxa de 
Teatre Infantil 
i Juvenil de 
les Illes 
Balears 

G57271942 

XVI Fira 
de Teatre 
Infantil i 
Juvenil 
de les 
Illes 
Balears. 
FIET 
2018 

104.221,00 49.700,00 29,50 49.700,00 € 

     TOTAL 49.700,00 € 
 
ANNEX 3 L 4 - FESTIVALS, FIRES, MOSTRES O CERTÀMENS D'ARTS ESCÈNIQUES DE 

CARÀCTER PROFESSIONAL                   SOL·LICITUDS EXCLOSES 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2018 FONS PER A LES ACTIVITATS CULTURALS 
DE LES ENTITATS ASSOCIATIVES O ORGANITZATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE  

ENTITAT NIF PROJECTE PUNTUACIÓ MOTIU 

Associació Cultural 
Sa Carpa G57448557 

Mostra de 
Circ de le Illes 
Balears 

24,00 Per no assolir la puntuació 
mínima de 25 punts. 

EiMa Creació, 
associació cultural G57979775 EiMa Festival 

2018 23,50 Per no assolir la puntuació 
mínima de 25 punts. 

 
ANNEX 1 L 5 - FESTIVALS DE MÚSICA - SOL·LICITUDS CONCEDIDES 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2018 FONS PER A LES ACTIVITATS CULTURALS 
DE LES ENTITATS ASSOCIATIVES O ORGANITZATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE  

       

ENTITAT NIF PROJECTE 
PRESSUPOST 

SUBVENCIONABLE 
IMPORT 

SOL·LICITAT 
PUNTUACIÓ 

TOTAL   
IMPORT 

SUBVENCIÓ 

Pecan Pie 
Música i  
Cultura 

G57473019 
7ena Edició 
Summer 
Pie Festival 

21.938,00 15.938,00 39,00 10.969,00 
€ 

Associació 
Música i 
Joves 

G07605140 

23è Festival 
de Música 
Clàssica 
d'Hivern 

132.728,00 40.000,00 36,00 40.000,00 
€ 

Associació 
Amics de la 
Música de 
la Colònia 
de Sant 
Pere 

G07782360 

VII setmana 
de música 
antiga de la 
Colònia de 
Sant Pere 

18.169,20 € 9.069,20 € 34,50 9.069,20 € 

Associació 
Ensemble 
Tramuntana 

G57952798 

Nits 
Clàssiques 
de la 
Tramuntana 

53.986,00 14.000,00 31,00 14.000,00 
€ 

Associació 
Alternatilla 
Cultural 

G57531162 
Alternatilla 
Jazz in 
Mallorca 

159.723,02 40.000,00 30,00 40.000,00 
€ 



 

2017 

Associació 
Festival de 
Música 
Clàssica 
d'Artà, 
Antoni 
Lliteres 

G57869612 

XXX 
Festival 
d'Artà, 
Antoni 
Lliteres 

40.300,00 20.150,00 30,00 20.150,00 
€ 

Placa Base G57887291 Festival 
ME_MMIX 22.475,75 11.238,00 27,50 9.935,52 € 

     TOTAL 
144.123,72 

€ 
 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2018 FONS PER A LES ACTIVITATS CULTURALS 
DE LES ENTITATS ASSOCIATIVES O ORGANITZATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE  

ENTITAT NIF PROJECTE 
PUNTUACIÓ 

TOTAL   
MOTIU 

Es Puput Cultural G57795494 Rockin Matxin Festival 
Portolcolom 27,00 

Associació 
Acadèmia 1830 G57766032 Festival de Primavera 

2018 25,00 

Manca de dotació 
pressupostària. 

 

ANNEX 3 L 5 - FESTIVALS DE MÚSICA - SOL·LICITUDS EXCLOSES 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2018 FONS PER A LES ACTIVITATS CULTURALS 
DE LES ENTITATS ASSOCIATIVES O ORGANITZATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE  

ENTITAT NIF PROJECTE 
PUNTUACIÓ 

TOTAL   
MOTIU 

Festival Música 
Mallorca N0049569G 

XVI Temporada 2018. Los 
conciertos internacionales 
de música clásica en 
primavera den Mallorca 

0,00 
No és una 
associació sense 
ànim de lucre. 

Associació Cultural 
Oci i Enginy (Run 
Run) 

G57778235 Món de sons Festival 
(Cultura sense fronteres) 0,00 

La sol·licitud es 
va presentar fora 
de termini. 

Agrupació Cultural 
Brocalet G57769085 VI Festival de Ball i Música 

Tradicionals 0,00 
La sol·licitud es 
va presentar fora 
de termini. 

Sandungueros 
Samba Club J57330185 Festival +Ksamba 2018 

Lloseta Illes Balears) 23,00 
Per no assolir la 
puntuació 
mínima. 

Alma Concerts G07188311 
40 Aniversario del Festival 
Internacional de Música de 
Deià 

18,50 
Per no assolir la 
puntuació 
mínima. 

Grup Esspiral G57696908 Festival de Música Una 
besada per la llengua 18,50 

Per no assolir la 
puntuació 
mínima. 

 



 

ANNEX 4 - SUBCONTRACTACIÓ PER VINCULACIÓ 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2018 PER A LES ACTIVITATS CULTURALS DE LES 
ENTITATS ASSOCIATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE 

ENTITAT NIF 
SOL·LICITA 

AUTORITZACIÓ 

PRESENTA 
PRESSUPOSTS, 
CONVENI, ETC. 

Clúster de Còmic i Nous Mèdia de 
Mallorca G57728065 SÍ SÍ 

Associació música i joves G07605140 SÍ SÍ 

Associació Ensemble Tramuntana G57952798 SÍ SÍ 

 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU PER DETERMINAR LA 
PÈRDUA PARCIAL DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA SEGONA EDAT DE 
BINISSALEM EN CONCEPTE DE MANTENIMENT (LÍNIA 2 DESPESES EN 
BÉNS I SERVEIS CORRENTS) EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE 
PERSONES MAJORS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE 
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2017. 

Es dona compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència: 

Antecedents 

1. Dia 7 de setembre de 2016, 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 2017 (BOIB núm. 127 de 6 d’octubre de 2016). 

2. Dia 3 de novembre de 2016, l’Associació Amics de la Segona Edat de Binissalem va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 

- 1.300,00 € per al projecte manteniment 2017 (despeses en béns i serveis corrents) 

- 300,00 € per al projecte manteniment 2017 (despeses d’adquisició de béns 
inventariables) 

- 4.604,50 € per al projecte activitats socioculturals 2017. 

3. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir a l’Associació Amics de la Segona Edat de Binissalem la 
subvenció sol·licitada 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 2017 (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017). 

4. Dia 7 de juliol de 2017, l’Associació Amics de la Segona Edat de Binissalem, amb 
CIF G07333966, va presentar dins el termini fixat en la convocatòria, la documentació 



 

justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la subvenció concedida, per un import 
total de 719,97 € en concepte de manteniment (línia 2 despeses en béns i serveis 
corrents). No obstant això, l’associació no justifica la totalitat de l’import del projecte 
presentant en la sol·licitud de subvenció. 

5. Dia 08 de març de 2018, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment per declarar la pèrdua parcial 
del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

6. Dia 16 de març de 2018, registre de sortida núm. 7890, es va notificar la resolució 
anterior a l’Associació Amics de la Segona Edat de Binissalem (avís de recepció de dia 
22 de març de 2018), i transcorregut el termini de quinze dies, l’associació no ha fet 
al·legacions. 

7. Dia 18 d’abril de 2018, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de pèrdua parcial del dret al 
cobrament de la subvenció concedida. 

8. Dia 19 d’abril de 2018, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del secretari 
tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre informe 
jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de pèrdua parcial del dret al cobrament de la 
subvenció concedida a l’Associació Amics de la Segona Edat de Binissalem. 

9. Dia 5 de juny de 2018, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. En l’article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
apartat tercer in fine i en l’article 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la llei 38/2003, general de subvencions, es regula la pèrdua del 
dret al cobrament de la subvenció en cas de falta de justificació o de concurrència 
d’alguna de les causes previstes a l’article 37 de la LGS. 

2. En l’article 42 de la LGS es regula el procediment per declarar la procedència de la 
pèrdua de la pèrdua del dret de cobrament de la subvenció. 

3. D’acord amb el que s’estableix en l’article 28 del Reglament orgànic del Consell 
Insular de Mallorca, modificat per acord de Ple del Consell Insular de Mallorca, en 
sessió de dia 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016), i 
en la base 23.4 de les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per a 
l’any 2018, l’òrgan competent per resoldre és el Consell Executiu del Consell de 
Mallorca. 

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

1. Declarar la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida a 
l’Associació Amics de la Segona Edat de Binissalem en concepte de manteniment (línia 
2 despeses en béns i serveis corrents), per import de 580,03 €, en el marc de la 
convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per 
al desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017, per no haver 
justificat la totalitat del projecte presentat, i, en conseqüència, que el sobrant del 



 

document comptable AD 220180000474 es retorni a la partida pressupostària 
00.23180.48900. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Amics de laSegona Edat de Binissalem i a la 
Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

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

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

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

No obstant l’anterior, 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, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU PER DETERMINAR EL 
REINTEGRAMENT PARCIAL DE LA BESTRETA I PÈRDUA PARCIAL DEL 
DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A 
L’ASSOCIACIÓ ABEX EN CONCEPTE DE LLOGUER (LÍNIA 1) EN EL 
MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A 
ASSOCIACIONS I ENTITATS DE PERSONES MAJORS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, 
ANY 2016. 

Es dona compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència: 

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, Associació A.B.E.X va sol·licitar una subvenció 
econòmica per import de 2239,20 € per al projecte Lloguer 2016. 

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, el conseller executiu d’Economia i Hisenda, va resoldre 
reconèixer i liquidar l’obligació a favor de Associació A.B.E.X, amb CIF G-07691850, 
per import de 1119,60 €, en concepte de bestreta del 50% de l’import de la subvenció 
concedida relativa a la línia 1. 

5. Dies 29 de juliol de 2016 i 11 de gener de 2017, Associació A.B.E.X, amb CIF G-
07691850, va presentar documentació justificativa de despeses per un import total de 
2221,57 € en concepte de lloguer (línia 1), efectuades en càrrec a la subvenció 
concedida. 

6. Dia 6 de març de 2018, el centre gestor va emetre informe favorable a la justificació 
de la despesa per import de 739,21 relativa a la línia 1. 

7. Dia 19 de març de 2018, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència, va resoldre «iniciar el procediment de reintegrament parcial de 
la bestreta corresponent al 50% de la subvenció destinada a associacions i entitats de 
persones majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 
2016, (línia 1), concedida a l’Associació ABEX, G-07691850, per import de 380,39 
euros; així com la declaració de la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció 
per import de 1.499,99 € per falta de justificació del total del projecte subvencionat». 

Dia 3 d’abril de 2018, l’associació va rebre la notificació i transcorregut el termini de 
quinze dies, no ha fet al·legacions. 

8. Dia 25 d’abril de 2018, 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. 

9. Dia 26 d’abril de 2018, 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 ABEX en 
concepte de lloguer locals socials, línia 1. 

10. Dia 6 de juny de 2018, 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. D’acord amb el que s’estableix en l’article 28 del Reglament orgànic del Consell 
Insular de Mallorca, modificat per acord de Ple del Consell Insular de Mallorca, en 
sessió de dia 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016), i 
en la base 23.5 de les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per a 
l’any 2018, l’òrgan competent per resoldre és el Consell Executiu del Consell de 
Mallorca. 



 

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 associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de 
projectes de promoció sociocultural, any 2016, (línia 1), concedida a l’Associació 
ABEX, G-07691850, per import de 380,39 euros; així com la declaració de la pèrdua 
parcial del dret al cobrament de la subvenció per import de 1.499,99 € per falta de 
justificació del total del projecte subvencionat. 

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 ABEX. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació ABEX i a la Intervenció General del Consell de 
Mallorca. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

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

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

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

No obstant l’anterior, 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, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU PER DETERMINAR LA 
PÈRDUA DEL DRET PARCIAL AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ ABEX EN CONCEPTE DE MANTENIMENT 
(LÍNIA 2) I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS (LÍNIA 3) EN EL MARC DE 
LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I 
ENTITATS DE PERSONES MAJORS PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. 



 

Es dona compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència: 

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, Associació A.B.E.X va sol·licitar una subvenció 
econòmica per import de 1300 € per al projecte manteniment 2016 i 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 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, el conseller executiu d’Economia i Hisenda, va resoldre 
reconèixer i liquidar l’obligació a favor de Associació A.B.E.X, amb CIF G-07691850, 
per import de 2400 €, en concepte de bestreta del 50% de l’import de la subvenció 
concedida relativa a la línia 3. 

5. Els dies 29 de juliol de 2016 i 11 de gener de 2017, l’Associació A.B.E.X, amb CIF 
G-07691850, va presentar documentació justificativa de despeses per un import total de 
1324,29 € en concepte de manteniment (línia 2), i per un import total de 2850 € en 
concepte d’activitats socioculturals (línia 3), efectuades en càrrec a la subvenció 
concedida. No obstant això, l’associació no justifica la totalitat de l’import del projecte 
presentant en la sol·licitud de subvenció. 

6. Dia 06 de març de 2018, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment per declarar la pèrdua parcial 
del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

7. Dia 12 de març de 2018, registre de sortida núm. 7135, es va notificar la resolució 
anterior a l’Associació ABEX (avís de recepció de dia 13 de març de 2018), i 
transcorregut el termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

8. Dia 17 d’abril de 2018, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de pèrdua parcial del dret al 
cobrament de la subvenció concedida. 

9. Dia 18 d’abril de 2018, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del secretari 
tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre informe 
jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de pèrdua parcial del dret al cobrament de la 
subvenció concedida a l’Associació ABEX. 

10. Dia 7 de juny de 2018, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. En l’article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
apartat tercer in fine i en l’article 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la llei 38/2003, general de subvencions, es regula la pèrdua del 



 

dret al cobrament de la subvenció en cas de falta de justificació o de concurrència 
d’alguna de les causes previstes a l’article 37 de la LGS. 

2. En l’article 42 de la LGS es regula el procediment per declarar la procedència de la 
pèrdua de la pèrdua del dret de cobrament de la subvenció. 

3. D’acord amb el que s’estableix en l’article 28 del Reglament orgànic del Consell 
Insular de Mallorca, modificat per acord de Ple del Consell Insular de Mallorca, en 
sessió de dia 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016), i 
en la base 23.4 de les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per a 
l’any 2018, l’òrgan competent per resoldre és el Consell Executiu del Consell de 
Mallorca. 

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

1. Declarar la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida a 
l’Associació ABEX en concepte de manteniment (línia 2), per import de 285,67 €, i 
activitats socioculturals (línia 3), per import de 1950,00 €, en el marc de la convocatòria 
de subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per al 
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, per no haver 
justificat la totalitat del projecte presentat, i en conseqüència que el sobrant dels 
documents comptables AD 220180001439 i AD20180001440 es retorni a la partida 
pressupostària 00.23180.48900. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació ABEX i a la Intervenció General del Consell de 
Mallorca. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

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

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

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

No obstant l’anterior, 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, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 



 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU PER AUTORITZAR A 
PLATEJAR DISCREPÀNCIA AMB LA INTERVENCIÓ GENERAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA EN RELACIÓ A LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ D’ANTICS BLAVETS DE 
LLUC PER RESOLUCIÓ DEL VICEPRESIDENT SEGON I CONSELLER 
EXECUTIU DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA EL DIA 26 DE 
SETEMBRE DE 2017. 

Es dona compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència: 

Antecedents 

1. Dia 12 de juliol de 2017, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre aprovar l’expedient de convocatòria pública de 
subvencions per al suport a esdeveniments que fomentin la promoció sociocultural 
(participació, associacionisme i desenvolupament comunitari9, any 2017 (BOIB núm.87 
de dia 18 de juliol de 2017). 

2. Dia 24 de juliol de 2017, l’Associació d’Antics Blavets de Lluc va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de 21854,00 € per al projecte Pujada a Lluc a Peu Part 
Forana. 

3. Dia 26 de setembre de 2017, el vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència va resoldre, entre d’altres, aprovar i concedir a 
l’Associació d’Antics Blavets de Lluc la subvenció sol·licitada per import de 21854,00 
€ (BOIB núm. 121, de 3 d’octubre de 2017). 

4. Dia 2 d’octubre de 2017, l’Associació d’Antics Blavets de Lluc, amb CIF G-
07059124, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida, per un import total de  22.814,07 €. 

5. Dia 20 de desembre de 2017 i dia 26 de febrer de 2018, la Intervenció General del 
Consell de Mallorca va emetre informes de fiscalització prèvia limitada en els quals 
posa de manifest deficiències essencials. 

6. Dia 8 de maig de 2018, la tag de Promoció Sociocultural va emetre informe relatiu a 
les deficiències formulades en l’informe de la Intervenció General del Consell de 
Mallorca de dia 26 de febrer de 2018. 

7. Dia 17 de maig de 2018, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia limitada de l’expedient en què es posava de manifest el 
següent: 

«s’ha esmenat la deficiència núm. 1 de l’informe N/REF: FS-83.02/17 però persisteix 
en part la deficiència núm. que a la vista de la nova documentació aportada queda 
redactada de la següent manera: 2. Així mateix, de l’informe del centre gestor, de data 
31 d’octubre de 2017 signat pel director insular de Promoció Sociocultural, es desprèn 
que l’activitat per la qual es va atorgar la subvenció “Pujada a Lluc a Peu de la Part 
Forana” no es va realitzar, incomplint, per tant, el que disposa tant la base d’execució 
35.3d) del pressupost de 2017, com l’article 46 de l’Ordenança general de subvencions 
del Consell de Mallorca. 

Tot i el que s’argumenta en l’informe de la TAG de Promoció Sociocultural de data 8 de 
maig de 2018, no es pot considerar el supòsit al· legat com de força major, atès que en 



 

cap cas es tracta d’un succés que no s’hagués pogut preveure o que si s’hagués previst 
era inevitable, per justificar l’incompliment de les obligacions imposades al beneficiari 
en la convocatòria de subvencions i relacionats a l’article 9 de l’ordenança general de 
subvencions del Consell de Mallorca, ja que el beneficiari podia contractar una 
assegurança per cobrir les contingències causades per la cancel·lació d’esdeveniments 
per fenòmens meteorològics adversos». 

Fonaments de dret 

1. La base 56.3 i 4 de les bases d’execució del pressupost del Consell Insular de 
Mallorca per a l’any 2018 estableix que quan l’òrgan al qual es dirigeixi l’objecció no 
l’accepti i l’objecció esmentada hagi esta formulada per la Intervenció General 
correspondrà a la Presidència adoptar la resolució definitiva previ informe no vinculant 
del Consell Executiu. 

Per tot això, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència eleva al Consell Executiu la següent proposta d’ 

ACORD 

Sol·licitar l’informe favorable del Consell Executiu per plantejar la discrepància amb la 
Intervenció General del Consell de Mallorca sobre l’objecció que ha establert, en relació 
a la justificació de la subvenció concedida a l’Associació d’Antics Blavets de Lluc per 
Resolució del vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència el dia 26 de setembre de 2017, per incompliment tant del que es disposa en 
la base d’execució 35.3 d) del pressupost de 2017 com en l’article 46 de l’ordenança 
general de subvencions del Consell de Mallorca. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU PER DETERMINAR EL 
REINTEGRAMENT PARCIAL DE LA BESTRETA I PÈRDUA PARCIAL DEL 
DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADES A 
ASSOCIACIONS I ENTITATS DE PERSONES MAJORS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, 
ANY 2017. ASSOCIACIÓ CULTURAL ARRABAL DE SANTA CATALINA. 

Es dona compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència: 

Antecedents 

1. Dia 7 de setembre de 2016, 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 2017 (BOIB núm. 127 de 6 d’octubre de 2016). 

2. Dia 07 de novembre de 2016, Associació Cultural Arrabal De Santa Catalina va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 720 € per al projecte activitats 2017 

3. Dia 22 de març de 2017, 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 2017 (BOIB 
núm. 37 de 28 de març de 2017). 



 

4. Dia 5 d’abril de 2017, el conseller executiu d’Economia i Hisenda, va resoldre 
reconèixer i liquidar l’obligació a favor de Associació Cultural Arrabal De Santa 
Catalina, amb CIF G-07796352, per import de 360 €, en concepte de bestreta del 50% 
de l’import de la subvenció concedida relativa a la línia 3. 

5. Dia 21 de juny de 2017, Associació Cultural Arrabal de Santa Catalina, amb CIF G-
07796352, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida, per un import total de 350,00  € en concepte de activitats (línia 3) 

6. Dia 23 de juny de 2017, el centre gestor va emetre informe favorable a la justificació 
de la despesa per import de 350,00 euros relativa a la línia 3. 

7. Dia 14 de febrer de 2018, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència, va resoldre «Iniciar l’expedient de reintegrament parcial de la 
bestreta corresponent al 50% de la subvenció destinada a associacions i entitats de 
persones majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 
2017, (línia 3), concedida a l’Associació Cultural Arrabal de Santa Catalina, G-
07796352, per import de 10,00 euros; així com la declaració de la pèrdua parcial del 
dret al cobrament de la subvenció per import de 370,00 € per falta de justificació del 
total del projecte subvencionat». 

Dia 12 de març de 2018, l’associació va rebre la notificació i transcorregut el termini de 
quinze dies, no ha fet al·legacions. 

8. Dia 17 d’abril de 2018, 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. 

9. Dia 18 d’abril de 2018, 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 Cultural 
Arrabal Santa Catalina en concepte d’activitats socioculturals, línia 3. 

10. Dia 29 de maig de 2018, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. En les bases dotzena i setzena de les bases reguladores de la convocatòria de 
subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017, es determinen les 
obligacions dels beneficiaris de les subvencions i la justificació de les despeses 
efectuades en càrrec al projecte presentat. 

2. En els articles 56 a 58 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de 
Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017) es regulen les causes del 
reintegrament de subvencions i el procediment. L’article 56 c) de l’Ordenança estableix 
que es causa de reintegrament la falta de justificació o la justificació incompleta. 

3. D’acord amb el que s’estableix en l’article 28 del Reglament orgànic del Consell 
Insular de Mallorca, modificat per acord de Ple del Consell Insular de Mallorca, en 
sessió de dia 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016), i 
en la base 23.4 de les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per a 



 

l’any 2018, l’òrgan competent per resoldre és el Consell Executiu del Consell de 
Mallorca. 

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 associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de 
projectes de promoció sociocultural, any 2017, (línia 3), concedida a l’Associació 
Cultural Arrabal de Santa Catalina, G-07796352, per import de 10,00 euros; així com la 
declaració de la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció per import de 
370,00 € per falta de justificació del total del projecte subvencionat. 

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 Cultural Arrabal Santa Catalina. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació Cultural Arrabal Santa Catalina i a la 
Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

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

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

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

No obstant l’anterior, 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, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU PER DETERMINAR EL 
REINTEGRAMENT PARCIAL DE LA BESTRETA I PÈRDUA PARCIAL DEL 
DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADES A 
ASSOCIACIONS I ENTITATS DE PERSONES MAJORS PER AL 



 

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, 
ANY 2017. ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS DES PIL·LARÍ. 

Es dona compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència: 

Antecedents 

1. Dia 7 de setembre de 2016, 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 2017 (BOIB núm. 127 de 6 d’octubre de 2016). 

2. Dia 3 de novembre de 2016, Associació Persones Majors Des Pil·larí va sol·licitar 
una subvenció econòmica per import de 

- 3850,00 € per al projecte activitats socioculturals 2017. 

3. Dia 22 de març de 2017, 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 2017 (BOIB 
núm. 37 de 28 de març de 2017). 

4. Dia 5 d’abril de 2017, el conseller executiu d’Economia i Hisenda, va resoldre 
reconèixer i liquidar l’obligació a favor de Associació Persones Majors Des Pil·larí, 
amb CIF G-07587678, per import de 1925 €, en concepte de bestreta del 50% de 
l’import de la subvenció concedida relativa a la línia 3. 

5. Dia 19 de juliol de 2017, Associació Persones Majors Des Pil·larí, amb CIF 
G07587678, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a 
la subvenció concedida, per un import total de  

- 968,00 €  en concepte d’activitats socioculturals (línia 3)  

6. Dia 9 d’octubre de 2017, el centre gestor va emetre informe favorable a la justificació 
de la despesa per import de 968,00 euros relativa a la línia 3. 

7. Dia 5 de març de 2018, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència, va resoldre «Iniciar l’expedient de reintegrament parcial de la 
bestreta corresponent al 50% de la subvenció destinada a associacions i entitats de 
persones majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 
2017, (línia 3), concedida a l’Associació Persones Majors des Pil·larí, G-07587678, per 
import de 957,00 euros, i en conseqüència la declaració de la pèrdua parcial del dret al 
cobrament de la subvenció per import de 2882,00 € per falta de justificació del total del 
projecte subvencionat». 

Dia 14 de març de 2018, l’associació va rebre la notificació i transcorregut el termini de 
quinze dies, no ha fet al·legacions. 

8. Dia 17 d’abril de 2018, 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. 

9. Dia 18 d’abril de 2018, 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 Persones 
Majors des Pil·larí en concepte d’activitats socioculturals, línia 3. 

10. Dia 29 de maig de 2018, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. En les bases dotzena i setzena de les bases reguladores de la convocatòria de 
subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017, es determinen les 
obligacions dels beneficiaris de les subvencions i la justificació de les despeses 
efectuades en càrrec al projecte presentat. 

2. En els articles 56 a 58 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de 
Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017) es regulen les causes del 
reintegrament de subvencions i el procediment. L’article 56 c) de l’Ordenança estableix 
que es causa de reintegrament la falta de justificació o la justificació incompleta. 

3. D’acord amb el que s’estableix en l’article 28 del Reglament orgànic del Consell 
Insular de Mallorca, modificat per acord de Ple del Consell Insular de Mallorca, en 
sessió de dia 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016), i 
en la base 23.4 de les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per a 
l’any 2018, l’òrgan competent per resoldre és el Consell Executiu del Consell de 
Mallorca. 

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 associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de 
projectes de promoció sociocultural, any 2017, (línia 3), concedida a l’Associació 
Persones Majors des Pil·larí, G-07587678, per import de 957,00 euros, i en 
conseqüència, declarar la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció per 
import de 2882,00 € per falta de justificació del total del projecte subvencionat. 

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 Persones Majors des Pil·larí. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació Persones Majors des Pil·larí i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

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



 

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

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

No obstant l’anterior, 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, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR LA PÈRDUA DEL DRET AL 
COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A ASSOCIACIONS I 
ENTITATS DE PERSONES MAJORS PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2016. LÍNIA 2 
MANTENIMENT. ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT DE SON COTONER. 

Es dona compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència: 

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, la Asociación Tercera Edad de Son Cotoner va sol·licitar 
una subvenció econòmica per import de 1300 € per al projecte manteniment 2016. 

3. Dia 20 de juliol de 2016, la Asociación Tercera Edad de Son Cotoner, amb CIF G-
07479280, va presentar documentació justificativa en concepte de manteniment (línia 
2), efectuades en càrrec a la subvenció concedida. 

4. Dia 25 de novembre de 2016, registre de sortida núm. 26336, es va requerir a 
l’associació per a què esmenés, en el termini de 10 dies, els defectes que contenia la 
justificació, enviament lliurat el dia 5 de desembre de 2016. 

Transcorregut aquest termini, l’associació no ha presentat cap tipus de documentació. 

5. Dia 14 de febrer de 2018, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència, va resoldre «1. Iniciar l’expedient per declarar la pèrdua del 
dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació Tercera Edad de Son 
Cotoner, amb CIF G-07479280, per import de 1.300,00 €, per al desenvolupament de 
projectes de promoció sociocultural, any 2016, ja a que no s’han esmenat les 
deficiències existents en la justificació i per tant aquesta no es considera ajustada al que 
s’estableix en la base setzena de les bases reguladores de la subvenció». 



 

Dia 27 de febrer de 2018, l’associació va rebre la notificació i transcorregut el termini 
de quinze dies, no ha fet al·legacions. 

6. Dia 16 de maig de 2018, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció concedida. 

9. Dia 17 de maig de 2018, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de pèrdua del dret al cobrament de 
la subvenció concedida a l’Associació Tercera Edat Son Cotoner en concepte de 
manteniment local social any 2016. 

10. Dia 29 de maig de 2018, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. Les bases reguladores de la convocatòria de subvencions destinades a associacions i 
entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de promoció 
sociocultural, any 2016, aprovades per acord del Consell Executiu, dia 16 de desembre 
de 2015, (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016). 

2. En l’article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
apartat tercer in fine i en l’article 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la llei 38/2003, general de subvencions, es regula la pèrdua del 
dret al cobrament de la subvenció en cas de falta de justificació o de concurrència 
d’alguna de les causes previstes a l’article 37 de la LGS. 

3. En l’article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en 
l’article 94 del Reial decret 887/2006 es regula el procediment. 

4. D’acord amb el que s’estableix en l’article 28 del Reglament orgànic del Consell 
Insular de Mallorca, modificat per acord de Ple del Consell Insular de Mallorca, en 
sessió de dia 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016), i 
en la base 23.4 de les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per a 
l’any 2018, l’òrgan competent per resoldre és el Consell Executiu del Consell de 
Mallorca. 

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

1. Declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació 
Tercera Edad de Son Cotoner, amb CIF G-07479280, per import de 1.300,00 €, per al 
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016, ja a que no s’han 
esmenat les deficiències existents en la justificació i per tant aquesta no es considera 
ajustada al que s’estableix en la base setzena de les bases reguladores de la subvenció. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Tercera Edat de Son Cotoner i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, 
alternativament, els recursos següents: 



 

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

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

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

No obstant l’anterior, 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, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU PER DETERMINAR EL 
REINTEGRAMENT PARCIAL DE LA BESTRETA I INICI DEL 
PROCEDIMENT PER DECLARAR LA PÈRDUA PARCIAL DEL DRET AL 
COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADES A ASSOCIACIONS I 
ENTITATS DE PERSONES MAJORS PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2017. ASOCIACIÓN 
TERCERA EDAD DE SON COTONER. 

Es dona compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència: 

Antecedents 

1. Dia 7 de setembre de 2016, 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 2017 (BOIB núm. 127 de 6 d’octubre de 2016). 

2. Dia 4 de novembre de 2016, Asociación Tercera Edad De Son Cotoner va sol·licitar 
una subvenció econòmica per import de 

- 2121,60 € per al projecte activitats socioculturals 2017. 

3. Dia 22 de març de 2017, 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 2017 (BOIB 
núm. 37 de 28 de març de 2017). 

4. Dia 5 d’abril de 2017, el conseller executiu d’Economia i Hisenda, va resoldre 
reconèixer i liquidar l’obligació a favor de Asociación Tercera Edad De Son Cotoner, 
amb CIF G-07479280, per import de 1060,8 €, en concepte de bestreta del 50% de 
l’import de la subvenció concedida relativa a la línia 3. 



 

5. Dia 20 de juliol de 2017, Asociación Tercera Edad De Son Cotoner, amb CIF G-
07479280, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida, per un import total de  

- 990,00 €  en concepte d’activitats socioculturals (línia 3)  

6. Dia 1 de setembre de 2017, el centre gestor va emetre informe favorable a la 
justificació de la despesa per import de 660,00 euros relativa a la línia 3. 

7. Dia 2 de març de 2018, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència, va resoldre «Iniciar l’expedient de reintegrament parcial de la 
bestreta corresponent al 50% de la subvenció destinada a associacions i entitats de 
persones majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 
2017, (línia 3), concedida a la Asociación Tercera Edad de Son Cotoner, G-07479280, 
per import de 400,80 euros, i en conseqüència inici del procediment per declarar la 
pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció per import de 1461,60 € per falta 
de justificació del total del projecte subvencionat». 

Dia 14 de març de 2018, l’associació va rebre la notificació i transcorregut el termini de 
quinze dies, no ha fet al·legacions. 

8. Dia 17 d’abril de 2018, 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. 

9. Dia 18 d’abril de 2018, 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 Tercera 
Edat de Son Cotoner en concepte d’activitats socioculturals, línia 3. 

10. Dia 6 de juny de 2018, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. En les bases dotzena i setzena de les bases reguladores de la convocatòria de 
subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017, es determinen les 
obligacions dels beneficiaris de les subvencions i la justificació de les despeses 
efectuades en càrrec al projecte presentat. 

2. En els articles 56 a 58 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de 
Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017) es regulen les causes del 
reintegrament de subvencions i el procediment. L’article 56 c) de l’Ordenança estableix 
que es causa de reintegrament la falta de justificació o la justificació incompleta. 

3. D’acord amb el que s’estableix en l’article 28 del Reglament orgànic del Consell 
Insular de Mallorca, modificat per acord de Ple del Consell Insular de Mallorca, en 
sessió de dia 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016), i 
en la base 23.4 de les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per a 
l’any 2018, l’òrgan competent per resoldre és el Consell Executiu del Consell de 
Mallorca. 



 

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 associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de 
projectes de promoció sociocultural, any 2017, (línia 3), concedida a la Asociación 
Tercera Edad de Son Cotoner, G-07479280, per import de 400,80 euros, i en 
conseqüència declarar la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció per import 
de 1461,60 € per falta de justificació del total del projecte subvencionat». 

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 Tercera Edat de Son Cotoner. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació Tercera Edat de Son Cotoner i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

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

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

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

No obstant l’anterior, 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, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L’ANY 2018 
(DEPARTAMENTS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL, DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES I DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS). 

Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda: 



 

El conseller executiu d’Economia i Hisenda, d’acord amb les competències atribuïdes a 
l’article 5 de l’Ordenança general de subvencions i l’article 31.2.e) del Reglament 
orgànic de la Corporació, proposa al Consell Executiu l’adopció del Acord següent: 

“El Consell Executiu, reunit en sessió de 24 de gener de 2018, va aprovar, entre d’altres, 
el Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2018 (BOIB núm. 
16, de 25.02.2018) que ha estat objecte de diverses modificacions, el text consolidat del 
qual es troba publicat a la Seu electrònica d’aquest Consell. 

El Departament de Desenvolupament Local i el de Territori i Infraestructures, han 
presentant, respectivament, les propostes de 30 de maig i 14 de juny de 2018, de 
modificació d’aquest Pla a l’objecte d’incloure els acords del Consell de Capitalitat 
respecte a l’Ajuntament de Palma. 

Igualment, el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, el 12 de juny de 2018, ha 
comunicat una errada de caràcter material en el text de l’acord del Consell Executiu, de 
2 de maig de 2018, pel qual es va aprovar la modificació del Pla estratègic a l’objecte 
d’incloure una línia d’aquest Departament.  

D’acord amb l’article 5 de l’Ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada per Acord del Ple de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18.02.2017), 
correspon al conseller executiu d’Economia i Hisenda proposar al Consell Executiu 
l’aprovació del plans estratègics de subvencions conforme a la informació i les 
propostes que, amb aquesta finalitat, presenten els departaments del Consell de 
Mallorca, els organismes autònoms que en depenen i els ens públics atorgants. 

Per tot això, a proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda, d’acord amb 
l’atribució conferida en l’article 28.h) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, 
s’adopta el següent:  

ACORD 

1. Modificar el Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2018, 
respecte a les línies de subvencions del Departament de Desenvolupament Local i del 
Departament de Territori i Infraestructures, d’acord amb el detall següent:  

1.1. Departament de Desenvolupament Local, programa Cooperació i Administració 
Local (94319), incloure:  

 
DEPARTAMENT  DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROGRAMA: COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL (94310) 

DENOMINACIÓ: Aportació a Ajuntament de Palma per la Llei de Capitalitat 

       

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i 
règim de 
concessió 

Cost previst 
(3 anys) 

Termini 
d’execució 

- Compensar els costs 
de capitalitat de 
Palma 

 

- Ajuntament de 
Palma  

 

- Actuacions 
acordades pel 
Consell de 
Capitalitat (art. 
142.a Llei 23/2006, 
de 20 de desembre, 
de Capitalitat de 
Palma) 

65.94310.76210 

 

- Concessió 
directa imposada 
per norma de rang 
legal 

 

2.300.000,00€ 
(2018) 

 

Durant 
l'any 2018, 
2019, 
2020 i 
2021 

1.2. Departament de Territori i Infraestructures, programa Carreteres (45300), incloure: 
DEPARTAMENT: TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 



 

PROGRAMA: CARRETERES  (45300) 

DENOMINACIÓ: Ajuntament de Palma actuacions Llei Capitalitat carreteres  

 

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 
pressupostàries 

Procediment i 
règim de 
concessió 

Cost 
previst) 

Termini 
d’execució 

- Compensar els costs 
de capitalitat de Palma 

 

- Ajuntament de 
Palma  

 

- Actuacions 
acordades pel 
Consell de 
Capitalitat (art. 
142.a Llei 23/2006, 
de 20 de desembre, 
de Capitalitat de 
Palma)  

55.45300.76204 

 

- Concessió 
directa imposada 
per norma de rang 
legal 

 

900.000,00 € 
(2018) 

 

Durant 
l'any 2017, 
2018, 
2019 i 
2020 

2. Corregir l’errada material detectada al punt 1.1. de l’Acord del Consell Executiu, de 2 
de maig de 2018, de modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de 
Mallorca: 

Allà on diu: 

“1.1. Dins el programa pressupostari Promoció Cultural (33490), incloure la subvenció 
següent: “ 

“PROGRAMA : PROMOCIÓ CULTURAL (33490)” 

“Aplicacions pressupostàries: 20 3490 48901 (5.000 €) – 20 33490 78901 (10.000 €)” 

Ha de dir: 

“Dins el programa pressupostari Biblioteques, Arxius i Museus (33210), incloure la 
subvenció següent:” 

“PROGRAMA : BIBLIOTEQUES, ARIXUS I MUSEUS (33210)” 

“Aplicacions pressupostàries: 20 33210 48901 (5.000 €) - 20 33210 78901 (10.000 €)” 

3. Publicar el contingut d’aquest Acord 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 DE L’ABONAMENT DEL PRINCIPAL 
ACTUALITZAT MÉS ELS INTERESSOS LEGALS RELATIUS A LA 
INTERLOCUTÒRIA 293/2017, DE 10 DE NOVEMBRE, DEL JUTJAT 
CONTENCIÓS – ADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE PALMA DE MALLORCA, 
PER OPOSICIÓ A LA QUANTIA RESULTANT DEL CÀLCUL 
D’INTERESSOS PER PART DE PROYECTOS BEKOR, S.L. 

Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 

Antecedents 

1.- En data 15 de novembre de 2017, per acord del Consell Executiu, es va reconèixer 
l’obligació de pagament a l’entitat Proyectos Bekor, S.L., derivada de la indemnització 
per responsabilitat patrimonial, en concepte de principal i interessos, d’acord amb la 
sentència núm. 416/2015, de 4 de novembre, dictada en primera instància pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma, recaiguda en el procediment ordinari 
42/2009, confirmada per la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del 



 

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 572/2016, de 8 de novembre, 
dictada en el rotlle d’apel·lació núm. 74/2016. 

2.- En data 23 de novembre de 2017, es va procedir a la realització material de 
pagament d’acord amb el reconeixement abans esmentat, resultant els següents imports: 
Total; 843.757,12 €; del qual, en concepte de principal 704.248,41 € i, en concepte 
d’interessos 139.508,71 €. Durant la tramitació de l’expedient de reconeixement de 
l’obligació i realització material, l’entitat Proyectos Bekor, S.L., mitjançant la seva 
representació processal, va formular oposició a la quantia resultant del càlcul 
d’interessos que s’havien dut a terme durant la tramitació de l’expedient i, per 
interlocutòria núm. 293/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, en el 
procediment de referència, ha estimat la sol·licitud presentada per l’empresa 
reconeixent el dret de Proyectos Bekor, S.L. a percebre la diferència restant entre les 
quantitats ja abonades el 23 de novembre de 2017 i les majors que resulten del que ha 
determinat el Jutjat. 

3.- En data 19 de desembre de 2017, el cap del Servei jurídic d’Urbanisme emet informe 
on determina, sobre l’execució de la interlocutòria número 293/2017 del Jutjat 
Contenciós – Administratiu número 2 de Palma, condemnant al Consell de Mallorca al 
pagament de la diferència restant entre les quantitats ja abonades el 23 de novembre de 
2017 en relació a la responsabilitat patrimonial pels perjudicis soferts com a 
conseqüència de les actuacions d’aquest Consell Insular en relació al sector urbanitzable 
núm. 12 “Es Pujol” del terme municipal de Santanyi i les majors que resulten del que ha 
determinat el Jutjat, que l’import principal actualitzat a abonar a PROYECTOS 
BEKOR, S.L. és de 95.703,85 € (noranta-cinc mil set-cents tres euros amb vuitanta-
cinc cèntims) i que l’import dels interessos legals és de 178.444,60 € (cent setanta-vuit 
mil quatre-cents quaranta-quatre euros amb seixanta cèntims). 

Consideracions jurídiques  

L’article 28.j)  de l’acord del Ple, de 2 de juliol de 2001, pel qual s’aprova el Reglament 
Orgànic del Consell de Mallorca (BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001) assenyala 
que correspon al Consell Executiu del Consell de Mallorca la competència per autoritzar 
i disposar despeses en la quantia que es determini en les bases d’execució del pressupost 
que, d’acord amb la Base 23.4 del pressupost del Consell Insular de Mallorca per a 
l’any 2018, correspon al Consell Executiu quan l’import és superior a dos-cents 
cinquanta mil euros (250.000,00 euros). 

Per tant, ACORD: 

1. Aprovar l’abonament de la diferència restant entre les quantitats ja abonades el 23 de 
novembre de 2017 i les majors que resulten del que ha determinat el Jutjat a la 
interlocutòria número 293/2017 del Jutjat Contenciós – Administratiu número 2 de 
Palma, a favor de PROYECTOS BEKOR, S.L. amb CIF B07785579 per les 
conseqüències de les actuacions del Consell Insular de Mallorca en relació al sector 
urbanitzable núm. 12 “Es Pujol”, del terme municipal de Santanyi, per import de 
95.703,85 € (noranta-cinc mil set-cents tres euros amb vuitanta-cinc cèntims) a més 
dels interessos per un import de 178.444,60 € (cent setanta-vuit mil quatre-cents 
quaranta-quatre euros amb seixanta cèntims)  que sumen un total de 274.148,45 € 
(dos-cents setanta-quatre mil cent quaranta-vuit euros amb quaranta-cinc 
cèntims). 



 

2. Autoritzar i disposar la despesa per import de 274.148,45 € (dos-cents setanta-
quatre mil cent quaranta-vuit euros amb quaranta-cinc cèntims) a favor de 
PROYECTOS BEKOR, S.L. amb CIF B07785579, amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària núm. 55.15140.22620 per un import de noranta-cinc mil set-cents tres 
euros amb vuitanta-cinc cèntims (95.703,85 €) i operació RC 220180008868, i amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 55.15140.35200 per un import de cent setanta-
vuit mil quatre-cents quaranta-quatre euros amb seixanta cèntims (178.444,60 €) i 
operació RC 220180008868. 

3. Notificar aquesta resolució a Intervenció delegada, Assessoria Jurídica del Consell de 
Mallorca i a PROYECTOS BEKOR, S.L. 

 

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU D’APROVACIÓ DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I INFRAESTRUCTURES DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA I L’AJUNTAMENT DE LLOSETA,  PER A L’EXECUCIÓ DE 
REFORÇ DE FERM I AMPLIACIÓ DE SECCIÓ EN TRES PUNTS I 
POSTERIOR CESSIÓ DE LA CARRETERA MA-2111-A. 

Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 

Atesa la proposta de cessió a l’Ajuntament de Lloseta de la titularitat de la carretera Ma-
2111-A, al suportar un trànsit eminentment local i entenent que resultarà més eficaç la 
seva gestió municipal, la qual cosa simplificarà la tramitació dels expedients vinculats a 
les autoritzacions d’obres dels veïnats i a l’explotació de la via. La xarxa de carreteres 
gestionada pel Consell de Mallorca, una vegada cedida la via, es mantindrà connexa.  

De forma prèvia a la cessió, es preveu la realització d’obres consistents en un reforç de 
ferm, més l’ampliació de la secció actual en tres punts. 

La col·laboració entre el Departament de Territori i Infraestructures del Consell de 
Mallorca i l’Ajuntament de Lloseta s’ha articulat per la via del conveni de col·laboració 
entre diferents administracions per al finançament conjunt d’obres en les diferents 
xarxes prevista a l’article 21.1, 2 i 4 de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la 
CAIB i l’article 44 del Reial decret 1812/1994, de 2 de setembre, pel qual s’aprova el 
reglament general de carreteres.  

S’ha emès informe favorable de l’actuació per part del cap del servei d’Explotació i 
Conservació i el coordinador en cap de la Direcció Insular d’Infraestructures, informant 
favorablement.  

En data 30 d’abril de 2018, l’Ajuntament de Lloseta remet certificat de l’acord adoptat 
pel plenari de la Corporació, en data 24-04-2018, d’aprovació de l’acceptació de la 
cessió de la carretera Ma-2111-A, prèvia realització de les obres descrites als apartats 
anteriors. 

Consta a l’expedient la Reserva de crèdit núm. d’operació 220180008899, amb càrrec a 
la partida 55.45300.61900 de data 29/05/2018, per import de 320.000’00 € per fer front 
a les obres previstes en aquest conveni de col·laboració.  

Atès l’informe jurídic de la cap de servei de la Secretaria Tècnica de dia 7 de juny de 
2018 de 2017 i l’informe de fiscalització de conformitat de la Intervenció delegada de 



 

dia 14 de juny de 2018 (núm. ID 215/2018 BCS), la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures eleva al Consell Executiu per ser l’òrgan competent en aplicació de 
l’article 28.d) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (BOIB núm. 102, de 25 
d’agost de 2001, la darrera modificació del qual va ser aprovada per Ple de 12 de 
desembre de 2016 i publicada al BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016)  i la Base 
23.4 del Pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 2018, que indica que l’òrgan 
competent per aprovar els convenis és el Consell Executiu del Consell de Mallorca, la 
següent proposta,  

ACORD 

1. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i 
l’Ajuntament de Lloseta, a través del qual el Consell de Mallorca realitzarà, a la 
carretera Ma-2111-A, l’execució d’un reforç del ferm a més de l’ampliació de la secció 
actual entre els punts quilomètrics 1’170 i 1’252, entre 1’250 i 1’305, així com entre els 
punts quilomètrics 1’590 i 1’620, aproximadament, amb un cost estimat per a la 
reparació superficial del ferm i per a l’ampliació de la secció en els trams indicats de 
320.000’00 €, per a posteriorment cedir a l’Ajuntament de Lloseta, mitjançant l’acta de 
lliurament oportuna, la titularitat de la carretera Ma-2111-A. El conveni quedarà 
redactat en els termes següents:    

«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I 
L’AJUNTAMENT DE LLOSETA DE CESSIÓ DE LA CARRETERA Ma-2111-A  

Palma, XX de XX de 2018 

REUNITS 

D’una banda, l´Hble. Sra. Mercedes Garrido Rodriguez, Consellera Executiva del 

Departament de Territori i Infraestructures, d’acord amb el Decret d’organització del 

Consell Insular de Mallorca de 10 de juliol de 2015 ( BOIB núm. 109 de dia 18 de juliol 

de 2015). 

I de l’altra, el Sr. Batlle- President de l´Ajuntament de Lloseta, José Maria Muñoz 

Pérez, com a representant d’aquest consistori municipal, amb domicili al carrer Es Pou 

Nou, núm. 3, 07360, Lloseta i CIF P0704200E. 

Les parts es reconeixen, per la representació amb que actuen, la capacitat suficient per 

formalitzar aquest conveni, per la qual cosa, 

EXPOSEN 

I.- Que el Consell de Mallorca és el titular de la Carretera Ma-2111-A, la qual no 

uneix nuclis de població però si discorre entre sòl urbà i suporta un trànsit 

eminentment local, cosa per la qual s’entén que la gestió de la mateixa seria més eficaç 

si fos municipal. L’ajuntament de Lloseta vol assumir la titularitat de la mateixa per 

poder dur a terme en ella una sèrie d’actuacions. 

II.- Que, a petició del Departament de Territori i Infraestructures, en data 24 d’abril de 

2018, l’ajuntament de Lloseta adoptà l’acord plenari d’acceptar la cessió de la 

carretera esmentada, condicionant-la a que s’hi realitzés un reforç del ferm a més de 

l’ampliació de la secció actual entre els punts quilomètrics 1’170 i 1’250, entre 1’250 i 

1’305, així com entre els punts quilomètrics 1’590 i 1’620, aproximadament. 

CLÁUSULES 



 

PRIMERA.-OBJECTE 

L’objecte d’aquest conveni és articular la col·laboració entre el Consell Insular de 

Mallorca i l’Ajuntament de Lloseta, per la qual el Consell cedirà a l’Ajuntament la 

titularitat de la carretera Ma-2111-A, i procedirà a l’execució d’un reforç del ferm a 

més de l’ampliació de la secció actual entre els punts quilomètrics 1’170 i 1’252, entre 

1’250 i 1’305, així com entre els punts quilomètrics 1’590 i 1’620, aproximadament, 

per part del Consell de Mallorca, amb un cost estimat per a la reparació superficial del 

ferm i per a l’ampliació de la secció en els trams indicats de 320.000’00 €. 

SEGONA.- VIGÈNCIA 

La vigència d’aquest conveni és d’un (1) any, a partir de la data de la signatura 

d’aquest document i, en conseqüència, obliga a les parts des d’aquest moment i fins el 

compliment de les obligacions per ambdues parts, o bé fins que sobrevingui una de les 

causes d’extinció a la clàusula cinquena. 

TERCERA.- DESENVOLUPAMENT DELS OBJECTIUS 

Les parts mitjançant el present conveni acorden, els drets i les obligacions que cada un 

d’elles assumeix. 

1. El Consell de Mallorca es compromet a cedir a l’Ajuntament de Lloseta, la titularitat 

de la carretera Ma-2111-A), que passarà a integrar-se en la xarxa local de la dita 

Corporació des del moment en què se'n formalitzi la recepció, mitjançant la signatura, 

per ambdues Administracions Públiques, de la corresponent Acta de Lliurament. 

2. L’Ajuntament de Lloseta es compromet a assumir amb aquest conveni la titularitat de 

la carretera Ma-2111-A i a donar-li la denominació de Camí. 

3. L’Ajuntament de Lloseta té previst autoritzar la intervenció de l’Ajuntament d’Inca 

per a la instal·lació de la canalització d’aigua potable en aquesta via, per la qual cosa, 

el reforç de ferm i l’ampliació de la secció actual entre els punts quilomètrics 1’170 i 

1’252, entre 1’250 i 1’305, així com entre els punts quilomètrics 1’590 i 1’620, a 

executar per part del Consell de Mallorca, quedarà pendent d’execució fins que 

l’Ajuntament de Lloseta no comuniqui al Consell de Mallorca l’efectiva realització de 

les esmentades obres de canalització. 

4. El Consell de Mallorca es compromet a executar les obres de reposició del ferm i 

l’ampliació de la secció actual entre els punts quilomètrics 1’170 i 1’252, entre 1’250 i 

1’305, així com entre els punts quilomètrics 1’590 i 1’620 de la carretera Ma-2111-A 

en el termini màxim de sis (6) mesos a comptar des de la comunicació per part de 

l’Ajuntament de Lloseta de les obres de canalització d’aigua potable i la posada a 

disposició, mitjançant acord de Ple, dels terrenys necessaris perquè el Consell de 

Mallorca executi l’ampliació de la secció esmentada, que s’incorporaran al projecte. 

QUARTA.- GESTIÓ DEL CONVENI 

Amb la finalitat de tractar totes les aquelles qüestions que es puguin derivar del present 

conveni i proposar, si escau el cas als òrgans competents les mesures a adoptar, es 

podrà constituir una comissió de seguiment.  

CINQUENA.- EXTINCIÓ 



 

El conveni quedarà extingit una vegada transcorregut el període de vigència esmentat 

en la clàusula segona, o per la concurrència de qualsevol de les següents 

circumstàncies: 

a) Per mutu acord entre les parts. 

b) Per incompliment de les seves obligacions per qualsevulla de les parts 

c) Si transcorregut el període d’un any des de la signatura del present conveni, 

l’ajuntament de Lloseta no ha posat a disposició del Consell de Mallorca els 

terrenys necessaris per a l’ampliació de la secció actual entre els punts 

quilomètrics 1’170 i 1’252, entre 1’250 i 1’305, així com entre els punts 

quilomètrics 1’590 i 1’620, de la carretera Ma-2111-A.  

SISENA.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

Les parts acorden resoldre de mutu acord les qüestions que puguin sorgir de la 

interpretació i el compliment d’aquest conveni o plantejar-les, en el seu cas, davant la 

Comissió de Gestió del Conveni que es creï. 

Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per 

duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament.» 

2. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Lloseta, a la Direcció Insular 
d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Infraestructures, així com 
també a la Intervenció Delegada. 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS  

APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA 
INTERPOSAT PEL SR. JAG, EN NOM PROPI I EN NOM I REPRESENTACIÓ 
DE LA «COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA PARCEL·LACIÓ RÚSTICA 
DE PUNTIRÓ» I DE LA «ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PUNTIRÓ», CONTRA LES 
RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DE L'INSTITUT MALLORQUÍ 
D'AFERS SOCIALS (IMAS) DE DATES 26 D'OCTUBRE DE 2017, 
D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DEL CONTRACTE EXCLÒS RELATIU 
AL CONTRACTE D'ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA PER A 
MENORS DE 13 A 17 ANYS AMB MESURA DE PROTECCIÓ I DEPENDENTS 
DE L'IMAS MITJANÇANT ADJUDICACIÓ DIRECTA, I DE DATA 14 DE 
DESEMBRE DE 2017 D'ADJUDICACIÓ DEL MATEIX EXPEDIENT. 

Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 

ANTECEDENTS I FETS 

1. L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (en endavant IMAS) té les competències de 
protecció de menors a Mallorca i l’obligació de dotar dels recursos adients per 
executar les mesures de protecció necessàries a favor dels menors amb mesura 
jurídica de tutela o guarda. 

2. L’IMAS té com a funció, d’acord amb l’article 2.a) dels seus Estatuts, gestionar les 
actuacions que en matèria de menors són pròpies del Consell de Mallorca i d’acord 
amb les normatives aprovades i aplicables. A més, ha de complir amb l’establert a 
la Llei 8/1997, de 18 de desembre, d’atribucions de competències en matèria de 



 

tutela, acolliment i adopció, i també amb el previst als articles 172 i següents del 
vigent Codi Civil. Així mateix, l'IMAS té la competència per contractar els serveis 
públics necessaris per desenvolupar la seva gestió, d'acord amb el mateix article 3.c) 
dels Estatuts. 

3. Entre les obligacions establertes en aquesta matèria es troba la d'atendre en centre 
residencial aquells menors que han estat separats de la seva família i per les seves 
característiques personals o circumstàncies familiars, no s'han pogut integrar en una 
família d'acollida d'acord amb l'establert a l’article 76.1c) de la Llei 17/2006 de les 
Illes Balears, de 13 de novembre, integral d’atenció i dels drets de la infància i 
adolescència de les Illes Balears. 

4. Al Reglament pel qual s'estableix el règim jurídic dels centres d'acolliment 
residencial de persones menors d'edat a Mallorca (BOIB núm. 72, de 13 de maig de 
2010), a l'article 15 defineix els centres de primera acollida com a «centres 

residencials de caràcter integral que proporcionen atenció immediata i transitòria 

a menors que requereixen la sortida urgent dels seu medi familiar i/o un diagnòstic 

que orienti a l'entitat pública competent en matèria de protecció de menors sobre 

les mesures a adoptar en atenció a l'interès del menor». L'estada dels menors en 
aquests centres residencials té caràcter provisional. 

Per dur a terme aquesta tasca, la direcció insular de menors i família i, en concret, la 
direcció de les Llars del Menor gestora dels centres de gestió pròpia de l’IMAS, 
requereixen d’equipaments adaptats a les necessitats del Programa Residencial que 
desenvolupa i a les necessitats dels professionals per poder desenvolupar la seva 
tasca en condicions adequades. 

5. En data 14 de juliol de 2016 es va publicar en el BOIB (núm.: 89) l'anunci de 
licitació per a la contractació relativa a la compra d'un immoble per destinar-lo a 
centre d'acollida de menors adolescents amb mesura de protecció i amb necessitat 
urgent d'acolliment residencial, de 13 a 17 anys d'ambdós sexes, dependents de 
l'IMAS, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. 

6. En data 22 de setembre de 2016 la presidenta de l'IMAS va resoldre declarar 
DESERT el procediment d'adjudicació del contracte exclòs del text refós de la Llei 
de contractes del sector públic relatiu a la compra d'un immoble per destinar-lo a 
centre d'acollida de menors adolescents amb mesura de protecció i amb necessitat 
urgent d'acolliment residencial, de 13 a 17 anys d'ambdós sexes, dependents de 
l'IMAS atès que l'únic licitador que es va presentar va retirar la seva oferta. 

7. Vista aquesta situació la direcció de les Llars del Menor va reprendre tot un seguit 
d'actuacions encaminades a aconseguir una solució definitiva a la necessitat urgent 
de comptar amb un centre de primera acollida per a menors adolescents, anomenat 
«Tramuntana», abans del 31 de gener de 2017. Als efectes, i previ informe de 
necessitats emès per la directora de les Llars del Menor, el 26 d'octubre de 2016 la 
presidenta de l'IMAS va dictar resolució per la qual es va iniciar la tramitació del 
corresponent expedient relatiu a l'adquisició directa d'un immoble. Posteriorment, 
en data 21 de novembre de 2016 la presidenta de l'IMAS va dictar resolució d'arxiu 
de l'esmentat expedient vista la complexitat per aconseguir un immoble que complís 
tots els requisits exigits i per a l'obtenció de la documentació necessària per a la 
tramitació administrativa del contracte per a l'adquisició d'un immoble per destinar-
lo a centre d'acollida de menors.  



 

8. Posteriorment, considerant que els procediments previs havien quedat deserts o 
s'havien hagut d'arxivar davant la manca de disponibilitat d'immobles i tenint en 
compte l'obligació legal de donar atenció residencial als referits menors, des de 
l'IMAS es va continuar cercant alternatives i es va aconseguir l'opció d'accedir, per 
un període limitat de temps, a un immoble que complia amb els requisits necessaris 
mentre es tramitava un nou procediment de concurs públic per contractar un 
immoble on ubicar el centre de forma definitiva. En conseqüència, en data 30 de 
gener de 2017 la presidenta de l'IMAS va dictar resolució d'adjudicació directa per a 
l'arrendament d'un immoble, per destinar-lo a Centre de Primera Acollida 
TRAMUNTANA i així continuar amb el desenvolupament de la tasca 
socioeducativa i d'atenció als menors adolescents d'entre 13 i 17 anys amb mesura 
de protecció i dependents de l'IMAS. Aquest contracte es va signar amb data 1 de 
febrer de 2017 per un període comprés entre l'1 de febrer i el 31 de juliol de 2017, 
període en el qual estava previst tramitar un expedient de contractació per al lloguer 
amb opció de compra d'un immoble on ubicar-hi, com s'ha indicat, el citat centre de 
forma definitiva. 

9. En data 8 de març de 2017 es va dictar resolució de la presidenta de l'IMAS 
d'aprovació de l'expedient del contracte exclòs 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 (en endavant TRLCSP), mitjançant procediment obert, relatiu a dos 
contractes d'arrendament amb opció de compra de dos immobles, un per destinar-lo 
a centre residencial i l'altre per destinar-lo a centre de primera acollida, ambdós per 
a menors de 13 a 17 anys amb mesura de protecció i dependents de l'IMAS. 

10. En data 21 de juny de 2017 per resolució de la presidenta es va declarar DESERT el 
procediment de licitació del contracte exclòs del TRLCSP, indicat al punt anterior. 
Aquesta licitació incloïa el següent lot: 

LOT 2 «Contracte d’arrendament amb opció a compra d'un immoble amb una 

superfície útil mínima de 500 m2 per un centre de primera acollida per a menors 

amb mesura de protecció de 13 a 17 anys a l'illa de Mallorca» atès que cap dels 
immobles ofertats complia els requisits exigits al plec de prescripcions tècniques. 

11. Atesa aquesta situació, des de la direcció de les Llars de Menor es va iniciar de 
forma urgent una altra recerca d'un nou immoble per tal d'ubicar-hi el Centre i, 
finalment, es va trobar un immoble que s'ajustava als requisits i condicions 
tècniques dels plecs i respecte del qual els propietaris estaven interessats en el seu 
lloguer amb opció de compra venta.  

12. En data 29 de setembre i 29 de novembre de 2017 la cap de servei d'arquitectura de 
l'IMAS emet Informes «d'adequació als requisits per l'adjudicació d'un immoble 

d'arrendament amb opció a compra per un centre residencial per menors amb 

mesura de protecció de 13 a 17 anys a l'illa de Mallorca» on s'indica que aquest 
immoble, situat al carrer estepa Blanca, 24, urbanització Puntiró (PUN 1 Polígon 34 
parcel·la 216) reuneix requisits exigits en els plecs de prescripcions tècniques, en 
especial el que fa referència a la localització, ubicació, espais, requisits i condicions 
materials de l'equipament, i a les millores previstes. 

13. En data 5 d'octubre de 2017 la presidenta de l’IMAS, va dictar resolució d’inici de 
l’expedient, mitjançant procediment d'adjudicació directa. Aquesta resolució es va 
publicar a l'espai web del perfil del contractant de l'IMAS. 



 

14. El dia 26 d'octubre de 2017 la presidenta de l'IMAS, una vegada fiscalitzat de 
conformitat per la intervenció delegada, va aprovar l’expedient de contractació 
relatiu a l'expedient del referit contracte exclòs del TRLCSP, relatiu al contracte 
d'arrendament amb opció de compra d'un immoble per destinar-lo a centre de primera 
acollida per a menors de 13 a 17 anys amb mesura de protecció i dependents de 
l’IMAS, mitjançant adjudicació directa i els corresponents plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques que havien de regir aquesta 
contractació. A més, a la mateixa resolució de 26 d'octubre es va resoldre obrir el 
procediment d’adjudicació directa i convidar a la Sra. ALM i la Sra. LMG 
propietàries de l'immoble. Aquesta resolució també fou publicada a l'espai web del 
perfil del contractant de l'IMAS. 

15. En data 14 de desembre de 2017 la presidenta de l'IMAS, atès que les propietàries de 
l'immoble havien presentat correctament tota la documentació requerida i que es 
donava compliment a tots els requisits definits en aquesta contractació, va dictar 
resolució d'adjudicació del contracte esmentat, per ubicar-hi el Centre de Primera 
Acollida per a menors de 13 a 17 anys amb mesura de protecció i dependents de 
l'IMAS. 

16. En data 14 de desembre de 2017 es va subscriure el corresponent contracte de 
lloguer amb opció de compra, en el qual a la seva clàusula quarta, s'establia que la 
durada era des del 16 de desembre de 2017 fins al 15 de desembre de  2019 i que 
aquest contracte es podia prorrogar per períodes anuals amb un màxim de (2) 
pròrrogues sempre que les parts contractants manifestessin la conformitat. «Dins els 

primers dos (2) anys des de la signatura del contracte, l’arrendatària podrà 

manifestar la seva intenció d’optar per la compra de l’immoble.» 

17. En data 16 de febrer de 2018, previs els tràmits administratius pertinents i la 
fiscalització favorable per part de la intervenció delegada de l’IMAS, d’acord amb 
les estipulacions del contracte de lloguer amb opció de compra subscrit, l’IMAS va 
exercir l’opció de compra mitjançant escriptura pública autoritzada a Palma pel 
notari Don Víctor Alonso-Cuevillas. 

18. En data 21 de març de 2018, el Senyor JAG (NIF XXXX), en nom propi, com a 
propietari d'un immoble inclòs a la «Comunitat de Propietaris de la Parcel·lació 
Rústica de Puntiró», i actuant en nom i representació de de la «Comunitat de 
Propietaris de la Parcel· lació Rústica de Puntiró» i de la «Associació de Veïns 
Puntiró», va interposar recurs d’alçada contra les resolucions de la presidenta de 
l’IMAS de dates 26 d'octubre de 2017, d'aprovació de l'expedient del contracte 
exclòs relatiu al contracte d'arrendament amb opció de compra per a menors de 13 a 
17 anys amb mesura de protecció i dependents de l'IMAS mitjançant adjudicació 
directa, i de data 14 de desembre de 2017 d'adjudicació del mateix expedient. 
L'esmentat recurs es va presentar al Registre de l'IMAS amb data 21 de març de 
2018 (número de registre 8480). 

19. L’escrit d'interposició del recurs d'alçada presentat recull les  al·legacions següents:  

- Temporaneïtat del recurs: 

El recurrent al·lega que el recurs està presentat dins del termini màxim d'un mes 
d'acord amb l'establert a l'article 121 de la Llei 39/2015 de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en endavant LPACAP) 
en relació amb els recursos d'alçada. En aquest sentit, malgrat que les dues 



 

resolucions objecte de recurs són de data 26 d'octubre de 2017 i 14 de desembre 
de 2017 respectivament, el recurrent al·lega que el termini d'un mes s'ha de 
comptar des de la data en la qual van tenir coneixement d'aquestes resolucions 
que declara va ser el 7 de març de 2018, atenent al previst a l’article 44 del 
TRLCSP i jurisprudència del Tribunal Suprem en aquest àmbit. A més, el 
recurrent també al·lega la seva condició d'interessat en el procediment en nom i 
representació de la «Comunitat de Propietaris de la Parcel·lació Rústica de 
Puntiró» i de la «Associació de Veïns Puntiró». 

- Nul·litat de l'expedient d'adjudicació directa: 

En el recurs s'argüeix la nul·litat radical de la resolució d'adjudicació sobre la 
base de la nul·litat de l'expedient d'adjudicació tramitat. El recurrent fonamenta 
aquesta al·legació de nul·litat de les citades resolucions perquè considera que no 
resulta d'aplicació a l'IMAS ni al Consell Insular de Mallorca, en la seva 
condició d'entitat local, l'establert a l'article 116,4.b) de la Llei 33/2003 de 
Patrimoni de les Administracions Públiques (en endavant LPAP) perquè aquest 
precepte no té caràcter de legislació bàsica, i que l'adquisició de bens immobles 
per part de les entitats locals ha de regir-se per la normativa aplicable en matèria 
de contractació del sector públic que no preveu l'adjudicació directa en un 
supòsit com el del present expedient, encara que hagi quedat desert un concurs 
anterior. 

- Incompliment dels requisits legalment exigibles per a l'adquisició directa: 

Subsidiàriament el recurrent al·lega que, cas que s'admetés en aquest expedient 
el procediment d'adquisició directa, l'adjudicació acordada resultaria igualment 
contraria a dret per haver-se incomplert els tràmits legalment exigibles. Així, en 
el supòsit de seguir el procediment d'adjudicació directa a través d'un 
procediment negociat sense publicitat aquest procediment està igualment sotmès 
als principis de lliure concurrència i igualtat de tracte aplicable a tots els 
procediments regulats per la normativa de contractació del sector públic i 
s'al·lega que al procediment objecte de recurs, s'han incomplert: L'obligació de 
sol·licitar, com a mínim, tres ofertes; l'obligació de realitzar una taxació del 
valor de mercat del bé adquirit, i l'obligació de negociar el termes del contracte.  

- Incompliment dels requisits mínim exigits als plecs de prescripcions tècniques: 

Subsidiàriament el recurrent també al·lega que l'immoble ofertat no compleix 
amb els requisits mínims exigits en els plecs de prescripcions tècniques 
d'aquesta licitació perquè s'al·lega que: 

- L'immoble incompleix la superfície útil mínima de 500m2 exigida als 
esmentats plecs, perquè l'habitatge adquirit té una superfície construïda de 
493 m2. 

- L'immoble no pot destinar-se a l'activitat prevista als mateixos plecs perquè 
aquesta activitat és contrària a la normativa urbanística aplicable i als 
Estatuts que regeixen la parcel·lació Puntiró. 

- L'immoble no és accessible des d'una via pública perquè els vials d'accés a 
l'immoble són elements privatius de la parcel·lació Puntiró. 



 

20. Ateses aquestes al·legacions se sol·licita s'admeti el recurs a tràmit i es dicti 
resolució que anul·li i deixi sense efecte les resolucions de la presidenta de l’IMAS 
recorregudes i, en conseqüència, l'adjudicació derivada de l'expedient impugnat. 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

A) Des d'una perspectiva formal 

1. El recurs d’alçada es va interposar contra les resolucions de la presidenta de l’IMAS 
de data 26 d'octubre de 2017, d'aprovació de l'expedient del contracte exclòs relatiu 
al contracte d'arrendament amb opció de compra per a menors de 13 a 17 anys amb 
mesura de protecció i dependents de l'IMAS mitjançant adjudicació directa, i de 
data 14 de desembre de 2017 d'adjudicació del mateix expedient i s’atorga un 
termini d'un mes comptador a partir del dia següent al de la notificació de la 
mateixa per presentar recurs d'alçada. 

2. D'acord amb el que es disposa a l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de 
l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la 
presidència de l'IMAS es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell Executiu 
del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de la Llei del procediment 
administratiu comú. 

3. Atès el que es disposa a la LPACAP, el procediment per tramitar i resoldre recursos 
administratius es troba regulat en els articles 112 a 120 i, en concret, en els articles 
121 i 122 respecte del recurs d’alçada. 

4. Respecte el termini per a la presentació del recurs d’alçada, que d’acord amb el 
previst a l’article 122 de la LPACAP és d’un mes en el cas d’un acte administratiu 
exprés, convé considerar que no es pot adduir l’aplicació del previst a l’article 44 b) 
del TRLCSP en relació a l’inici del còmput a partir del dia següent en el qual es va 
tenir coneixement del mateix, perquè com més endavant es detallarà, aquest tipus de 
contractes es troba exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei i, per tant, no és 
susceptible d'aquest tipus de recurs especial.  

Únicament es considera que cabria l’admissió d’aquest recurs en temps ajustat a 
dret, si s’acceptés que la part recurrent és part interessada en aquest procediment i, 
en conseqüència, s’admetés que l’inici de l’esmentat termini d’un més s’hauria de 
comptar des de la data en la qual va tenir coneixement de les resolucions donat que 
no hauria estat degudament notificat amb anterioritat. 

5. Segons la informació que consta inscrita al registre de la propietat número 9 de 
Palma en relació amb l’immoble arrendat i posteriorment comprat per part de 
l’IMAS i que és objecte de les resolucions recorregudes, no està subjecte a cap tipus 
de càrrega ni gravamen a excepció feta d’una servitud de camí a favor d’una sèrie 
de finques. En conseqüència i d’acord amb les notes registrals emeses pel mateix 
registre de la propietat amb caràcter previ a l’exercici de l’opció de compra i amb 
posterioritat, no consta que l’immoble formi part de cap tipus de comunitat de 
propietaris, ni s’hi inclou cap referència als estatuts al·legats pel recurrent, ni a les 
seves normes de règim intern. Per tant, d’acord amb la documentació registral 
indicada i el procediment administratiu dut a terme, l’IMAS, com a tercer de bona 
fe, no resta vinculat jurídicament pels acords que, en el seu cas, haguessin subscrit 
anteriors propietaris d’aquesta finca. 



 

6. D'acord amb l'establert a l'article 4 de la LPACAP es consideren interessats en els 
procediments administratius: 

«[...] b) Els qui, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin ser 

afectats per la decisió que s'adopti en aquest. 

c) Aquells els interessos legítims dels quals, individuals o col·lectius, puguin ser 

afectats per la resolució i es personin en el procediment mentre no s'hagi dictat una 

resolució definitiva.» 

En el procediment objecte de recurs no es pot afirmar que el recurrent tingui la 
consideració de part interessada en tant que els drets que, en el seu cas, podria veure 
afectats no estan relacionats específicament amb l’adjudicació i contractació per 
part de l’IMAS de l’arrendament amb opció de compra sinó únicament podrien 
estar vinculats amb els actes administratius preceptius pel desenvolupament de les 
activitats a la referida finca que, en tot cas, s’hauran d’ajustar a la normativa 
urbanística aplicable i, si escau, a la normativa relativa a activitats econòmiques. 

En aquesta línia, s’ha pronunciat el Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals en resolució 375/2017 quan declara que: 

“(… ) De acuerdo con esta doctrina, para que pueda apreciarse la existencia de 

legitimación para la impugnación de resoluciones administrativas en materia 

contractual, deben concurrir los siguientes requisitos:  

1.- Con carácter general, el interés legítimo viene determinado por la participación 

en la licitación.  

2.- No obstante, la condición de interesado no es equiparable a la genérica 

condición de contratista con capacidad para participar en el concurso sino que es 

preciso que se ejercite tal condición, ya sea participando en el procedimiento o de 

cualquier otro modo.  

En consecuencia, para que pueda reconocerse interés legítimo, sería necesario que 

la resolución recurrida, con carácter general, colocara a la parte recurrente en 

condiciones legales y naturales de conseguir un determinado beneficio material o 

jurídico, y que además, la decisión que se adopte sobre esa resolución repercuta, 

directa o indirectamente, pero de un modo efectivo y acreditado, es decir, no 

meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica del 

recurrente.” 

7. L’article 112 de la LPACAP estableix que «1. Contra les resolucions i els actes de 

tràmit, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’afer, 

determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen indefensió o 

perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats poden interposar 

els recursos d’alçada [...]» 

En conseqüència i considerant que en el recurs no ha quedat degudament acreditat 
que el recurrent tingui la consideració d’interessat, aquest es veu mancat de la 
legitimació necessària per tal de poder presentar el recurs. 

8. Atesos els articles de referència i les consideracions anteriors, en relació amb el 
recurs d’alçada esmentat, interposat en data 21 de març de 2018, el recurrent no 
compta amb la legitimació necessària, fet que comporta la inadmissió del recurs en 
aplicació de l’establert a l’article 116 b) de la LPACAP. 



 

B) Des d'una perspectiva jurídic substantiva 

Si bé l’indicat anteriorment és suficient per rebutjar les pretensions del recurrent es 
considera adient analitzar el fons de l’assumpte en base a les següents consideracions 
jurídiques.  

1. D’acord amb l’establert als articles 5 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de 
Règim Local i els articles 9 i següents del Reial Decret 1372/1986 pel qual s’aprova 
el Reglament de Béns de les Entitats Locals, aquestes entitats tenen capacitat plena 
per adquirir i posseir béns de tota classe i per a l’adquisició de béns a títol onerós 
aquesta normativa es fa una remissió a la normativa reguladora de la contractació de 
les corporacions locals. En aquesta mateixa línia la llei 20/2006 municipal i de 
règim local de les Illes Balears, en el seus articles 135 i 187 es remet a la legislació 
general en matèria de contractació per a l’adquisició de béns a títol onerós. 

2. L’article 4.1 del TRLCSP, estableix que es troben exclosos de l’àmbit d’aquesta 
Llei els contractes de compravenda, donació, permuta, arrendament i demés negocis 
jurídics anàlegs sobre bens immobles, que tindran sempre el caràcter de contractes 
privats i es regiran per la legislació patrimonial. 

3. D’acord amb l'article 7.2. de la LPAP «En tot cas, tindran la consideració de bens 

patrimonials de l'Administració General de l'Estat i dels seus organismes públics, 

els drets d'arrendament» i d'acord amb l'article 7.3. «El règim d'adquisició, 

administració, defensa i alienació dels bens i drets patrimonials serà el previst en 

aquesta llei i en les disposicions que la desenvolupen o la complementen. 

Supletòriament, s'aplicaran les normes de dret administratiu, en totes les qüestions 

relatives a la competència per adoptar els corresponents actes i el procediment que 

es segueixi per a allò, i les normes de dret privat en el que afecti als restants 

aspectes del seu règim jurídic.» 

4. L'article 110.1 de la LPAP disposa que «Els contractes, els convenis i altres negocis 

jurídics sobre béns i drets patrimonials es regeixen, quant a la seva preparació i 

adjudicació, per aquesta Llei i les seves disposicions de desplegament i, en el que 

no preveuen aquestes normes, per la legislació de contractes de les administracions 

públiques. Els seus efectes i la seva extinció es regeixen per aquesta Llei i les 

normes de dret privat». En conseqüència, l'aplicació de la Llei de Contractes en 
aquest tipus de procediments és només de caràcter supletori en les fases de 
preparació i adjudicació i només en tot allò no previst en la mateixa Llei de 
Patrimoni i, sempre que no sigui contradictori. 

5. L'article 116.4 de la LPAP, estableix que l’adquisició de bens immobles o de drets 
sobre els mateixos s’ha d’efectuar mitjançant concurs públic, llevat que s'acordi 
l'adquisició directa per algun dels motius taxats que preveu la mateixa llei. A més a 
més, l' article 116.4 la lletra b) estableix que podrà fer-se per adquisició directe 
«quan sigui declarat desert el concurs promogut per a l'adquisició». D’igual forma 
l'article 124.1 de la LPAP estableix que els arrendaments es concertaran mitjançant 
concurs públic o mitjançant el procediment de licitació restringida regulat a l'apartat 
4 de la disposició addicional quinzena, llevat que, de forma justificada i per les 
peculiaritats de les necessitat a satisfer, les condicions del mercat immobiliari, la 
urgència de la contractació deguda a esdeveniments imprevisibles, o l'especial 
idoneïtat del be, es consideri necessari o convenient concertar-los de forma directa. 



 

6. Per una altra banda, i encara que no es tracti de legislació bàsica per a les entitats 
locals, també s'ha de tenir amb compte la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del Patrimoni de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la qual, de la mateixa manera que ho fa 
la LPAP, estableix com a regla general la del concurs públic, però també estableix, 
que no obstant això es podrà fer de forma directe sempre que concorri alguna de les 
circumstàncies establertes, entre elles, l'escassesa de l'oferta en el mercat.  

7. En definitiva, per tot l’exposat, el règim jurídic aplicable al contracte d'arrendament 
amb opció de compra d'un immoble serà l'establert a la Legislació Patrimonial de 
l'Administració Pública aplicable, en aquest cas la LPAP, per expressa exclusió del 
citat article 4.1 del TRLCSP. A més, només per resoldre les «dubtes i llacunes» que 
es puguin presentar, s'apliquen els principis del TRLCSP, segons el seu article 4.2. 

Aquesta és la mateixa conclusió a la qual va arribar, a la consideració jurídica 
segona de l'Informe 4/2009 de 15 d'abril, la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Comunitat Autònoma de Aragó, conclusió que va seguir vigent 
amb l’aplicació del TRLCSP de l'any 2011, ja que aquests articles tenien la mateixa 
redacció que en el moment de dictar-se aquesta resolució. 

8. Resulta plenament ajustat a dret, d’acord amb el previst a la legislació patrimonial 
aplicable als actes administratius promoguts per les entitats locals de les Illes 
Balears, optar pel procediment d’adjudicació directa en els supòsits específicament 
taxats i, en especial, una vegada hagi quedat declarat com a desert un concurs públic 
previ amb idèntiques prescripcions tècniques. En aquest supòsits, l’ús del 
procediment d’adjudicació directa s’ha de regir, en primer lloc, per l’establert a la 
normativa de patrimoni i només aplicar, amb caràcter supletori, la normativa de 
contractes en cas de llacuna o dubte. En conseqüència, no és possible assimilar, com 
planteja el recurrent, el procediment d’adjudicació directa de la normativa de 
patrimoni amb el procediment de negociat sense publicitat de la Llei de contractes 
perquè són procediments que responen a casuístiques i requeriments diferents. 

9. Una vegada, analitzada l’aplicació de la LPAP en els casos d’arrendaments o 
compravendes per part d’una entitat local com l’IMAS, convé posar de relleu que 
en el cas que ens ocupa, com s’ha indicat a l’apartat d’antecedents i atenent a les 
competències i obligacions d’aquest Institut en matèria de tutela i guarda i custòdia 
de menors, des de l’IMAS s’havien promogut concursos oberts, amb procediments 
anàlegs als previstos a la normativa de contractació, amb publicitat i concurrència, 
que havien quedat deserts i en els quals va quedar acreditada la manca d’oferta en el 
mercat i les grans dificultats per disposar d’un immoble per procedir, posteriorment, 
a la ubicació d’un centre d’acollida de menors. A més, les resolucions objecte de 
recurs es van acordar amb els mateixos requeriments tècnics que es van preveure a 
un procediment obert previ que havia quedat desert, i a l’empara legal de l’estipulat 
a l’esmentat l’article 116.4 i 124 de la LPAP.  

En definitiva, els actes administratius dictats per part de l’IMAS s’han ajustat a la 
normativa aplicable als ens locals en aquesta matèria i, únicament, es va optar per la 
via de l’adjudicació directa una vegada esgotades les altres vies, davant les 
mancances del mercat, d’acord amb l’establert a la LPAP i amb subjecció 
escrupolosa als requeriments tècnics del concurs obert previ que fou declarat desert. 



 

10. Per tot l’exposat es considera que no es pot argüir en cap cas la nul·litat de ple dret 
de les resolucions recorregudes, ni tampoc l’incompliment de cap dels requisits 
legalment establert per a l’adjudicació directa d’aquest expedient administratiu. 

11. En darrer terme, respecte els requisits previstos als plecs de prescripcions tècniques 
aplicables, cal contradir les al·legacions formulades pel recurrent sobre les següents 
consideracions: 

- D'acord amb el descrit als antecedents del present document, als informes del 
Servei d'Arquitectura de l'IMAS de data 29 de setembre i 29 de novembre de 
2017 queda acreditat que l'immoble compleix amb els requisits exigits en els 
plecs de prescripcions tècniques d'aquesta contractació. 

- En relació amb el preu de l'opció de compra de l'immoble adjudicat, convé 
destacar que  aquest s'adequava plenament a l'informe de preus de mercat que va 
servir de referència i suport per a la confecció dels plecs de prescripcions 
tècniques del procediment de concurs obert per a la contractació d'un 
arrendament amb opció de compra, iniciat mitjançant resolució de 8 de març de 
2017 de la presidenta de l'IMAS i que finalment va quedar desert. 

- D'acord amb l'exposat anteriorment respecte la «Comunitat de Propietaris de la 
Parcel·lació Rústica de Puntiró», els seus estatuts i normes de règim intern, 
recalcar que no consten inscrites al registre de la propietat com a càrrega que 
gravi l'immoble objecte de la adjudicació recorreguda i no vinculen jurídicament 
a l'IMAS. 

Atès tot el que s'ha exposat, i vist l'informe jurídic de dia 8 de juny de 2018, propòs que 
el Consell Executiu del Consell de Mallorca adopti els següents 

ACORDS 

Primer. INADMETRE i, subsidiàriament, DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat 
pel Senyor JAG (NIF XXXX), en nom propi, com a propietari d'un immoble inclòs a la 
«Comunitat de Propietaris de la Parcel·lació Rústica de Puntiró», i actuant en nom i 
representació de la «Comunitat de Propietaris de la Parcel·lació Rústica de Puntiró» i de 
la «Associació de Veïns Puntiró», contra les resolucions de la presidenta de l’IMAS de 
dates 26 d'octubre de 2017, d'aprovació de l'expedient del contracte exclòs relatiu al 
contracte d'arrendament amb opció de compra per a menors de 13 a 17 anys amb 
mesura de protecció i dependents de l'IMAS mitjançant adjudicació directa, i de data 14 
de desembre de 2017 d'adjudicació del mateix expedient. 

Segon. NOTIFICAR aquest acord a l'interessat. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA MCFM CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S'APROVA 
LA LLISTA D'ASPIRANTS SELECCIONATS EN EL CONCURS PER 
FORMAR PART D'UNA BORSA DE TREBALL DE L'ESCALA 
D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, 
CLASSE PERSONAL D'OFICIS/AJUDANT, ESPECIALITAT AUXILIAR 
EDUCATIU (BOIB NÚM. 60, DE 15 DE MAIG DE 2018). 



 

Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 

Antecedents de fet 

1. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 19 
de gener de 2017, es convocà un concurs per formar part d’una borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Personal 
d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu (BOIB núm. 15, de 4 de febrer de 
2017).  

2. Amb data de Registre General d'Entrada de 23 de febrer de 2017, i núm. 6108, la 
senyora MCFM, amb DNI XXXX, va presentar sol·licitud d'admissió a la borsa de 
treball de l'especialitat d'Auxiliar Educatiu.  

3. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 3 
de maig de 2017, es varen aprovar les llistes provisionals de persones admeses i 
excloses del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració 
Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat 
Auxiliar Educatiu. Al llistat provisional de persones excloses hi figura la senyora 
MCFM amb indicació, com a causa d'exclusió, la manca de presentació del Certificat 
del Registre Central de delinqüents sexuals. 

4. Amb data de Registre General d'Entrada de 10 de maig de 2017, i núm. 13815, la 
senyora MCFM va presentar un escrit d'esmena, adjuntant el certificat del registre 
central de delinqüents sexuals. 

5. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 20 
de juny de 2017 es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i excloses 
del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar 
Educatiu. Al llistat definitiu de persones admeses hi figura la senyora MCFM. 

6. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 20 
de març de 2018 es varen modificar les llistes definitives de persones aspirants admeses 
i excloses del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració 
Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat 
Auxiliar Educatiu. 

7. Mitjançant diligència de la secretària de la Comissió Tècnica de Valoració, amb el 
vistiplau del president de la mateixa, de data 18 d'abril de 2018, s'exposen en el tauler 
d'edictes de l'IMAS i, a efectes informatius, en la pàgina web de l'IMAS, la llista 
provisional de valoració de mèrits, amb indicació de la puntuació obtinguda per les 
persones aspirants i el número d'ordre del concurs per formar part d’una borsa de treball 
de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Personal 
d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu, i s'atorga als aspirants un termini de 10 
dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista, per al·legar o 
reclamar el que estimin oportú sobre la valoració provisional dels mèrits. 

D'acord amb la llista provisional publicada, la senyora MCFM ha obtingut una 
puntuació de 3,6500 punts.  

8. Amb data de Registre General d'Entrada de 20 d'abril de 2018, i núm. 11278, la 
senyora MCFM va presentar un escrit d'al·legacions respecte de la puntuació obtinguda 
i va sol·licitar la seva revisió. Amb l'escrit s'adjunta un extracte d'expedient personal de 



 

la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques del Govern de les 
Illes Balears, emès en data 26 de setembre de 2017. 

9. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 9 
de maig de 2018, (BOIB núm. 60, de 15 de maig de 2018) s'aprovà la llista d’aspirants 
seleccionats en el concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala 
d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Personal 
d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu, amb la puntuació total obtinguda i el 
número d'ordre. 

D'acord amb la llista definitiva baremada, la senyora MCFM ha obtingut una puntuació 
de 4,0250 punts. 

10. Amb data de Registre General d'Entrada de 16 de maig de 2018, i núm. 13798, la 
senyora MCFM va interposar recurs sol·licitant de nou la revisió del seu expedient. 
Al·lega la recurrent que va mantenir una entrevista el dia 8 de maig de 2018 per a la 
revisió de la baremació dels seus mèrits i que a la documentació aportada no consta cap 
certificat d'experiència laboral. Afirma la recurrent que l'esmentat certificat sí el va 
aportar el dia que va presentar la seva sol·licitud per poder participar a la borsa 
d'Auxiliar Educatiu.  

11. De la sol·licitud formulada s'entén que la senyora MCFM interposa recurs d’alçada 
contra la Resolució de 9 de maig de 2018 (BOIB núm. 60, de 15 de maig de 2018) per 
la qual s'aprova la llista d’aspirants seleccionats en el concurs per formar part d’una 
borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, 
Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu. 

Fonaments de dret  

1. El recurs d’alçada s'entén interposat contra la Resolució de data 9 de maig de 2018 
per la qual s'aprova la llista d’aspirants seleccionats en el concurs per formar part d’una 
borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, 
Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu, atès que la senyora 
MCFM sol·licita la revisió del seu expedient, al·legant que se li ha de tenir en compte la 
seva experiència professional com a Auxiliar Tècnic Educatiu. 

D'acord amb el que es disposa a l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS 
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la Presidència 
de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell 
Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de la Llei del 
procediment administratiu comú. 

2. Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 
resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120 i, en concret, 
en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada. 

3. Atesos els articles de referència, el recurs d'alçada interposat el 16 de maig de 2018, 
contra la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 9 de 
maig de 2018, per la qual s'aprova la llista d’aspirants seleccionats en el concurs per 
formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala 
Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu, amb 
la puntuació total obtinguda i el número d'ordre (BOIB núm. 60, de 15 de maig de 
2018), es va interposar en temps i en la forma escaients.  



 

4. La interessada al·lega que el dia 8 de maig de 2018 va comparèixer a la revisió de la 
baremació de mèrits i que en el seu cas no se li va tenir en compte la seva experiència 
professional com a Auxiliar Tècnic Educatiu. Afirma la senyora MCFM que va aportar 
un certificat d'experiència laboral quan va presentar la seva sol·licitud d'admissió a la 
borsa de treball de l'especialitat auxiliar educatiu, però de la revisió de tota la 
documentació que forma part del seu expedient no hi ha constància que l'esmentat 
certificat fos aportat per la recurrent en el moment que afirma. 

En qualsevol cas, hi ha constància del certificat emès per la Direcció General de Funció 
Pública i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, de data 26 de 
setembre de 2017, aportat per la senyora MCFM amb el seu escrit d'al·legacions, de 
data 20 d'abril de 2018.  

La base 6.2 de l'Annex I que conté les bases de la convocatòria del concurs per formar 
part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis 
Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu, disposa que 
« els mèrits al·legats per les persones interessades s'han de valorar, sempre que s'hagin 

acreditat dins el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb el barem que 

s'adjunta com a annex II» 

Per tant, no hi ha constància a l'expedient de la recurrent que s'aportés cap certificat 
d'experiència laboral a la la data de finalització del termini per acreditar els mèrits (el 
dia 24 de febrer de 2017). Respecte al certificat presentat per la recurrent amb el seu 
escrit d'al·legacions de 20 d'abril de 2018, aquest no es pot valorar, ja que es va 
presentar amb posterioritat a la data de finalització per al·legar els mèrits.  

5. Atès el contingut de l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS (BOIB 
núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs d’alçada 
és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

Proposta de resolució  

Propòs  

Que el Consell Executiu adopti els acords següents:  

Primer.- DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora MCFM, amb DNI 
XXXX, contra la Resolució de data 9 de maig de 2018 per la qual s'aprova la llista 
d’aspirants seleccionats en el concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala 
d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Personal 
d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu, atès que els mèrits al·legats per la 
recurrent consistents en experiència professional com a Auxiliar Tècnic Educatiu no es 
varen acreditar a la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds per 
participar a la borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis 
Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu. 

Segon.- NOTIFICAR l’acord a les persones interessades. 

 


