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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 11 DE JULIOL DE 2018 
 
 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR (4-7-2018). 

 

PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR LA PÈRDUA PARCIAL DEL 
DRET DE COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ, RELATIVA A LA 
CONVOCATÒRIA DESTINADA A FOMENTAR L’ASSOCIACIONISME EN 
L’ÀMBIT DE LES PERSONES MAJORS (LÍNIA 1). ANY 2015. 

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

Antecedents 

1. Dia 13 de maig de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions sol·licitades a aquelles associacions que reunien 
els requisits per accedir a la condició de beneficiari d’acord amb les bases reguladores 
de la convocatòria pública de subvencions aprovades per acord de Consell Executiu de 
data 10 de desembre de 2014. 

2. Les associacions que es detallen en l’annex I d’aquesta proposta varen presentar, 
d’acord amb el que s’estableix en la base catorzena de les bases reguladores de la 
convocatòria, la documentació justificativa de la subvenció. No obstant, les associacions 
no justifiquen la totalitat de l’import del projecte presentant en la sol·licitud de 
subvenció. 

3. Dia 14 de febrer de 2018, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència, va resoldre iniciar l’expedient per a la declaració de la pèrdua 
parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida, en la convocatòria de 
subvencions destinada a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, 
any 2015, per falta de justificació del total de la subvenció concedida. 

Aquesta resolució es va notificar a les associacions interessades i se lis va concedir un 
termini de quinze dies perquè al·leguin o presentin els documents que considerin 
oportuns. 

Transcorregut el termini indicat en el paràgraf anterior, les associacions no han fet 
al·legacions ni han presentat documentació. 

4. Dia 4 de maig 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. 

5. Dia 7 de maig de 2018, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic de Participació Ciutadana i Presidència en va emetre informe jurídic. 

6. Dia 27 de juny de 2018, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de conformitat. 

Fonaments 
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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. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua parcial del dret al 
cobrament de la subvenció, 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, 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 el l’acord 
següent:  

1. Declarar la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida, en la 
convocatòria de subvencions destinada a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les 
persones majors (línia 1), any 2015, per falta de justificació del total de la subvenció 
concedida, a les associacions i pels imports (diferència entre els documents comptables 
“D” i “O”) que es detallen: 

 

NÚM. 
EXP NOM ASSOCIACIÓ CIF 

IMP 
ATORGA

T  
BEST 
 50 %  

IMPORT 
O 

RESTANT 
Dif. entre 

D i O 

PM 8 
Germandat de Mestres Jubilats i Mestres Jubilades de 
les Illes Balears G07411812 6543,75 3271,88 3269,69 2,18 

PM 45 
Associació Veïns y Gent Gran Sant Josep Obrer - 
Son Coc G07544877 6689,28 3344,64 1946,98 1397,66 

PM 126 
Asociación Inválidos Cívico/Militares y Personas 
Mayores de Mallorca G57452856 14400,00 7200,00 2536,08 4663,92 

PM 128 Associació Gent Gran del Coll den Rabassa G57628083 10185,00 5092,50 4394,76 697,74 

PM 135 Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares G57382517 1784,16 892,08 594,72 297,36 

MI 2 Associació Gent Gran Campanera G57133142 7275,00 3637,50 3617,50 20,00 

 

2. Notificar aquest acord a les associacions interessades i a la Intervenció General del 
Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 
competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.  
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Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 

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

 

PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR LA PÈRDUA PARCIAL DEL 
DRET DE COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ, RELATIVA A LA 
CONVOCATÒRIA DESTINADA A FOMENTAR L’ASSOCIACIONISME EN 
L’ÀMBIT DE LES PERSONES MAJORS (LÍNIA 2). ANY 2015. 

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

Antecedents 

1. Dia 13 de maig de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions sol·licitades a aquelles associacions que reunien 
els requisits per accedir a la condició de beneficiari d’acord amb les bases reguladores 
de la convocatòria pública de subvencions aprovades per acord de Consell Executiu de 
data 10 de desembre de 2014. 

2. Les associacions que es detallen en l’annex I d’aquesta proposta varen presentar, 
d’acord amb el que s’estableix en la base catorzena de les bases reguladores de la 
convocatòria, la documentació justificativa de la subvenció. No obstant, les associacions 
no justifiquen la totalitat de l’import del projecte presentant en la sol·licitud de 
subvenció. 

3. Dia 14 de febrer de 2018, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència, va resoldre iniciar l’expedient per a la declaració de la pèrdua 
parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida, en la convocatòria de 
subvencions destinada a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, 
any 2015, per falta de justificació del total de la subvenció concedida. 

Aquesta resolució es va notificar a les associacions interessades i se lis va concedir un 
termini de quinze dies perquè al·leguin o presentin els documents que considerin 
oportuns. 

Transcorregut el termini indicat en el paràgraf anterior, les associacions no han fet 
al·legacions ni han presentat documentació. 

4. Dia 7 de maig 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. 

5. Dia 8 de maig de 2018, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic de Participació Ciutadana i Presidència en va emetre informe jurídic. 

6. Dia 27 de juny de 2018, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 
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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. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua parcial del dret al 
cobrament de la subvenció, 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, 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 el l’acord 
següent:  

1. Declarar la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida, en la 
convocatòria de subvencions destinada a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les 
persones majors (línia 2), any 2015, per falta de justificació del total de la subvenció 
concedida, a les associacions i pels imports (diferència entre els documents comptables 
“D” i “O”) que es detallen: 

 

NÚM. 
EXP NOM ASSOCIACIÓ CIF 

IMP 
ATORG

AT  
IMPOR

T O 

Diferèn
cia D i 

O 

PM 1 Asociación de Viudas de Baleares 
G07080

914 800,00 € 422,84 € 
377,16 

€ 

PM 8 
Germandat de Mestres Jubilats i Mestres Jubilades de les Illes 
Balears 

G07411
812 

1.000,00 
€ 864,32 € 

135,68 
€ 

PM 28 Asociación Tercera Edat "San Alonso Rodriguez" 
G07466

774 900,00 € 429,45 € 
470,55 

€ 

PM 31 Club Tercera Edat Son Oliva 
G07448

558 700,00 € 270,75 € 
429,25 

€ 

PM 35 Asociación de Personas Mayores del Molinar 
G07264

013 
1.000,00 

€ 925,38 € 74,62 € 

PM 42 
Asociación de Personas de la Tercera Edat del Coll d'En Rebassa 
Ntra. Sra. Del Carmen 

G07226
814 

1.000,00 
€ 953,23 € 46,77 € 

PM 43 Associació Veïns Secció Gent Gran La Soledad 
G07299

381 850,00 € 786,85 € 63,15 € 

PM 52 Asociación Tercera Edad Bon Amics Rafal Nou 
G07517

980 
1.000,00 

€ 919,04 € 80,96 € 

PM 72 Club Bonaire. Associació de Pensionistes des Crèdit 
G07770

001 597,30 € 576,87 € 20,43 € 

PM 77 Associació Cultural Arrabal de Santa Catalina 
G07796

352 
1.000,00 

€ 877,74 € 
122,26 

€ 

PM 81 Associació Gent Gran Son Espanyolet 
G57086

282 640,27 € 555,21 € 85,06 € 

PM 82 Associació de Jubilados de Campsa i CLH 
G57012

528 300,00 € 180,50 € 
119,50 

€ 

PM 110 Grupo de Mayores de Melià Hotels International de les Illes G57351 1.000,00 900,23 € 99,77 € 
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Balears 934 € 

PM 117 Orquesta Gent Gran de Mallorca 
G57048

472 
1.000,00 

€ 408,65 € 
591,35 

€ 

PM 120 
Asociación Grupo de Mayores de los Antiguos Alumnos de los 
Colegios de la Guardia C 

G57398
323 

1.000,00 
€ 899,71 € 

100,29 
€ 

PM 128 Associació Gent Gran del Coll den Rabassa 
G57628
083 

1.000,00 
€ 676,21 € 

323,79 
€ 

PM 129 Associació Espa - Sol 
G57582
645 

1.000,00 
€ 907,17 € 92,83 € 

PM 132 Federació d'Associacions de Persones Majors de Palma 
G57304
818 

1.000,00 
€ 280,53 € 

719,47 
€ 

PM 135 Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares 
G57382
517 

1.000,00 
€ 927,69 € 72,31 € 

LL 1 Associació de Persones Majors Colònia de Sant Pere 
G07265
812 500,00 € 327,53 € 

172,47 
€ 

LL 4 Asociación Tercera Edad "Sol Naixent" 
G07289
630 

1.000,00 
€ 746,50 € 

253,50 
€ 

LL 5 Asociación de Personas Mayores Ca Nostra 
G07292
857 

1.000,00 
€ 961,81 € 38,19 € 

LL 6 Associació Tercera Edat de Manacor i Comarca 
G07220
700 800,00 € 782,88 € 17,12 € 

LL 7 Associació Tercera Edat de s'Illot 
G07491
137 

1.000,00 
€ 862,29 € 

137,71 
€ 

LL 9 Associació Persones Majors Son Macià 
G07257
991 

1.000,00 
€ 906,63 € 93,37 € 

LL 10 Associació Tercera Edat Verge de Lluc de Manacor 
G07280
779 

1.000,00 
€ 964,57 € 35,43 € 

LL 11 Associació de la Tercera Edat "Nuestra Señora del Carmen" 
G07423
122 

1.000,00 
€ 894,32 € 

105,68 
€ 

LL 12 Associació Tercera Edat de Son Carrió 
G07418
932 308,00 € 286,56 € 21,44 € 

LL 14 
Asociación de Pensionistas Tercera Edad y Consortes de Sant 
Llorenç 

G07303
118 

1.000,00 
€ 995,62 € 4,38 € 

LL 15 Asociación de Jubilados y Pensionistas de Cala Millor 
G07721
020 

1.000,00 
€ 801,38 € 

198,62 
€ 

LL 17 Asociación Amigos Tercera Edad de Son Servera 
G07229
735 

1.000,00 
€ 928,07 € 71,93 € 

LL 18 Amics de les Aules de Manacor 
G07677
834 

1.000,00 
€ 950,87 € 49,13 € 

MI 3 Associació Gent Major de s'Horta 
G07405
558 

1.000,00 
€ 936,71 € 63,29 € 

MI 6 Associació Tercera Edat Es Carritxó 
G07437
932 

1.000,00 
€ 363,00 € 

637,00 
€ 

MI 7 Asociación de Jubilados de la Urbanización Bellavista 
G57676
132 

1.000,00 
€ 969,16 € 30,84 € 

MI 10 Associació Gent Gran de Sa Rápita 
G57765
828 

1.000,00 
€ 614,28 € 

385,72 
€ 

MI 11 Associació de Persones Majors de s'Arenal de Llucmajor 
G07302
524 

1.000,00 
€ 644,42 € 

355,58 
€ 

MI 14 Asociación Tercera Edad Santa Maria del Mar de Cala d'Or 
G57445
553 

1.000,00 
€ 673,38 € 

326,62 
€ 

MI 16 Associació Gent Gran des Llombards 
G57736
134 605,00 € 539,05 € 65,95 € 

MI 17 Associació Persones Majors de Santanyí i Llombards 
G07222
052 

1.000,00 
€ 870,14 € 

129,86 
€ 

MI 20 
Associació Amics de la Tercera Edat de Ses Salines i Colònia de 
Sant Jordi 

G07156
409 

1.000,00 
€ 954,49 € 45,51 € 

MI 25 Associació Majors Centre Cívic Colònia de Sant Jordi 
G57605
750 

1.000,00 
€ 927,08 € 72,92 € 

T 4 Associació de Persones Majors de Bunyola 
G07293
707 600,00 € 305,99 € 

294,01 
€ 

T 8 Asociación Tercera Edad de Galatzó 
G07651
425 

1.000,00 
€ 506,48 € 

493,52 
€ 
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T 13 Asociación de la Tercera Edad de Son Ferrer 
G07575
913 

1.000,00 
€ 933,87 € 66,13 € 

T 14 Asociación de Jubiladors y Pensionistas de Son Caliu 
G57069
825 

1.000,00 
€ 912,15 € 87,85 € 

T 15 Asociación Personas Mayores Es Capdellà 
G07313
661 

1.000,00 
€ 614,23 € 

385,77 
€ 

T 16 Associacó Tercera Edat de Calvià 
G07214
596 

1.000,00 
€ 875,90 € 

124,10 
€ 

T 17 
Asociación de Pensionistas y Jubilados de la Tercera Edad de 
Deià 

G07121
445 982,84 € 666,17 € 

316,67 
€ 

T 24 Associació Gent Gran del Port de Sóller 
G57570
822 

1.000,00 
€ 910,87 € 89,13 € 

T 25 Associació Gent Gran d'Estellencs 
G57821
100 

1.000,00 
€ 729,70 € 

270,30 
€ 

RA 1 Asociación de Personas Mayores de Alarò 
G07193
709 

1.000,00 
€ 913,35 € 86,65 € 

RA 3 Asociación Amigos Tercera Edad de Binissalem 
G07219
199 

1.000,00 
€ 502,95 € 

497,05 
€ 

RA 4 Associació Persones Majors de Búger 
G07289
697 

1.000,00 
€ 684,73 € 

315,27 
€ 

RA 6 Associació Gent Major de Campanet 
G07746
787 946,00 € 582,32 € 

363,68 
€ 

RA 8 Associació Jóvenes Mayores Es Garrovers 
G57311
177 

1.000,00 
€ 971,81 € 28,19 € 

RA 9 Asociación Tercera Edad de Inca y su comarca 
G07481
237 

1.000,00 
€ 872,70 € 

127,30 
€ 

RA 10 Associació Gent Gran de Lloseta 
G57683
013 

1.000,00 
€ 857,79 € 

142,21 
€ 

RA 14 Associació de Gent Gran de Sant Francesc 
G57077
307 

1.000,00 
€ 826,81 € 

173,19 
€ 

RA 19 Associació d'Amics de la Tercera Edat Mancor de la Vall 
G07440
035 500,00 € 282,18 € 

217,82 
€ 

RA 21 Associació de Persones Majors "Es Siurell" 
G07886
955 

1.000,00 
€ 904,09 € 95,91 € 

RA 22 Associació de Persones Majors Sa Cabana 
G07763
212 

1.000,00 
€ 817,02 € 

182,98 
€ 

RA 23 Associació de Persones Majors s'Olivera de Sa Cabaneta 
G07585
706 540,22 € 468,40 € 71,82 € 

RA 24 Associació Tercera Edat Llebeig 
G07587
116 440,00 € 269,25 € 

170,75 
€ 

RA 28 Associació Persones Majors de Santa Maria 
G07517
972 955,00 € 694,76 € 

260,24 
€ 

RA 30 Associació d'Amics de la Gent Gran de Caimari 
G57069
999 

1.000,00 
€ 400,00 € 

600,00 
€ 

RA 32 Asociación de Personas Mayores de Selva 
G07478
506 

1.000,00 
€ 860,80 € 

139,20 
€ 

MP 1 Associació Gent Gran d'Algaida 
G07259
161 

1.000,00 
€ 987,68 € 12,32 € 

MP 2 Associació de Persones Majors d'Ariany 
G07289
333 900,00 € 210,78 € 

689,22 
€ 

MP 4 Associació Personas Mayores de Lloret de Vistalegre 
G07143
514 

1.000,00 
€ 940,83 € 59,17 € 

MP 5 Associació d'Amics de la Tercera Edat de Llubi 
G07166
069 

1.000,00 
€ 902,09 € 97,91 € 

MP 6 Asociación de la Tercera Edad de Maria de la Salud 
G07291
362 

1.000,00 
€ 853,12 € 

146,88 
€ 

MP 10 Associació de Persones Majors "Verge de Bonany" 
G07206
246 

1.000,00 
€ 953,72 € 46,28 € 

MP 12 Associació Persones Majors de Sant Joan 
G07302
409 

1.000,00 
€ 864,37 € 

135,63 
€ 

MP 13 Asociación de la Tercera Edad de Santa Eugenia 
G07161
912 

1.000,00 
€ 875,49 € 

124,51 
€ 

MP 14 Asociación Personas Mayores de Biniali G07296 798,00 € 367,00 € 431,00 
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783 € 

MP 15 Associació Persones Majors de Sencelles 
G07432
347 

1.000,00 
€ 947,24 € 52,76 € 

MP 16 Associació Persones Majors de Petra 
G57591
653 400,00 € 261,35 € 

138,65 
€ 

MP 17 Asociación de la Tercera Edad de Sineu 
G07189
962 

1.000,00 
€ 378,46 € 

621,54 
€ 

MP 21 Associació Gent Gran Vilafranquera 
G57397
432 295,00 € 251,92 € 43,08 € 

MA 2 Associació de la Tercera Edad de Alcúdia 
G07271
513 

1.000,00 
€ 876,43 € 

123,57 
€ 

MA 3 Asociación Murense de la Tercera Edad 
G07135
700 

1.000,00 
€ 851,79 € 

148,21 
€ 

MA 7 Sa Nova, Associació de Tercera Edat de Sa Pobla 
G07573
272 900,00 € 814,10 € 85,90 € 

MA 8 
Asociación Democrática de Pensionistas y Jubilados UDP Sa 
Pobla 

G07167
034 

1.000,00 
€ 547,74 € 

452,26 
€ 

MA 9 Associació de Persones Majors de Uyalfas 
G07788
847 

1.000,00 
€ 933,08 € 66,92 € 

MA 11 Asociación Tercera Edad "Hero" 
G07308
406 

1.000,00 
€ 711,30 € 

288,70 
€ 

MA 13 Associació Gent Gran Can Picafort 
G57349
532 966,15 € 849,65 € 

116,50 
€ 

 

2. Notificar aquest acord a les associacions interessades i a la Intervenció General del 
Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 
competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 

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

 

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA, CERCLE 
D’ECONOMIA DE MALLORCA, ETICENTRE, CAMBRA OFICIAL DE 
COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE MALLORCA, 
CONFEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE BALEARS, 
PETITA I MITJANA EMPRESA DE MALLORCA, UNIVERSITAT DE LES 
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ILLES BALEARS, UGT BALEARS I COMISSIONS OBRERES DE LES ILLES 
BALEARS PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS DE RESPONSABILITAT 
SOCIAL DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 

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

I. La responsabilitat social corporativa (RSC) és una forma de dirigir les empreses basat 
en la gestió dels impactes que la seva activitat genera sobre els seus clients, personal i 
accionistes, així com respecte de les comunitats locals, el medi ambient i la societat en 
general.  

És un concepte transversal que afecta distints àmbits de gestió de l’empresa de manera 
que les activitats que es desenvolupen en el marc de l’RSC han d’estar vinculades a 
l’activitat bàsica de l’empresa, han de tenir vocació de permanència i han d’implicar un 
compromís per part de la direcció de l’empresa i dels grups d’interès vinculats a 
l’empresa.  

II. L’Administració Pública té la responsabilitat d’involucrar-se i assumir un paper més 
actiu a través de la combinació de polítiques d’incentivació i de promoció. En concret, 
ha de ser responsabilitat de les administracions públiques: 
- Vetllar per a què l’assumpció de la responsabilitat social per part de les 

organitzacions sigui real. 

- Impulsar la difusió de la responsabilitat social per a què aquesta arribi al conjunt 
de la societat. 

- Vetllar per a què la responsabilitat social vagi calant en tots els estadis del teixit 
productiu. 

- Erigir-se com a clars exemples d’entitats responsables en tots i cada un dels 
àmbits d’influència. 

El Govern espanyol, en el document Estratègia 2014-2020 per a empreses, 
administracions públiques i la resta d’organitzacions per avançar cap a una societat i 
una economia més competitiva, productiva e integradora, estableix que s’han de 
fomentar plataformes de comunicació i espais de diàleg entre les organitzacions i els 
grups d’interès per facilitar el coneixement mutu de les diferents expectatives, 
l’explicació de les decisions adoptades i la implicació dels grups d’interès en els 
projectes i iniciatives que afavoreixin un compromís mutu i una cooperació 
constructiva. També s’han d’oferir instruments a les empreses i a la resta 
d’organitzacions que permetin dinamitzar i fer un seguiment de les actuacions.  

Totes les institucions que es proposen per signar aquest protocol estan interessades a 
fomentar la incorporació de polítiques de responsabilitat social en les empreses que 
conformen el teixit empresarial de Mallorca i, per aquest motiu, és voluntat d’aquestes 
institucions participar dins del marc de les seves respectives competències, en la creació 
d’uns premis que reconeguin les millors pràctiques en aquesta matèria.  

El 12 de juny de 2018 la directora insular d’Hisenda, Pressuposts i Projectes va emetre 
memòria justificativa sobre l’interès i la idoneïtat de subscriure aquest protocol de 
col·laboració.  

El 25 de juny de 2018 el conseller executiu d’Economia i Hisenda va resoldre iniciar 
l’expedient. 
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El 27 de juny de 2018  la cap de l’Oficina de Responsabilitat Social de la Despesa ha 
informat en sentit favorable sobre la signatura d’aquest conveni. 

L’expedient no està subjecte a fiscalització prèvia atès que no té contingut econòmic.  

El Departament d’Economia i Hisenda té, entre d’altres, les competències en polítiques 
de responsabilitat social, que inclou canalitzar i divulgar la responsabilitat social 
d’empreses i/o de persones compromeses amb el desenvolupament sostenible des de la 
dimensió social, econòmica i mediambiental, d’acord amb el que disposa l’article 5, 
lletra e bis) de vigent Decret d’organització del Consell Insular de Mallorca 

De conformitat amb els antecedents exposats, en ús de les atribucions conferides a 
l’article 31.2.e) del Reglament orgànic de la Corporació, propòs que el Consell Executiu 
del Consell de Mallorca, òrgan competent per a resoldre, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 28, d) del Reglament Orgànic, adopti el següent 

ACORD  

Primer. Aprovar el protocol de col·laboració amb les entitats Cercle d’Economia de 
Mallorca, Eticentre, Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 
Mallorca, Confederació d’Associacions Empresarials de Balears, Petita i Mitjana 
Empresa de Mallorca, Universitat de les Illes Balears, UGT Balears i Comissions 
Obreres de les Illes Balears per a la concessió dels Premis de Responsabilitat Social del 
Consell Insular de Mallorca, que s’adjunta com annex.  

Segon. Notificar aquest Acord a totes les parts signants. 

 

PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I 
CERCLE D’ECONOMIA DE MALLORCA, ETICENTRE, CAMBRA OFICIAL 
DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE MALLORCA, 
CONFEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE BALEARS, 
PETITA I MITJANA EMPRESA DE MALLORCA, LA UNIVERSITAT DE LES 
ILLES BALEARS, UGT BALEARS I COMISSIONS OBRERES DE LES ILLES 
BALEARS PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS DE RESPONSABILITAT 
SOCIAL DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA  

 

REUNITS 

En representació del Consell Insular de Mallorca, el senyor Cosme Bonet Bonet, 
conseller executiu d’Economia i Hisenda, en virtut del que disposa l’article 1 d) del 
Decret de la Presidència del Consell de dia 9 de juny de 2017 pel qual es determina 
l’organització del Consell Insular de Mallorca, (BOIB núm. 73, de 15 de juny de 2017; 
BOIB núm. 77, de 24 de juny de 2017; BOIB núm. 92, de 29 de juliol de 2017; BOIB 
núm. 12, de 25 de gener de 2018; BOIB núm. 20, de 13 de febrer de 2018), que 
atribueix als consellers executius la facultat de signar els convenis de col· laboració amb 
altres entitats relatius als assumptes dels seus departaments.  

En representació del Cercle d’Economia de Mallorca, el senyor Andreu Rotger 
Amengual, com a president de la Junta Directiva, d’acord amb el que disposa l’article 
25 dels seus Estatuts.  
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En representació d’Eticentre, el senyor Miguel Ángel Benito, designat per acord de la 
Junta Directiva de dia 20 de juny de 2011. 

En representació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 
Mallorca, el senyor Antoni Mercant Morató, president en virtut del nomenament 
atorgat pel Plenari en sessió de data 25 de juny de 2018, habilitat per l’article 12 de la 
Llei 4/2014, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria. Serveis i Navegació 
(BOE núm. 80, de 2 d’abril de 2014); ostentant-ne la capacitat jurídica segons el previst 
a l’article 5 del RD 669/2015, desenvolupador de la Llei 4/2014 (BOE núm. 171, de 18 
de juliol de 2015); a l’article 15 de la Llei 1/2017, de les cambres oficials de comerç, 
indústria, serveis i navegació de les Illes Balears (BOIB núm. 61, de 18 de maig de 
2017); i a l’article 32.1.- de la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria del 
Govern de les Illes Balears de data 5 d’octubre de 2017, per la qual s’aprova el 
Reglament de Règim Interior de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de Mallorca (BOIB núm. 126, de 14 d’octubre de 20147). 

En representació de la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears, la 
senyora Carmen Planas Palou, en qualitat de presidenta, reelegida en Assemblea 
General de CAEB celebrada el 20 de desembre de 2017 i segons la representació 
atribuïda per l’article 29 dels vigents estatuts de la confederació. 

En representació de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca el 
senyor Jordi Mora Vallbona, en qualitat de president, nomenat en Assemblea General 
Extraordinària celebrada dia 26 de novembre de 2016.  

En representació de la Universitat de les Illes Balears, el senyor Llorenç Huguet 
Rotger, rector magnífic, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de 
juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 
12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de 
l’esmentada universitat.  

En representació d’UGT Balears, el senyor Alejandro Teixias Muñoz, secretari general, 
d’acord amb el que preveu l’article 9.8 dels seus Estatuts.  

En representació de Comissions Obreres de les Illes Balears, el senyor José Luis 
García Vidal, secretari general, d’acord amb el que preveuen els seus Estatuts.  

EXPOSEN 

I. La responsabilitat social corporativa (RSC) és una forma de dirigir les empreses basat 
en la gestió dels impactes que la seva activitat genera sobre els seus clients, personal i 
accionistes, així com respecte de les comunitats locals, el medi ambient i la societat en 
general.  

És un concepte transversal que afecta distints àmbits de gestió de l’empresa de manera 
que les activitats que es desenvolupen en el marc de l’RSC han d’estar vinculades a 
l’activitat bàsica de l’empresa, han de tenir vocació de permanència i han d’implicar un 
compromís per part de la direcció de l’empresa i dels grups d’interès vinculats a 
l’empresa.  

II. L’Administració Pública té la responsabilitat d’involucrar-se i assumir un paper més 
actiu a través de la combinació de polítiques d’incentivació i de promoció. En concret, 
ha de ser responsabilitat de les administracions públiques: 
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- Vetllar per a què l’assumpció de la responsabilitat social per part de les 
organitzacions sigui real. 

- Impulsar la difusió de la responsabilitat social per a què aquesta arribi al conjunt 
de la societat. 

- Vetllar per a què la responsabilitat social vagi calant en tots els estadis del teixit 
productiu. 

- Erigir-se com a clars exemples d’entitats responsables en tots i cada un dels 
àmbits d’influència. 

III. D’acord amb l’article 12.3 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, les 
institucions pròpies de la comunitat autònoma, per complir les finalitats que els són 
pròpies i en el marc de les competències que els atribueix aquest Estatut, han de 
promoure, com a principis rectors de la política econòmica i social, el desenvolupament 
sostenible encaminat a la plena ocupació i a la cohesió social.  

Per altra banda, el Govern espanyol, en el document Estratègia 2014-2020 per a 
empreses, administracions públiques i la resta d’organitzacions per avançar cap a una 
societat i una economia més competitiva, productiva e integradora, estableix que s’han 
de fomentar plataformes de comunicació i espais de diàleg entre les organitzacions i els 
grups d’interès per aconseguir vies d’informació i diàleg per facilitar el coneixement 
mutu de les diferents expectatives, l’explicació de les decisions adoptades i la 
implicació dels grups d’interès en els projectes i iniciatives que afavoreixin un 
compromís mutu i una cooperació constructiva. També s’han d’oferir instruments a les 
empreses i a la resta d’organitzacions que permetin dinamitzar i fer un seguiment de les 
actuacions.  

IV. Per incorporar de manera sistemàtica en el Consell de Mallorca i en els seus ens 
dependents criteris de responsabilitat social, ètica, ambiental i de proximitat en els 
processos de contractació i, en general, en les relacions econòmiques amb tercers; i per 
informar, orientar i recolzar tècnicament en matèria de responsabilitat social, així com 
gestionar i tramitar tota l’activitat administrativa relacionada amb la matèria, es va crear 
l’Oficina de Responsabilitat Social, integrada dins del Departament d’Economia i 
Hisenda del Consell de Mallorca, que té, entre d’altres funcions la de canalitzar i 
divulgar la responsabilitat social d’empreses i/o de persones compromeses amb el 
desenvolupament sostenible des de la dimensió social, econòmica i mediambiental així 
com definir polítiques d’impuls a l’economia social i sostenible.  

V. Totes les institucions signants estan interessades a fomentar la incorporació de 
polítiques de responsabilitat social en les empreses que conformen el teixit empresarial 
de Mallorca i, per aquest motiu, és voluntat d’aquestes institucions participar dins del 
marc de les seves respectives competències, en la concessió d’uns premis que 
reconeguin les millors pràctiques en aquesta matèria.  

En aquest context, el Consell de Mallorca i les institucions signants tenen objectius 
comuns i coincideixen a valorar els avantatges que s’aconseguiran amb la unió 
d’esforços coordinats entre elles en el foment d’activitats de promoció i difusió de la 
responsabilitat social entre les empreses i administracions públiques de Mallorca.  

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest 
protocol, d’acord amb les següents 



12 

CLÀUSULES 

Primera. Objecte 

L’objecte d’aquest Protocol és establir un marc de col·laboració entre les parts en el 
disseny de la convocatòria dels I Premis de Responsabilitat Social Corporativa del 
Consell de Mallorca.  

Segona. Obligacions de les parts  

El Consell de Mallorca assumirà les tasques de coordinació de l’elaboració de les bases, 
de seguiment de la presentació i valoració de les candidatures i d’organització de l’acte 
de lliurament.  

El Consell de Mallorca tramitarà, una vegada signat aquest Protocol, tots els expedients 
administratius necessaris per dur a terme la convocatòria dels Premis i la celebració de 
l’acte de lliurament.  

Eticentre, per l’experiència prèvia en eines de gestió i avaluació, especialment dirigides 
a les petites i mitjanes empreses, per fer possible processos de millora contínua, serà 
l’entitat de referència per assessorar en tot allò relatiu a la convocatòria i concessió dels 
premis.  

El Cercle d’Economia, Eticentre, la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació 
de Mallorca, la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears, Petita i Mitjana 
Empresa de Mallorca, la Universitat de les Illes Balears, UGT Balears i Comissions 
Obreres de les Illes Balears assessoraran sobre el contingut i el format de la 
convocatòria d’acord amb les seves respectives competències, experiència i 
coneixements i en faran difusió entre els seus associats. 

Totes les institucions signants cooperaran en la difusió de la convocatòria i en la 
divulgació dels seus continguts, fent constar en tot moment i ocasió la participació de 
totes elles en qualitat d’entitats col·laboradores. Així mateix, el Consell de Mallorca 
podrà enregistrar, editar i difondre les activitats que es duguin a terme relacionades amb 
la concessió dels premis per mitjans audiovisuals, d’acord amb la normativa de 
protecció de dades de caràcter personal, als efectes d’ampliar l’àmbit de difusió dels 
Premis.   

Tercera. Coordinació 

Cada un dels signants del Protocol podrà proposar el nom d’una o més persones 
expertes en matèria de responsabilitat social corporativa per a què formin part del Jurat 
que ha de valorar les propostes. El grup de treball seleccionarà d’entre els noms 
proposats les 5 persones que formaran el Jurat. El Consell de Mallorca, en el document 
d’aprovació de les bases dels Premis, els designarà formalment.  

Quarta. Vigència 

Aquest Protocol té caràcter administratiu i serà vigent des de la signatura fins dos mesos 
després de la celebració de l’acte de lliurament dels Premis. En cas que interessi 
convocar els Premis en successius exercicis, serà necessari signar un nou Protocol.  

Si durant la vigència d’aquest Protocol alguna de les institucions signants manifesta la 
seva voluntat de renunciar a seguir participant de l’objecte del Protocol, aquest 
continuarà vigent i amb les mateixes condicions respecte de la resta de parts 
intervinents. La renúncia s’haurà de comunicar a la resta de parts per escrit.  
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Cinquena. Finalització 

Aquest Protocol podrà ser objecte de rescissió per acord de totes les parts intervinents, 
per alguna de les causes següents:   

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

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

Sempre que al manco el Consell de Mallorca i una més de les institucions signants 
manifestin la voluntat de continuar, el Protocol seguirà vigent per a les parts 
interessades.  

Com a prova de conformitat, signam aquest Protocol en nou exemplars, a Palma, dia 
...... 
Cosme Bonet Bonet       Carmen Planas Palou  Llorenç Huguet 
Rotger 
 
  Conseller executiu   Presidenta    Rector 
d’Economia i Hisenda  de la CAEB              de la UIB  
del Consell de Mallorca 
 
Andreu Rotger Amengual       Miguel Àngel Benito Oliver Jordi Mora Vallbona 
 
        President        President     President  
del Cercle d’Economia  d’Eticentre          de PIMEM  
 
Antoni Mercant Morató      José Luis García Vidal         Alejandro Teixías 
Muñoz 
 
           President         Secretari general        Secretari general 
de la Cambra de Comerç              de CCOO         de UGT 
 

PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA DEL DRET AL 
COBRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A 
L’AJUNTAMENT DE MONTUÏRI, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 
DE SUBVENCIONS PER A ESDEVENIMENTS DE GRAN REPERCUSSIÓ 
TURÍSTICA I DE PROMOCIÓ DE L’ECONOMIA LOCAL EN EL 2017. 

Es dóna 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 
pel Decret d’organització del Consell de Mallorca i el Reglament orgànic de la 
Corporació proposa al Consell Executiu l’adopció de l’Acord següent: 

“Antecedents 

1. El Consell Executiu, en sessió de dia 12 de juliol de 2017 va acordar, entre d’altres, 
aprovar la convocatòria de subvencions per a esdeveniments de gran repercussió 
turística i de promoció de l’economia local en el 2017. 

2. El Consell Executiu, en sessió de dia 29 de novembre de 2017, va adoptar, entre 
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d’altres, l’acord d’aprovació de la concessió de les subvencions indicades, el qual es 
publicà al BOIB núm. 146, de dia 30 de novembre de 2017.  

3. Entre les subvencions concedides hi figura la sol·licitada per l’Ajuntament de 
Montuïri, amb CIF P0703800C, per dur a terme el projecte “Estudi de treball i 
estructures modulars del mercat Pam a Pam”, corresponent a la línia 3, amb un 
pressupost de 3.363,80€ del qual se li varen atorgar 3.363,80€. 

4. L’Ajuntament de Montuïri va presentar el compte justificatiu dins el termini establert 
a la convocatòria. 

5. El dia 9 de maig de 2018, la TAG del Departament d’Economia i Hisenda amb el 
vist-i-plau del director insular de Foment de l’Economia Local va emetre informe tècnic 
favorable sobre el compte justificatiu per un import de 943,80€. 

6. El dia 15 de maig de 2018, l’Ajuntament de Montuïri, mitjançant declaració del 
Batlle va renunciar formalment al romanent de la subvenció concedida, en haver 
presentat un compte justificatiu per un import inferior (943,80€) al de la subvenció 
concedida (3.363,80€). 

7. El dia 17 de maig de 2018, la TAG del Departament d’Economia i Hisenda va emetre 
informe jurídic favorable sobre la present  proposta. 

8. La Intervenció Delegada, el dia 19 de juny de 2018 va emetre informe de fiscalització 
favorable sobre la proposta que ens ocupa. 

Fonaments de dret 

1. Les bases reguladores de la present convocatòria són les establertes a l’Ordenança 
general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, publicada al BOIB núm. 21 de 
18.02.2017, ( en endavant OGS). 

2. La justificació presentada per l’entitat beneficiària s’ajusta al previst als punts 14 i 15 
de la convocatòria sobre la justificació de les presents subvencions, en relació amb els 
articles 38, 39 i 48.2 de l’Ordenança General de subvencions del Consell Insular de 
Mallorca.  

3. No obstant l’indicat al punt anterior, el projecte s’ha justificat parcialment, les 
despeses finalment justificades per una quantia de 943,80€ han estat inferiors a les 
inicialment previstes 3.363,80€, amb una desviació de 2.420,00€ respecte al pressupost 
inicial, de manera que d’acord amb el punts 5.6a) i 15.6 de la convocatòria, la subvenció 
concedida ha de ser objecte d’ajustament atès que l’import de la subvenció excedeix 
l’import total del cost de l’activitat un cop realitzada. Per tant, s’ha de reduir la 
subvenció fins a 943,80€, així com declarar la pèrdua del dret a cobrar parcialment la 
subvenció per un import de 2.420,00€, en els termes dels preceptes que tot seguit 
s’indicaran. 

4. L’article 58.1 de l’OGS estableix que es produeix la pèrdua del dret a cobrar 
totalment o parcialment la subvenció en cas de falta de justificació, de justificació 
incompleta o de concurrència d’algunes de les causes previstes en l’article 56 d’aquest 
Ordenança. El procediment per declarar la procedència de la pèrdua del dret de 
cobrament de la subvenció és l’establert en l’article 57 d’aquesta Ordenança. 

5. L’article 56.1b de l’OGS determina que produeix la pèrdua del dret a cobrar 
parcialment la subvenció, entre d’altres,  un incompliment parcial del projecte. 
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6. L’article 56.2 de l’OGS estableix que el compliment parcial de les condicions o la 
realització dins el termini escaient de només una part de l’activitat, sempre que 
s’acrediti una actuació de la persona beneficiària que tendeix inequívocament a satisfer 
els compromisos o que es degui a força major, dóna lloc al pagament parcial de la 
subvenció o, si escau, al reintegrament parcial amb aplicació de la proporció en què es 
troba l’activitat feta respecte del total. 

7. El Consell Executiu és l’òrgan competent per aprovar la concessió de les 
subvencions, així com per declarar la pèrdua del dret a cobrar total o parcialment la 
subvenció, d’acord amb l’article 57.1 de l’OGS, en relació amb l’article 28 f) del vigent 
Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca i  la base 23.4 de les d’execució del 
pressupost de despeses vigent del Consell de Mallorca. 

8. L’article 58.2 de l’OGS estableix que amb independència del criteri d’atorgament de 
la subvenció aplicat, quan la persona beneficiària presenti una justificació definitiva per 
un import inferior al concedit, el centre gestor pot cancel·lar d’ofici el romanent de la 
concessió, amb l’acceptació prèvia de la persona beneficiària. D’acord amb aquest 
precepte, el dia 15 de maig de 2018, l’entitat beneficiària va renunciar formalment al 
romanent de la concessió, en haver presentat una justificació definitiva per un import 
inferior (943,80€) al de la subvenció concedida ( 3.363,80€). 

9. L’article 31.2, lletra e) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, en quan a la 
competència que té el conseller executiu d’Economia i Hisenda per proposar al Consell 
Executiu l’acord que ens ocupa. 

Per tot això, s’adopta el següent 

Acord 

1. Declarar la pèrdua del dret de cobrament parcial de la subvenció concedida, a favor 
de l’Ajuntament de Montuïri, pel projecte “Estudi de treball i estructures modulars del 
mercat Pam a Pam”, per un import de 2.420,00€, en el marc de la convocatòria de 
subvencions per a esdeveniments de gran repercussió turística i de promoció de 
l’economia local en el 2017. 

2. Revertir l’import de 2.420,00€ a l’aplicació pressupostària 70.43110.76280 del 
pressupost de despeses vigent del Consell Insular de Mallorca, de manera que s’ha 
d’anul·lar l’operació comptable AD núm. 220170040547, per  l’import indicat de 
2.420,00€ 

3. Notificar aquest Acord a l’Ajuntament de Montuïri i a la Intervenció Delegada del 
Consell Insular de Mallorca. 

4. 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 
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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, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de 
la desestimació presumpta. 

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 DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA DEL DRET AL 
COBRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A 
L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY, EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ESDEVENIMENTS DE GRAN 
REPERCUSSIÓ TURÍSTICA I DE PROMOCIÓ DE L’ECONOMIA LOCAL EN 
EL 2017. 

Es dóna 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 
pel Decret d’organització del Consell de Mallorca i el Reglament orgànic de la 
Corporació, proposa al Consell Executiu l’adopció de l’Acord següent: 

“Antecedents 

1. El Consell Executiu, en sessió de dia 12 de juliol de 2017 va acordar, entre d’altres, 
aprovar la convocatòria de subvencions per a esdeveniments de gran repercussió 
turística i de promoció de l’economia local en el 2017, d’acord amb el Pla Estratègic de 
Subvencions de 2017. 

2. El Consell Executiu, en sessió de dia 29 de novembre de 2017 va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovació de la concessió de les subvencions indicades, el qual es 
publicà al BOIB núm. 146, de dia 30 de novembre de 2017.  

3. Entre les subvencions concedides hi figura la sol·licitada per l’Ajuntament de 
Vilafranca de Bonany, amb CIF P0706500F, per dur a terme el projecte “Inversions 
Fires”, corresponent a la línia 3, amb un pressupost de 16.720,49€ del qual se li varen 
atorgar 16.720,49€. 

4. L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany va presentar el compte justificatiu dins el 
termini establert a la convocatòria. 

5. El dia 9 de maig de 2018, l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany va presentar davant 
el Consell Insular de Mallorca una declaració responsable del Batlle d’aquest municipi 
per la qual accepta renunciar al romanent de la subvenció concedida, d’acord amb 
l’article 58.2 de l’0rdenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca. 

6. El dia 11 de maig de 2018, la TAG del Departament d’Economia i Hisenda amb el 
vist-i-plau del director insular de Foment de l’Economia Local va emetre informe tècnic 
favorable sobre el compte justificatiu per un import de 3.913,85€. 



17 

7. El dia 14 de maig de 2018, la TAG del Departament d’Economia i Hisenda va emetre 
informe jurídic favorable sobre la present proposta. 

8. La Intervenció Delegada, el dia 19 de juny de 2018 va emetre informe de fiscalització 
favorable sobre la proposta que ens ocupa. 

Fonaments de dret 

1. Les bases reguladores de la present convocatòria són les establertes a l’Ordenança 
general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, publicada al BOIB núm. 21 de 
18.02.2017, ( en endavant OGS). 

2. La justificació presentada per l’entitat beneficiària s’ajusta al previst als punts 14 i 15 
de la convocatòria sobre la justificació de les presents subvencions, en relació amb els 
articles 38, 39 i 48.2 de l’Ordenança General de subvencions del Consell Insular de 
Mallorca.  

3. No obstant l’indicat al punt anterior, l’entitat beneficiària ha justificat unes despeses 
inferiors a les inicialment previstes, amb una desviació de 12.806,64€ respecte al 
pressupost inicial. L’import de la subvenció concedida 16.720.49€ excedeix el cost de 
l’activitat realitzada, un cop justificada, 3.913,85 €, de manera que d’acord amb els 
punts 5.6a) i 15.6 de la convocatòria, la subvenció s’ha de reduir fins a la quantia de  
3.913,85 €. 

4. L’article 58.1 de l’OGS estableix que es produeix la pèrdua del dret a cobrar 
totalment o parcialment la subvenció en cas de falta de justificació, de justificació 
incompleta o de concurrència d’algunes de les causes previstes en l’article 56 d’aquest 
Ordenança. El procediment per declarar la procedència de la pèrdua del dret de 
cobrament de la subvenció és l’establert en l’article 57 d’aquesta Ordenança. 

5. L’article 56.1b de l’OGS determina que produeix la pèrdua del dret a cobrar 
parcialment la subvenció, entre d’altres,  un incompliment parcial del projecte. 

6. L’article 56.2 de l’OGS estableix que el compliment parcial de les condicions o la 
realització dins el termini escaient de només una part de l’activitat, sempre que 
s’acrediti una actuació de la persona beneficiària que tendeix inequívocament a satisfer 
els compromisos o que es degui a força major, dóna lloc al pagament parcial de la 
subvenció o, si escau, al reintegrament parcial amb aplicació de la proporció en què es 
troba l’activitat feta respecte del total. 

7. El Consell Executiu és l’òrgan competent per aprovar la concessió de les 
subvencions, així com per declarar la pèrdua del dret a cobrar total o parcialment la 
subvenció, d’acord amb l’article 57.1 de l’OGS, en relació amb l’article 28 f) del vigent 
Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca i  la base 23.4 de les d’execució del 
pressupost de despeses vigent del Consell de Mallorca. 

8. L’article 58.2 de l’OGS estableix que amb independència del criteri d’atorgament de 
la subvenció aplicat, quan la persona beneficiària presenti una justificació definitiva per 
un import inferior al concedit, el centre gestor pot cancel·lar d’ofici el romanent de la 
concessió, amb l’acceptació prèvia de la persona beneficiària. D’acord amb aquest 
precepte, el dia 9 de maig de 2018, l’entitat beneficiària va renunciar formalment al 
romanent de la concessió, en haver presentat una justificació definitiva per un import 
inferior (3.913,85€) al de la subvenció concedida (16.720,49€). 
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9. L’article 31.2, lletra e) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, en quan a la 
competència que té el conseller executiu d’Economia i Hisenda per proposar l’acord que 
ens ocupa. 

Per tot això, s’adopta el següent:  

Acord 

1. Declarar la pèrdua del dret de cobrament parcial de la subvenció concedida, a favor 
de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany, pel projecte “Inversió Fires”, per un import 
de 12.806,64€ corresponent a la línia 3 de la convocatòria de subvencions per a 
esdeveniments de gran repercussió turística i de promoció de l’economia local en el 
2017. 

2. Revertir l’import de 12.806,64€ a l’aplicació pressupostària 70.43110.76280 del 
pressupost de despeses vigent del Consell Insular de Mallorca, de manera que s’ha 
anul·lar l’operació comptable AD núm. 220170040557 per l’import indicat de 
12.806,64 € 

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany i comunicar-lo a la 
Intervenció Delegada (Centre la Misericòrdia). 

4. 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 o la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears], 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, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de 
la desestimació presumpta. 

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 D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT 
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS, EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA I L’INSTITUT BALEAR D’ESTADÍSTICA (IBESTAT) PER A 
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L’EXECUCIÓ, DIFUSIÓ I COMPARTICIÓ D’ESTADÍSTIQUES I ALTRA 
INFORMACIÓ DE CARÀCTER PRESSUPOSTARI. 

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

Antecedents 

1. El 28 de febrer de 2018 el Consell Executiu va aprovar el conveni de col·laboració 
entre el Consell Insular de Mallorca i l’Institut d’Estadística de les Illes Balears 
(IBESTAT) per a l’execució i la difusió d’estadístiques de caràcter pressupostari. 
Finalment aquest conveni no es va signar per les parts, per tant d’aquest acte no s’han 
creat ni drets ni obligacions per a cap de les parts ni a tercers.  

2. El 20 de juny de 2018  la directora insular d’Hisenda, Pressuposts i Projectes va 
emetre la memòria justificativa de la necessitat de tramitar una modificació de l’acord 
inicial d’aprovació del conveni atès que s’hi incorpora l’Administració de la Comunitat 
Autònoma com a part signant. Com a conseqüència d’aquesta incorporació, s’han fetes 
unes petites modificacions que no canvien el sentit de les obligacions que adquireixen 
les tres parts.    

3. S’ha elaborat l’esborrany del conveni del conveni de col·laboració sobre el qual es 
demana l’emissió de l’informe jurídic.  

4. La signatura d’aquest conveni no suposa cap despesa per a cap de les parts i, per tant, 
no està subjecte a fiscalització prèvia. 

Fonaments jurídics 

Primer. L’òrgan que ha aprovat un acord és el competent per modificar-lo, en cas que es 
mantinguin les circumstàncies de l’acord inicial.  

Segon. Atès que les modificacions del text del conveni no afecten el contingut ni les 
obligacions del Consell de Mallorca, el Consell Executiu és l’òrgan competent per 
aprovar aquesta modificació.  

Tercer. Respecte de la signatura, l’article 1 d) del Decret de la Presidència del Consell 
de 9 de juny del 2017 d’organització del Consell de Mallorca estableix que correspon 
als consellers executius de cada departament la signatura dels convenis de col·laboració 
relatius a assumptes del seu departament.  

El Departament d’Economia i Hisenda té, entre d’altres, l’atribució de l’impuls, 
coordinació executiva i seguiment dels projectes que per la seva naturalesa transversal o 
interdepartamental puguin tenir contingut o repercussió econòmica per al Consell 
Insular de Mallorca i que la Presidència o el Consell Executiu encarreguin expressament 
al Departament d’Economia i Hisenda, d’acord amb el que disposa l’article 5, lletra h) 
de vigent Decret d’organització del Consell Insular de Mallorca.  

De conformitat amb els antecedents exposats, en ús de les atribucions conferides a 
l’article 31.2.e) de l’Acord del Ple de 2 de juliol de 2001 pel qual s’aprova el Reglament 
orgànic de la Corporació, proposo que s’elevi al Consell Executiu del Consell de 
Mallorca, la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

Primer. Aprovar la modificació de l’Acord de dia 28 de febrer de 2018 d’aprovació del 
Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
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Balears, el Consell Insular de Mallorca i l’Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) per a 
l’execució, difusió i compartició d’estadístiques i altra informació de caràcter 
pressupostari, que s’adjunta com a annex a aquesta proposta.  

Segon. Notificar aquest Acord a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears i a l’IBESTAT. 

 

Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca i l’Institut d’Estadística de les Illes 
Balears (IBESTAT) per a l’execució, difusió i compartició d’estadístiques i altra 
informació de caràcter pressupostari 

Parts 

Catalina Cladera Crespí, consellera d’Hisenda i Administracions Públiques en l’exercici 
de les facultats atribuïdes per l’article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim 
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda del Consell Insular de 
Mallorca, en virtut del que disposa l’article 1 d del Decret de la Presidència del Consell 
de 9 de juny de 2017 pel qual es determina l’organització del Consell Insular de 
Mallorca, modificat pels decrets de la Presidència de 20 de juny de 2017 i de 24 de 
juliol de 2017, que atribueix als consellers executius la facultat de signar els convenis de 
col·laboració amb altres entitats relatius als assumptes dels seus departaments.  

Llorenç Pou Garcias, vicepresident del Consell Rector de l’Institut d’Estadística de les 
Illes Balears el qual exerceix les funcions de director d’aquest institut, d’acord amb el 
que s’estableix en el Decret 128/2007, de 5 d’octubre, d’organització i funcionament de 
l’IBESTAT, en els articles 5.2, 8.2 i en l’exercici de les competències que li atribueix 
l’article 9 d d’aquesta norma.  

Antecedents 

1. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la redacció donada per la Llei orgànica 
1/2007, de 28 de febrer, estableix en l’article 30.32 com a competència exclusiva de la 
Comunitat les estadístiques d’interès autonòmic, com també l’organització d’un sistema 
estadístic propi. Aquesta competència s’ha desplegat a partir de la Llei 3/2002, 
d’estadística de les Illes Balears; així com dels plans i dels programes que la 
despleguen, aprovats mitjançant decret i acord de Consell de Govern respectivament. 

2. L’Institut d’Estadística de les Illes Balears (d’ara endavant IBESTAT) assumeix una 
doble funció: d’una banda, du a terme l’execució de les operacions estadístiques que 
directament li assignen els plans i els programes i, de l’altra, coordina i dona suport 
tècnic a les unitats estadístiques de les conselleries del Govern i dels consells insulars, 
les quals configuren el Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib d’ara endavant).  

3. El Consell Insular de Mallorca és la institució de govern de l’illa i gaudeix 
d’autonomia en la gestió dels seus interessos, d’acord amb la Constitució, l’Estatut 
d’autonomia i les lleis del Parlament de les Illes Balears. Entre les seves competències 
executives es troben les estadístiques d’interès insular. En aquest àmbit, amb data de 9 
febrer de 2018 el Consell Insular de Mallorca acordà l’aprovació de la creació de la 
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Unitat Estadística de la Institució, i per tant, la seva inclusió en el Sistema Estadístic de 
les Illes Balears (Sestib d’ara endavant). 

Amb data de 9 de març de 2018, el Consell de Govern va aprovar el Programa Anual 
d’Estadística 2018 em desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-
2017, prorrogat, (BOIB núm. 31 de 10 de març de 2018, amb la inclusió de 23 noves 
operacions estadístiques corresponents al Consell Insular de Mallorca, entre d’elles 3 
relatives a la matèria pressupostària: Pressuposts Generals, Execució dels Pressuposts i 
la Liquidació. 

El Consell Insular de Mallorca des del mes de maig de 2018 té publicades en el seu 
Portal de Transparència la informació de totes les operacions estadístiques relatives als  
Pressuposts de la Institució (inicials, d’execució i liquidació) tant en format reutilitzable 
CSV com amb format PDF, per donar compliment amb el que disposa la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern per a 
garantir  el dret d’accés a la informació relativa a aquesta activitat. 

4. El principi de transparència, que ha d’imperar en tota societat democràtica, adquireix 
un significat majúscul quan es tracta de l’administració dels recursos públics. 

5. Per això, es fa necessari disposar d’una eina estadística que optimitzi la capacitat per 
donar a conèixer aquestes dades d’una manera més dinàmica, eficaç i senzilla. Això ha 
de contribuir a fer que la societat pugui conèixer l’evolució, l’estat i l’execució dels 
diferents pressuposts que anualment va adoptant el Consell Insular de Mallorca amb una 
major agilitat, desagregació i capacitat de creuament de dades.  

6. La Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes 
Balears, per exercitar adequadament les competències que té encomanades i donar un 
bon servei a la ciutadania de les Illes Balears, ha de disposar d’informació econòmica 
pressupostària del conjunt de les administracions públiques del territori de les Illes 
Balears. Només amb aquesta informació es pot disposar d’anàlisis agregades, és a dir, 
d’àmbit superior al de l’Administració de la Comunitat Autònoma, compartir-les amb 
altres ens i administracions, emprar-les per a la presa de decisions i posar els resultats a 
disposició de la ciutadania. 

Això és especialment rellevant pel que fa a la informació econòmica i pressupostaria 
dels consells insulars i és així perquè aquests gestionen competències transferides per la 
Comunitat Autònoma que en els pressuposts estan incloses dins de l’àrea funcional 
corresponent a “Finançament de corporacions locals” amb la qual cosa una anàlisi 
funcional de la despesa queda desvirtuada, especialment la que fa referència a l’àmbit 
funcional de les afectades per competències transferides i que, bàsicament corresponen 
a “Seguretat i protecció civil”, “Serveis socials”, “Cultura i esports”, “Habitatge i 
urbanisme”, “Medi ambient”, “Carreteres”, com també qualsevol altra susceptible de 
transferència futura d’acord amb l’Estatut d’autonomia. 

D’altra banda, cal tenir en compte el paper del Govern balear com a impulsor d’una 
millora del sistema de finançament autonòmic per a la qual cosa és necessari disposar de 
la major quantitat de dades que permetin determinar de manera fiable les necessitats 
reals que facin possible un desenvolupament sostenible de la nostra Comunitat i que a la 
vegada estigui equilibrat quant a les aportacions que en fa al conjunt de l’Estat 
espanyol. 
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Per això, es considera necessari impulsar la col·laboració en matèria de tramesa 
d’informació de naturalesa pressupostària entre el Consell Insular de Mallorca i 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en general i en particular 
en les matèries transferides.  

7. Amb aquesta finalitat, la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del 
Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca, com a titular dels seus 
pressuposts, i l’IBESTAT, com a òrgan de suport al Sestib, ajunten esforços per tal de 
posar a l’abast de la ciutadania una plataforma tecnològica que permeti difondre les 
dades pressupostàries del Consell Insular en un format lliure, i compartir-les amb la 
Comunitat Autònoma i altres administracions i entitats que permeti reutilitzar-les, 
alhora que possibiliti l’accés a un alt nivell de detall, amb l’objectiu d’esdevenir una 
vertadera operació estadística. 

8. Aquest Conveni s’acorda en el marc de l’article 78 de la Llei 3/2003, de 26 de març, 
de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que 
determina que l’Administració autonòmica pot subscriure acords de col·laboració amb 
les altres administracions públiques en l’àmbit de les seves competències; i en el marc 
de l’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic.  

9. Es fa notori que d’acord amb l’article 6.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, estan exclosos de l’àmbit d’aplicació els convenis de 
col·laboració que se subscriguin amb entitats públiques que, pel seu contingut, no 
tenguin la consideració de contractes subjectes a la legislació de contractes del sector 
públic. 

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest 
Conveni, d’acord amb les següents 

Clàusules 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni de col·laboració és: 

a) Garantir la difusió de les dades pressupostàries del Consell Insular de Mallorca, tant 
pel que fa als pressuposts inicials, l’execució i la liquidació a la pàgina web de 
l’IBESTAT, que és una plataforma tecnològica que permet la reutilització de les dades 
mitjançant l’ús d’un format lliure, i també tenir-les disponibles en un breu període de 
temps. 

b) Facilitar la posada a disposició del Govern de les Illes Balears i d’altres 
administracions públiques de les dades indicades. 

c) Impulsar els canals de comunicació i col·laboració entre l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca en matèria 
econòmica pressupostària. 

2. Operacions estadístiques i àmbits pressupostaris als quals afecta 

2.1. Aquest acord donarà origen a les operacions estadístiques que, tot i ser de titularitat 
del Consell Insular de Mallorca, gestionarà l’IBESTAT. 

2.2 Els pressuposts que lliurarà el Consell Insular de Mallorca a l’IBESTAT són els 
corresponents al Consell Insular de Mallorca com a administració territorial, com també 
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els de totes les seves entitats instrumentals amb personalitat jurídica pròpia que 
consoliden a l’efecte de l’aprovació inicial del pressupost.  

3. Actuacions i compromisos del Consell Insular de Mallorca 

3.1. Referent als seus pressuposts inicials, correspon al Consell Insular de Mallorca: 
a) Actualitzar la base de dades que incorpori totes les variables que integren els 
pressuposts inicials de cada exercici pressupostari.  
b) Determinar els paràmetres que han de ser objecte d’explotació, com també els criteris 
metodològics i les notes explicatives que facilitin la comprensió de les dades. 
c) Lliurar a l’IBESTAT el fitxer amb les dades corresponents als pressuposts inicials del 
Consell Insular de Mallorca abans de dia 28 de febrer de l’exercici en curs. Vegeu 
l’annex 1. 
En cas que es prorroguin els pressuposts, les dades s’enviaran en el termini de 30 dies 
hàbils des de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de les 

Illes Balears.  
3.2 Referent a l’execució pressupostària, correspon al Consell Insular de Mallorca: 
a) Confeccionar la base de dades que incorpori totes les variables corresponents a 
l’execució dels pressuposts referits, amb una periodicitat trimestral.  
b) Determinar els paràmetres que han de ser objecte d’explotació, com també els criteris 
metodològics i les notes explicatives que facilitin la comprensió de les dades. 
c) Remetre a l’IBESTAT les dades corresponents a l’execució dels pressuposts, d’acord 
amb el calendari següent: 
- Les del primer trimestre, abans de dia 31 de maig de l’exercici en curs 
- Les del segon trimestre, abans de dia 31 d’agost de l’exercici en curs 
- Les del tercer trimestre, abans de dia 30 de novembre de l’exercici en curs 
- Les del quart trimestre, abans de dia 28 de febrer de l’exercici següent. Vegeu l’annex 
2. 
3.3. Referent al compte general, correspon al Consell Insular de Mallorca: 
a) Aportar les dades de la liquidació dels pressuposts corresponents a exercicis tancats 
(amb indicació de si les dades són avanços, provisionals o definitives). 
b) Establir els indicadors que es considerin adients o correctes del Consell Insular de 
Mallorca d’acord amb els paràmetres legalment fixats. 
c) Determinar les variables que han de ser objecte d’explotació, com també els criteris 
metodològics i les notes explicatives que facilitin la comprensió de les dades. 
d) Lliurar a l’IBESTAT els fitxers amb les dades corresponents als pressuposts liquidats 
del Consell Insular de Mallorca abans de dia 30 de juny de l’exercici següent, sempre 
que s’hagi aprovat el decret de liquidació. En cas que no s’hagués aprovat el decret, es 
remetran en el termini de 30 dies hàbils des de l’aprovació del decret de liquidació. 
Vegeu l’annex 3.  
3.4 El Consell Insular de Mallorca es compromet al fet que les dades que lliuri a 
l’IBESTAT siguin correctes i coincidents amb les que aporti a altres organismes públics 
o administracions, atès el principi d’unicitat de la dada i el caràcter oficial que aquestes 
tenen un cop han estat publicades en el marc d’una operació estadística. 
3.5 El Consell Insular de Mallorca ha de publicar les dades en el seu portal de 
transparència, una vegada tractades per l’IBESTAT.  

4. Actuacions i compromisos de l’IBESTAT 
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Tant pel que fa als pressuposts inicials com a l’execució i al compte de liquidació, 
correspon a l’IBESTAT: 

a) Explotar les bases de dades rebudes per tal de confeccionar les taules que s’hagin 
establert per difondre-les mitjançant el format PX o anàleg que es faci servir per al seu 
web interactiu, d’acord amb les recomanacions metodològiques pactades amb el Consell 
Insular de Mallorca. 

b) Publicar els pressuposts inicials i liquidats del Consell Insular de Mallorca no 
consolidats, consolidats i executats, com també els indicadors que el Consell Insular de 
Mallorca assenyali, atenent als criteris i la periodicitat que aquest hi estableixi. 

c) Facilitar l’accés de les dades a les persones usuàries a través del web de l’IBESTAT, 
com també del Portal Estadístic Unificat (PEU), i possibilitar-ne l’accés des del web del 
Consell Insular de Mallorca. 

d) Assumir l’assessorament i la formació estadístics de tot el personal del Consell 
Insular de Mallorca que hagi d’intervenir en els processos, per tal de facilitar l’execució 
de les activitats esmentades.  

e) Facilitar a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques l’accés adequat a les 
bases de dades facilitades pel Consell Insular de manera que permetin analitzar-les i 
tractar-les. 

5. Actuacions i compromisos de la Conselleria d’Hisenda i Administracions 
Públiques 

Correspon a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques posar a disposició 
del Consell Insular, de l’IBESTAT i d’altres administracions públiques, els resultats 
dels estudis i de les anàlisis que integrin les dades objecte de compartició. 

6. Col·laboració 

L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de 
Mallorca han de vetllar per l’augment de la col·laboració mútua en l’elaboració 
d’estudis i informes en les matèries pressupostàries d’interès comú, per a la qual cosa 
han de promoure els canals de comunicació i col·laboració que optimitzin el flux i 
tractament adequat de la informació. 

7. Finançament 

Aquest Conveni de col·laboració no implica contraprestació econòmica per a cap de les 
parts signants. 

8. Vigència 

Aquest Conveni  tendrà una vigència de quatre anys a comptar des de la data de la seva 
signatura. Dos mesos abans de la finalització del termini previst, els signats de Conveni 
en podran acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys 
addicionals, o la seva extinció, d’acord amb el que preveu l’article 49 de l llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.    

9. Comissió de seguiment 

Per fer el seguiment de l’execució d’aquest Conveni, tal com preveu l’article 78.5 de la 
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat 
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Autònoma de les Illes Balears, es crea una Comissió de seguiment, que estarà formada 
pels membres següents: 

a) Una persona en representació de la Conselleria d’Hisenda i Administracions 
Públiques 

b) Tres persones en representació del Consell Insular de Mallorca. 

c) Dues persones en representació de l’IBESTAT.  

10. Resolució  

Aquest Conveni es pot resoldre, de manera anticipada, per les causes següents: 

a) Per mutu acord de les parts, que s’ha de formalitzar per escrit. 

b) Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir les obligacions que es 
derivin de l’objecte del acord. 

c) Per la l’extinció de les operacions estadístiques a les quals està vinculada aquesta 
cessió, en el cas que així sigui.  

d) Per l’incompliment greu i manifest, per qualsevol de les parts, de les clàusules 
pactades, amb la denúncia prèvia d’una de les parts. 

11. Resolució de conflictes 

Els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar, els ha de resoldre la 
Comissió de seguiment creada en la clàusula novena, d’acord amb l’article 78.5 de la 
Llei 3/2003. 

12. Obligacions i publicitat 

Cadascuna de les parts s’obliga davant l’altra a complir les obligacions derivades 
d’aquest Conveni i de la normativa vigent que l’afecti.  

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en tres exemplars. 

Palma, __ de _____________ de 2018 

Per la Conselleria d’Hisenda 
i Administracions Públiques 

Pel Consell Mallorca Per l’IBESTAT 

(Per vacant del director, 
Decret 128/2007, BOIB 
28/2008) 

 
ANNEX 1. PRESSUPOSTS INICIALS 

Format:  Text amb extensió: txt  
  Separador final de camp: punt i coma (;) 
  Camps: 

A) Estructura de les despeses 

Capçalera del 

camp 
Descripció del camp 

Tipus de camp i 

longitud màxima 

Any_ref Any de referència de les dades Date (4) 
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C_organica Classificació orgànica a 2 dígits Char (2) 
C_funcional Classificació funcional a 5 dígits Char (5) 
C_economica Classificació econòmica a 5 dígits Char (5) 
Descripcio Literal de la partida Char(100) 
Credit_inicial Import de crèdit inicial (€) Float 

B) Estructura dels ingressos 

Capçalera del 

camp 
Descripció del camp 

Tipus de camp i 

longitud màxima 

Any_ref Any de referència de les dades Date (4) 
C_organica Classificació orgànica a 2 dígits Char (2) 
C_economica Classificació econòmica a 5 dígits Char (5) 
Descripcio Literal de la partida Char(100) 
previs_inicial Import de les previsions inicials (€) Float 

1. S’ha de lliurar la informació relativa a les despeses i als ingressos dels organismes 
següents: Consell de Mallorca, Institut Mallorquí d'Afers Socials, Institut de l'Esport 
Hípic de Mallorca, Agència de Defensa del Territori de Mallorca, Consorci Serra de 
Tramuntana, Consorci TIC Mallorca, Consorci Eurolocal. Un arxiu per cada organisme. 

2. A cada arxiu s'ha d’adjuntar el seu organigrama en què consti la composició orgànica 
i funcional i la codificació econòmica vigent. Aquestes codificacions s’han de 
proporcionar, per a totes les agrupacions (1 dígit, 2 dígits, 3 dígits i 5 dígits), amb el 
literal corresponent en català i castellà. 

 
ANNEX 2. EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

Format:  Text amb extensió: txt  
  Separador final de camp: punt i coma (;) 
  Camps: 

A) Estructura de les despeses 

Capçalera del 

camp 
Descripció del camp 

Tipus de camp i 

longitud màxima 

Data_ref Any i trimestre de referència de les dades Date(6) 
C_organica Classificació orgànica a 2 dígits Char (2) 
C_funcional Classificació funcional a 5 dígits Char (5) 
C_economica Classificació econòmica a 5 dígits Char (5) 
Descripcio Literal de la partida Char(100) 
Credit_inicial Import de crèdit inicial (€) Float 
modif_credits Import de les modificacions de crèdit (€) Float 
credits_consig Import dels crèdits totals consignats (€) Float 
despeses_auto Import de les despeses autoritzades (€) Float 
disposicions Import de les disposicions o compromisos (€) Float 
oblig_reconeg Import de les obligacions reconegudes (€) Float 
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pag_ordenats Import dels pagaments ordenats (€) Float 
pag_fets Import dels pagaments fets (€) Float 
reinteg_pag Import del reintegro de pagaments (€) Float 
credits_dispo Import de crèdits disponibles (€) Float 

B) Estructura dels ingressos 

Capçalera del 

camp 
Descripció del camp 

Tipus de camp i 

longitud màxima 

Data_ref Any i trimestre de referència de les dades Date(6) 
C_organica Classificació orgànica a 2 dígits Char (2) 
C_economica Classificació econòmica a 5 dígits Char (5) 
Descripcio Literal de la partida Char(100) 
previs_inicial Import de les previsions inicials (€) Float 
modif_total Import del total de modificacions (€) Float 
previs_total Import de les previsions totals (€) Float 
drets_reconeg Import dels drets reconeguts totals (€) Float 
drets_anul Import del drets anul·lats (€) Float 
drets_cancel Import dels drets cancel·lats (€) Float 

diferenc 
Import de les diferències de previsions i drets 
nets (€) Float 

drets_reconeg_nets Import dels drets reconeguts nets (€) Float 
drets_recap Import dels drets recaptats (€) Float 
drets_pendent Import dels drets pendents de cobrament (€) Float 

1. S’ha de lliurar la informació relativa a les despeses i als ingressos dels organismes 
següents: Consell de Mallorca, Institut Mallorquí d'Afers Socials, Institut de l'Esport 
Hípic de Mallorca, Agència de Defensa del Territori de Mallorca, Consorci Serra de 
Tramuntana, Consorci TIC Mallorca, Consorci Eurolocal. Un arxiu per cada organisme. 

2. A cada arxiu s'ha d’adjuntar el seu organigrama en què consti la composició orgànica 
i funcional i la codificació econòmica vigent. Aquestes codificacions s’han de 
proporcionar, per a totes les agrupacions (1 dígit, 2 dígits, 3 dígits i 5 dígits), amb el 
literal corresponent en català i castellà. 

 
ANNEX 3. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

Format:  Text amb extensió: txt  
  Separador final de camp: punt i coma (;) 
  Camps: 

A) Estructura de les despeses 

Capçalera del 

camp 
Descripció del camp 

Tipus de camp i 

longitud màxima 

Any  Any de referència de les dades Date(4) 
C_organica Classificació orgànica a 2 dígits Char (2) 
C_funcional Classificació funcional a 5 dígits Char (5) 
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C_economica Classificació econòmica a 5 dígits Char (5) 
Descripcio Literal de la partida Char(100) 
Credit_inicial Import de crèdit inicial (€) Float 
modif_credits Import de les modificacions de crèdit (€) Float 
credits_consig Import dels crèdits totals consignats (€) Float 
despeses_auto Import de les despeses autoritzades (€) Float 
disposicions Import de les disposicions o compromisos (€) Float 
oblig_reconeg Import de les obligacions reconegudes (€) Float 
pag_ordenats Import dels pagaments ordenats (€) Float 
pag_fets Import dels pagaments fets (€) Float 
reinteg_pag Import del reintegro de pagaments (€) Float 
credits_dispo Import de crèdits disponibles (€) Float 

B) Estructura dels ingressos 

Capçalera del 

camp 
Descripció del camp 

Tipus de camp i 

 longitud màxima 

Any  Any de referència de les dades Date(4) 
C_organica Classificació orgànica a 2 dígits Char (2) 
C_economica Classificació econòmica a 5 dígits Char (5) 
Descripcio Literal de la partida Char(100) 
previs_inicial Import de les previsions inicials (€) Float 
modif_total Import del total de modificacions (€) Float 
previs_total Import de les previsions totals (€) Float 
drets_reconeg Import dels drets reconeguts totals (€) Float 
drets_anul Import del drets anul·lats (€) Float 
drets_cancel Import dels drets cancel·lats (€) Float 

diferenc 
Import de les diferències de previsions i drets 
nets (€) Float 

drets_reconeg_nets Import dels drets reconeguts nets (€) Float 
drets_recap Import dels drets recaptats (€) Float 
drets_pendent Import dels drets pendents de cobrament (€) Float 

1. S’ha de lliurar la informació relativa a les despeses i als ingressos dels organismes 
següents: Consell de Mallorca, Institut Mallorquí d'Afers Socials, Institut de l'Esport 
Hípic de Mallorca, Agència de Defensa del Territori de Mallorca, Consorci Serra de 
Tramuntana, Consorci TIC Mallorca, Consorci Eurolocal. Un arxiu per cada organisme. 

2. A cada arxiu s'ha d’adjuntar el seu organigrama en què consti la composició orgànica 
i funcional i la codificació econòmica vigent. Aquestes codificacions s’han de 
proporcionar, per a totes les agrupacions (1 dígit, 2 dígits, 3 dígits i 5 dígits), amb el 
literal corresponent en català i castellà. 

 

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU D’ACCEPTACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ DIRECTA CONCEDIDA PEL GOVERN DE LES ILLES 
BALEARS AL CONSELL DE MALLORCA, AMB LA FINALITAT DE 
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COL·LABORAR EN EL FINANÇAMENT DE LES DESPESES PER A LA 
CONSERVACIÓ I EL MANTENIMENT DEL TÚNEL DE SÓLLER I, EN 
CONSEQÜÈNCIA, APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DE LA 
SUBVENCIÓ. 

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

En data 19 de juny de 2017, el Secretari Tècnic de Territori i Infraestructures, emet ofici 
a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat de la CAIB, (RGE a la CAIB de 
20/06/2017, núm, 14683), a través del qual es sol·licita formalment la seva 
col·laboració mitjançant la concessió d’una subvenció directa per tal de coadjuvar al 
CIM en el finançament del manteniment del Túnel de Sóller, després del rescat de la 
seva concessió administrativa, per un import total de 4.125.000’00 Euros. 

En data 18 de gener de 2018 i mitjançant ofici del Secretari Tècnic de Territori i 
Infraestructures, (RGE a la Conselleria de la CAIB del mateix 18/01/2018) es fa 
l’aportació final de documentació a la Conselleria de la CAIB, una vegada efectuat el 
rescat  de la concessió. La documentació tramesa és la diligència de la Secretaria 
General del CIM acreditativa de l’acord adoptat pel Ple, en sessió celebrada el 
22/12/2017, sobre la data de rescat i actualització de la indemnització corresponent a la 
companyia concessionària; còpia de la resolució de reconeixement de l’obligació de la 
quantia corresponent a la indemnització pel rescat; còpia del contracte de serveis 
d’execució de les operacions de conservació del Túnel de Sóller i el de Sa Mola, signat 
en data 22/12/2017; informe tècnic del  cap de Servei d’Explotació i conservació de la 
Direcció insular de Carreteres, de data 16/01/2018, acreditatiu dels imports de despesa 
corresponents al Túnel de Sóller, en relació al Contracte de Serveis esmentat, així com, 
per acabar, informació de les dades principals dels Autos dictats tant pel JCA com pel 
TSJIB en relació a la suspensió i a l’aixecament de la suspensió de l’Acord de Rescat 
del Túnel.   

En data 07/05/2018, ha tengut entrada al RGE del CIM (núm. 16423), la tramesa de la 
Resolució del Conseller de Territori, Energia i Mobilitat de la CAIB, de concessió a 
favor del Consell Insular de Mallorca, d’una subvenció directa per tal de col·laborar en 
el finançament de les despeses per a la conservació i el manteniment del Túnel de 
Sóller, tramitada mitjançant conveni instrumental que s’adjunta, per un import total de 
4.125.000’00 euros. Aquest conveni instrumental, el qual concreta els compromisos 
assumits per ambdues parts, d’acord amb l’article 21.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 
28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, haurà de ser 
signat per les parts. 

Aquest és un conveni que suposa un ingrés per al Consell de Mallorca i no implica cap 
despesa que no estigui ja prevista a través del contracte de serveis d’execució de les 
operacions de conservació del Túnel de Sóller i el de Sa Mola, signat en data 
22/12/2017. 

Atès l’informe jurídic de la cap del Servei Jurídic i de Règim de la Secretaria Tècnica de 
dia 2 de juliol de 2018 i l’informe jurídic complementari de data 5 de juliol de 2018. 

Vist l’informe de fiscalització de conformitat de la Intervenció Delegada de dia 3 de 
juliol de 2018, amb número 279/18 FHA, així com l’informe de fiscalització de 
conformitat de data 5 de juliol de 2018, amb número ID 295/18 FHA. 
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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 següent proposta,  

ACORD 

1. Acceptar la Subvenció directa, per import màxim de 4.125.000’00 euros, aprovada 
per resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 3 de maig de 2018, i 
destinada al finançament de les despeses per a la conservació i el manteniment del 
túnel de Sóller i la seva carretera i, en conseqüència, aprovar el conveni regulador de 
la mateixa que s’adjunta al present acord. 

Mitjançant aquest conveni, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears es compromet a finançar part de les despeses per a la conservació i el 
manteniment de la carretera i del túnel de Sóller mitjançant l'atorgament d'una 
subvenció, per un import màxim de 4.125.000’00 euros, quantitat que podrà ser 
inferior en la mesura que el cost final de les actuacions a realitzar sigui inferior. 
L’esmentada quantitat serà aportada durant el període 2019-2027 i es distribuirà 
d’acord amb el quadre següent: 
 

Anualitat Import 

2019 500.000 

2020 500.000 

2021 500.000 

2022 500.000 

2023 500.000 

2024 500.000 

2025 500.000 

2026 500.000 

2027 125.000 

TOTAL 4.125.000  

 

El text íntegre del conveni a signar entre el Consell de Mallorca i l’Administració de 
la Comunitat autònoma, s’adjunta com a Annex i queda incorporat al present acord. 

2. Notificar aquest acord a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern 
de les  Illes Balears, a la Intervenció General del Consell de Mallorca, així com 
també a la Intervenció Delegada de Carreteres.” 

 

Conveni entre el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca 
mitjançant el qual es materialitza una subvenció directa per col·laborar en les 
despeses per a la conservació i el manteniment del túnel de Sóller  
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Palma, __ de _________ de 2018 
 

Parts 

D’una part, com a representant del Govern de les Illes Balears, amb domicili al carrer de 
la Palma 4, CP 07003, de Palma, i NIF núm. S-0711001-H, el senyor Marc Isaac Pons i 
Pons, conseller de Territori, Energia i Mobilitat, en virtut del Decret de la presidenta de 
les Illes Balears 6/2016, de 6 d’abril, pel qual es disposa el nomenament de membres 
del Govern de les Illes Balears, qui actua en exercici de la competència que li 
confereixen l’article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l’article 8 del Text 
refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de 
desembre. 

D’altra part, com a representat del Consell Insular de Mallorca, amb domicili al carrer 
General Riera, 113, CP 07010, de Palma, i NIF núm. S-0711002-F, la Sra. Mercedes 
Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i Infraestructures del Consell de 
Mallorca, qui actua en exercici de la competència atribuïda en el vigent Decret 
d’organització del Consell de Mallorca. 

Antecedents 

Primer 
El dia 26 de setembre de 2016 el director insular d’Infraestructures i Mobilitat del 
Consell Insular de Mallorca i el secretari tècnic del Departament de Territori i 
Infraestructures varen emetre un escrit en el qual es justificava la conveniència,  per a 
l’interès general,  de tramitar el rescat del contracte de concessió del túnel de Sóller,  el 
qual finalment va ser aprovat per Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de dia 2 
d'agost de 2017. 

En data 20 de juny de 2017, el Consell Insular de Mallorca va sol·licitar  al Govern de 
les Illes Balears la concessió d’una subvenció directa per tal de coadjuvar al 
finançament de les obres de conservació i manteniment posterior al rescat de la carretera 
corresponent al túnel de Sóller a càrrec del Consell Insular de Mallorca, per un import 
total de 4.125.000 euros. 

Segon 

El Consell Insular de Mallorca, d’acord amb l’article 70.15 de l’Estatut d’Autonomia de 
les Illes Balears, en la redacció que resulta de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer,  
ostenta com a pròpia la competència en matèria de carreteres i camins.  Aquesta 
competència es concreta en l’article 2 de la Llei 16/2001, de 14 de desembre, 
d’atribució de competències als consells insulars en matèria de carreteres i camins, que 
inclou les concessions administratives en les zones de domini públic. 

En l’exercici de les competències pròpies, una vegada rescatada la concessió  del túnel 
de Sóller, el Consell Insular de Mallorca ha de dur a terme la conservació i el  
manteniment de la carretera i túnel esmentat. 

Tercer   

El Govern de les Illes Balears considera útil per als ciutadans de Mallorca que es  
millorin les comunicacions per carretera entre tots els pobles, en el sentit que l’ús 
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d'aquestes sigui gratuït per a tots els ciutadans, motiu pel qual està disposat a col·laborar 
en el finançament de les despeses per a la conservació i el manteniment de la carretera i 
del túnel de Sóller mitjançant l'atorgament d'una subvenció. 

En aquest sentit, la comunitat autònoma de les Illes Balears ostenta competències 
pròpies en matèria de mobilitat que justifiquen la intervenció del Govern en aquesta 
matèria, de la mateixa manera que varen justificar l’establiment de subvencions a favor 
dels usuaris del túnel de Sóller residents a determinats territoris propers al túnel, 
subvencions que han decaigut amb el rescat de la concessió per part del Consell Insular 
de Mallorca. 

Quart  

L’article 7.1 c del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2005, de 28 de desembre, disposa que no s’han d’aplicar els principis de publicitat i 
concurrència quan per les característiques especials del beneficiari o de l’activitat 
subvencionada no sigui possible, objectivament, promoure’n la concurrència pública, 
com també quan s’acreditin raons d’interès públic, que dificultin aquesta concurrència.  

Aquestes raons d’interès públic i els criteris objectius tenguts en compte per a la 
concessió de la subvenció, han de quedar acreditats en l’expedient, d’acord amb l’article 
7.2. 

L’article 21.2 del Text refós de la Llei de subvencions permet que es formalitzin 
convenis instrumentals de subvencions per tal de concretar els compromisos assumits 
per ambdues parts,  i l’apartat 3 d’aquest mateix article exigeix, per als supòsits de 
l’article 7.1 c, que en la resolució de concessió de la subvenció s’expressin les 
condicions de la concessió, sense perjudici de la formalització del conveni. 

Cinquè.  

L’article 8 del Text refós de la Llei de subvencions disposa que l’òrgan competent per 
atorgar la subvenció és el titular de la conselleria que ostenti la competència, això és en 
aquest cas, de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, en atenció al Decret 
24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les 
competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons el qual aquesta Conselleria ostenta les 
competències en polítiques de mobilitat. 

D'acord amb l'anterior, les dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal per 
formalitzar aquest Conveni, que es subjecta a les següents 

Clàusules 

1. Objecte del conveni 

L’objecte d’aquest conveni és concretar els compromisos que assumeixen el Govern de 
les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca per raó de la concessió d’una subvenció 
directa, aprovada per resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 3 de 
maig de 2018, i destinada al finançament de les despeses per a la conservació i el 
manteniment del túnel de Sóller i la seva carretera,  que ha de dur a terme el Consell 
Insular de Mallorca. 

2. Import de la subvenció 
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2.1.  L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears assumeix el 
compromís de col·laborar en el finançament de les despeses per a la conservació i el 
manteniment del túnel de Sóller mitjançant una subvenció de 4.125.000 euros que 
lliurarà al Consell Insular de Mallorca entre els exercicis 2019 i 2027,  a raó de 500.000 
euros anuals fins a l'any 2026 i el darrer any amb l'import de 125.000 euros segons el 
quadre següent: 
 

Anualitat Import 
2019 500.000 

2020 500.000 

2021 500.000 

2022 500.000 

2023 500.000 

2024 500.000 

2025 500.000 

2026 500.000 

2027 125.000 

TOTAL 4.125.000  

 

3. Cost de l’activitat objecte de la subvenció 

D’acord amb la documentació aportada pel Consell Insular de Mallorca i amb l’informe 
del cap del Departament d’Obres Públiques de 6 d’abril de 2018, s’estima que el cost de 
la conservació i manteniment del túnel de Sóller durant les anualitats establertes en el 
punt 3 és de 6.206.817,26 euros, amb la distribució següent: 

 
Anualitat Import 

2018 602.338,48 € 

2019 602.338,48 € 

2020 611.373,56 € 

2021 611.373,56 € 

2022 620.544,16 € 

2023 620.544,16 € 

2024 629.852,32 € 

2025 629.852,32 € 

2026 639.300,11 € 

2027 639.300,11 € 
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TOTAL 6.206.817,26 € 

 

Atès que l’actual contracte de conservació i manteniment del túnel de Sóller (conjunt 
amb el túnel de Sa Mola) té una duració de dos anys, els imports prevists per als anys 
següents –anualitats 2020 a 2027, ambdues incloses- en concepte de despeses de 
conservació i manteniment del túnel de Sóller, tenen caràcter estimatiu, per la qual cosa 
els imports que s’estableixin en futures contractacions, si n’és el cas, poden sofrir 
variacions respecte dels estimats. 
Si es donessin aquestes variacions, en cas que els costs per l’activitat subvencionada 
siguin superiors als prevists a l’apartat 5 de la present proposta, es mantindran els 
imports de la subvenció a abonar establerts a l’apartat 3. En cas que els costs siguin 
inferiors, els imports de la subvenció a abonar es reduiran proporcionalment. 
En qualsevol cas, l’import de la subvenció considerada aïlladament o conjuntament amb 
altres ajudes públiques o privades, no pot superar el cost de l’activitat. 
4. Despeses subvencionables 
Es consideren despeses subvencionables les que responguin indubtablement a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada i s’efectuïn en les anualitats establertes. 

5. Obligacions del beneficiari 

El beneficiari queda sotmès a les obligacions derivades de l’article 11 de la LS, que són 
les següents: 

- Dur a terme l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. 
- Justificar que ha dut a terme l’activitat i que ha complert els requisits i les condicions 

que determinen la concessió de la subvenció. 
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que efectuïn els 

òrgans competents, i aportar tota la informació que li sigui requerida en l’exercici 
d’aquestes actuacions. 

- Comunicar a l’òrgan concedent la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions per a 
la mateixa finalitat, dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o 
l’obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de 
l’aplicació que s’hagi donat als fons percebuts. 

- Deixar constància de la concessió i l’aplicació de la subvenció en els llibres de 
comptabilitat  o en els llibres de registre que, si escau, hagi de dur el beneficiari 
d’acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable. 

- Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, amb inclusió 
dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i 
control. 

- Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists a l’article 44 de la LS. 

6. Comprovació i fiscalització  

La subvenció queda sotmesa a les mesures de comprovació i fiscalització que estableix 
la legislació vigent, en especial a les contingudes en els articles 42 i 48 de la LS i en les 
lleis de finances i de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

7. Incompliment 

L’incompliment de les seves obligacions per part del beneficiari donarà lloc a l’adopció 
de les mesures contingudes en els articles 43, 44 i 45 de la LS. 
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8. Pagament i justificació 

El pagament es durà a terme a principi de cada anualitat, un cop justificades totes les 
despeses en concepte de conservació i manteniment efectuades l'any anterior, per 
l’import que es determina a l’apartat 5 de la present proposta per a cada una de les 
anualitats, d'acord amb la documentació que s'exigeixi  en el conveni a signar entre 
ambdues parts, sent la primera anualitat justificable la 2018, a abonar per la CAIB el 
2019. 

A aquests efectes, el Consell Insular de Mallorca es compromet a presentar, dins el 
termini dels tres primers mesos de cada any, el compte justificatiu de la despesa 
efectuada  amb l'aportació de les factures, justificants de la despesa, certificacions 
parcials o qualsevol altra document amb validesa jurídica que permeti acreditar les 
tasques dutes a terme en la conservació i el manteniment del túnel de Sóller 
corresponent a cada anualitat. 

Si el Consell Insular de Mallorca no justifica la totalitat del cost de l’activitat 
subvencionada, en les quanties previstes a l’apartat 5 de la present proposta, dins el 
termini establert per a cada anualitat, l’import de la subvenció a abonar es reduirà 
proporcionalment. En aquest cas, s’efectuarà la corresponent reprogramació 
d’anualitats, de manera que es mantingui la totalitat del finançament a càrrec de la 
CAIB. 

La redacció, licitació i execució dels contractes derivats de la conservació del túnel de 
Sóller, objecte de la subvenció, es realitzarà per part del Consell Insular de Mallorca, els 
quals s'hauran de notificar a la CAIB i hauran de passar a formar part dels corresponents 
comptes justificatius indicats en el paràgraf anterior. 

9. Vigència del conveni 

Aquest conveni serà efectiu des del dia de la seva signatura i fins que s’exhaureixi el seu 
objecte i/o la quantitat màxima a aportar per la CAIB. 

10. Naturalesa del Conveni 

Aquest Conveni és un conveni instrumental de concessió d’una subvenció, d’acord amb 
l’article 21.2 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2005, de 28 de desembre, i es regeix pels preceptes d’aquest Text refós que, per la 
seva naturalesa, hi siguin aplicables. 

Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest Conveni, les parts el signen per 
duplicat, en el lloc i data indicats al principi, de manera que en queda una còpia en 
poder de cada part que hi intervé.  
 

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat            La consellera executiva de Territori  
       i Infraestructures 
 
 
            ANNEX  
 
COMPTE JUSTIFICATIU 
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Nº. EXPEDIENT  
EXERCICI PRESSUPOST  
PARTIDA PRESSUPOST  

 

 

BENEFICIARI 

 

NIF  
CONCEPTE  
  

  
Nº BOIB CONVENI  
DATA  CONVENI  
DATA  EXECUCIÓ  
DATA  JUSTIFICACIÓ  

 
El beneficiari a dalt indicat declara que: 
 
• Aquest compte justificatiu abasta la realització completa de l'activitat subvencionada i 
conté la totalitat dels justificants imputables al projecte subvencionat 
 
• Totes les dades contingudes en aquest compte justificatiu són veritables i correctes. 
 
• Els justificants originals de les despeses i ingressos, cobraments i pagaments que es 
detallen estan custodiats sota la seva pròpia responsabilitat. 
 
• Els justificants esmentats estan a la disposició dels òrgans de control intern o extern de 
l'Administració. 
 
• Es compromet a prestar tota la seva col·laboració amb les actuacions de comprovació i 
verificació que l'Administració o els seus òrgans de control considerin necessàries per 
comprovar la veracitat o correcció de les activitats subvencionades o de la justificació 
presentada. 
 
Data:  
 
 
 
Signat: 
 
MEMÒRIA DE L'ACTIVITAT I CRITERIS 
 
Nº EXPEDIENT  
EXERCICI PRESSUPOSTARI  

BENEFICIARI  
NIF  
CONCEPTE  

 
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES: 
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OBRAS, SUMINISTRO O SERVICIOS  
Identificació prestació  
Procediment de licitació  
Oferta seleccionada i motivació  
Data de signatura del contracte  
Vigència del contracte  

 
DESCRIPCIÓ CRITERIS D'IMPUTACIÓ: 

 
 
 
 
 
 
El beneficiari 
Data:  
 
 

Signat: 

RELACIÓ DE JUSTIFICANTS IMPUTATS                                                  
     
 
Nº EXPEDIENT   BENEFICIARI  
EXERCICI 
PRESSUPOSTARI 

  NIF  

PARTIDA 
PRESSUPOSTARIA 

  CONCEPTE  

 
IMPORT APROVAT (A)   DATA 

CONVENI 
 

% SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA 

(B)   ANUALITAT QUE ES 
JUSTIFICA 

 

IMPORT SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA 

(C)    DATA JUSTIFICACIÓ (C1) 

IMPORT ALTRES 
AJUDS  

    

 
 

PRESSUPOST IDENTIFICACIÓN JUSTIFICANTES COSTES 
JUSTIFICADOS COSTE ELEGIBLE 

CAPÍT
OL 

IMPO
RT 

 
Nº 

FACT
URA 

DA
TA 

PROVEI
DOR 

CONCE
PTE 

IMPO
RT 

DATA 
DE 

PAGAM
ENT 

% 
IMPUTA

CIÓ 

IMPO
RT 

COST 
ELEBI
GLE 

OBSERVACI
ONES 

             
             
             

             



38 

TOTA
L  (A) 

     TOTAL   TOTAL (D)   (E)       

 
PAGAMENTS PARCIALS  IMPORT TOTAL 

JUSTIFICABLE 
(D)                           

DOCUMENT 
CONTABLE 

IMPORT  IMPORTE TOTAL 
ELEGIBLE 

(E)                           

   IMPORTE TOTAL 
JUSTIFICAT 

(F) = (E) 
x (B)         

 

   IMPORTE ABONAT  (G)                           
TOTAL (G)           IMPORTE PENDENT 

ABONAMENT 
(H) = (F) 
– (G) 

 

 
OBSERVACIONES:  

 

 
El beneficiari  Servei Tècnic 

gestor de la 
subvenció 

 L'organ competent 

Aquest compte 
justificatiu 
correspon al cost 
total definitiu de 
l'ajuda a dalt 
indicada, els 
justificants de la 
qual s'adjunten 
annexos a aquesta 
relació 
 
Data:  
 
Firmat: 

 S'emet informe 
favorable sobre 
aquest compte 
justificatiu. 
 
Data:  
 
 
 
 
Firmat: 

 Resuelvo aprobar esta cuenta 
justificativa, y reconozco esta 
obligación y propongo el pago de la 
ayuda arriba indicada por un importe 
de 
(H)………………………………….. 
euros. 
 
Fecha: 
 
Frmado: 

 
(A) Se debe consignar el importe del proyecto presentado que ha aceptado la 

Administración. Este importe debe coincidir con el que se refleja en la resolución de 
concesión de la ayuda 

 
(B) Se debe consignar el porcentaje de la ayuda, de acuerdo con lo que se establece en 

la resolución de concesión de la ayuda.  
 
(C) El importe de la ayuda concedida es el resultado de aplicar el porcentaje de ayuda 

(b) al importe del proyecto aprobado (A). Este importe debe coincidir con el 
reflejado en la resolución de concesión de la ayuda. 

 
(C1)  Fecha límite que, de acuerdo con las bases/convocatoria/resolución de 
adjudicación tiene el beneficiario para presentar la justificación 
 
(D)  Es el resultado de aplicar al importe de los justificantes el % de imputación. 
 
(E) El importe elegible se determinará por el servicio técnico gestor de la ayuda, 

después de analizar los justificantes de gastos y de pagos presentados por el 
beneficiario en la cuenta justificativa. Solo se considerará gasto subvencionable el 
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efectivamente pagado antes de la finalización del plazo de justificación establecido 
en el punto (C1) 

 
(F) El importe justificado de la ayuda es el resultado de aplicar el porcentaje de ayuda 

(B) al coste elegible (I). Este es el importe máximo de ayuda a pagar y, por tanto, de 
la obligación reconocida. 

 
(G) Se ha de consignar el importe total de los pagos anticipados o parciales realizados 

por el centro gestor durante la ejecución del proyecto subvencionado. 
 
(H) Es la diferencia entre el importe de la ayuda justificada (F) y el importe ya pagado 

(G). Este importe se corresponde con la cantidad para la cual se propone el pago. En 
el caso de que la cantidad ya pagada sea superior al importe de la ayuda justificada, 
no se propondrá el pago de la ayuda, sino el reintegro de los pagos realizados en 
exceso, así como de los intereses de demora correspondientes. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA MMS CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, DE 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 (BOIB NÚM. 60, DE 15 DE MAIG DE 2018). 

Es dóna 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 21 de febrer de 2017, i núm. 5464, la 
senyora MMS, 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.  

4. 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. 
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5. 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. 

6. 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 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 MMS ha obtingut una puntuació 
de 5,5300 punts.  

7. 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. 

8. Amb data de Registre General d'Entrada de 16 de maig de 2018, i núm. 13946, la 
senyora MMS presenta sol·licitud de revisió de la baremació realitzada. 

De la sol·licitud formulada s'entén que la senyora MMS 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 
(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, atès que la senyora MMS sol·licita la 
revisió de la baremació definitiva. 

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 
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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 15 de 
maig de 2018, per la qual s'aprovà la llista d’aspirants seleccionats en el concurs per 
formar part d’una borsa de treball de l'escala d'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. El recurs interposat per la senyora MMS no conté cap fonament en què basà la seva 
interposició. Així doncs, la manca de fonamentació de l'esmentat recurs constitueix una 
de les causes d'inadmissió dels recursos administratius, de conformitat amb l'article 116 
apartat e) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  

5. En qualsevol cas, si la senyora MMS no estava d'acord amb la puntuació obtinguda, 
tenia la possibilitat de demanar la revisió de la seva baremació davant la Comissió 
Tècnica de Valoració en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la 
publicació de la llista provisional baremada, termini atorgat a les persones aspirants per 
al·legar o reclamar el que estimessin oportú sobre la valoració provisional dels mèrits.  

6. 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.- INADMETRE el recurs d'alçada interposat per la senyora MMS, amb DNI 
XXXX, contra la Resolució de data 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, atesa la 
manca de fonamentació del seu recurs. 

Segon.- NOTIFICAR l’acord a les persones interessades. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA CFA 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 TÈCNICA, CLASSE 
TÈCNIC/A MITJÀ/NA, ESPECIALITAT TREBALLADOR/A SOCIAL (BOIB 
NÚM. 35, DE 20 DE MARÇ DE 2018). 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
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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 Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, 
Especialitat Treballador/a Social.  

2. Amb data de Registre General d'Entrada de 21 de febrer de 2018, i núm. 5436, la 
senyora CFA, amb NIF XXXX, va presentar sol· licitud d'admissió a la borsa de treball 
de l'especialitat de Treballador/a Social.  

3. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 3 
d'abril 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 Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, Especialitat Treballador/a Social.  

4. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 19 
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 Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, Especialitat Treballador/a Social. 

5. Mitjançant diligència de la secretària de la Comissió Tècnica de Valoració, amb el 
vistiplau del president de la mateixa, de data 25 de gener de 2018, s'exposen en el tauler 
d'edictes de de l'IMAS i, a efectes informatius, en la pàgina web de l'IMAS, la llista 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 Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, Especialitat 
Treballador/a Social, 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. 

D'acord amb la llista provisional publicada, la senyora FA va obtenir una puntuació de 
18,2700 punts.  

6. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 14 
de març de 2018, (BOIB núm. 35, de 20 de març 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 Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat 
Treballador/a Social, amb la puntuació total obtinguda i el número d'ordre. 

D'acord amb la llista definitiva publicada, la senyora FA va obtenir una puntuació de 
18,2700 punts.  

8. Amb data de Registre General d'Entrada del Consell de Mallorca de 19 d'abril de 
2018, i núm. 11041, la senyora CFA, amb NIF XXXX presenta recurs d'alçada contra la 
resolució de 14 de març de 2018, (BOIB núm. 35, de 20 de març de 2018) per la qual 
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 Tècnica, Classe Tècnic/a 
Mitjà/na, especialitat Treballador/a Social, amb la puntuació total obtinguda i el número 
d'ordre.  
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Fonaments de dret 

Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 14 de març de 2018, per la qual 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 Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat 
Treballador/a Social, amb indicació de la puntuació total obtinguda i el número d'ordre 
(BOIB núm. 35, de 20 de març de 2018).  

Segon.- 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. 

Tercer.- Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 1 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. 

Atesos els articles de referència, el recurs d'alçada interposat el 19 d'abril de 2018, 
contra la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 14 de 
març de 2018, per la qual 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 
Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat Treballador/a Social, amb la puntuació 
total obtinguda i el número d'ordre (BOIB núm. 35, de 20 de març de 2018), es va 
interposar en temps i en la forma escaients.  

Quart.- En el recurs interposat la interessada no realitza cap al·legació, ni conté cap 
fonament de dret, i sol·licita la revisió de la puntuació obtinguda.  

Cinquè.- D'acord amb l'article 116.e) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, la manca de fonamentació del 
recurs constitueix causa d'inadmissió.  

Sisè.- A més a més, si la interessada no estava d'acord amb la puntuació obtinguda va 
disposar d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de 
la llista provisional de valoració de mèrits, per al·legar o reclamar el que estimés oportú, 
i no consta en l'expedient de la interessada, ni en les actes de la Comissió Tècnica de 
Valoració, que realitzàs cap al·legació o reclamació en el moment procedimental adient.  

Setè.- Vist allò que disposa 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. 

Propòs  

Que el Consell Executiu adopti els acords següents:  

Primer.- INADMETRE el recurs d'alçada interposat per la senyora CFA, amb NIF 
XXXX, contra la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 
14 de març de 2018, per la qual 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 
Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat Treballador/a Social, amb indicació de la 
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puntuació total obtinguda i el número d'ordre, d'acord amb l'article 116.e) de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, haguda compte la manca de fonamentació del recurs.  

Segon.- NOTIFICAR l’acord a les persones interessades. 

 

APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2018-2019 PER A 
ACTUACIONS RELATIVES AL PACTE DE BATLES I BATLESSES DE 
MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 

La Comissió Europea va posar en marxa el 2008 el “Pacto de los Alcaldes” (Covenant 
of Mayors), una iniciativa oberta a totes les ciutats i municipis d’Europa amb l’objectiu 
d’involucrar les autoritats locals i ciutadans en el desenvolupament i aplicació de la 
política energètica de la Unió Europea. El Pacte consisteix en el compromís dels 
municipis signataris d’anar més enllà dels objectius adoptats per a l’any 2020 per la UE 
per reduir les emissions de CO2 a través de mesures d’eficiència energètica, accions 
relacionades amb la promoció de les energies renovables i de mobilitat urbana 
sostenible. 

El 15 d’octubre de 2015, la pròpia Comissió Europea va llançar un nou “Pacto de los 
Alcaldes para el Clima y la Energia”, de caràcter conjunt, a una cerimònia celebrada a 
Brussel·les. De manera simbòlica, es va donar recolzament als tres pilars d’aquest pacte 
reforçat: l'atenuació, l’adaptació i l’energia segura, sostenible i assequible. Les ciutats 
signants es comprometen a actuar per assolir l’objectiu de la UE de reduir en un 40% els 
gasos d’efecte hivernacle d’aquí a 2030, així com promoure l’adopció de mesures 
conjuntes per a l’atenuació del canvi climàtic i l’adaptació a aquest. 

El Pacte de Batles i Batlesses constitueix un instrument desenvolupat per la Unió 
Europea perquè els ajuntaments assumeixin el compromís europeu als seus termes 
municipals en matèria energètica i de lluita contra el canvi climàtic. 

D’altra banda, la Comissió Europea defineix els Coordinadors del Pacte com 
administracions públiques que ofereixen orientació estratègica i recolzament tècnic i 
financer als municipis amb intenció política d’assumir el “Pacto de los Alcaldes” però 
que no disposen de les capacitats i/o recursos necessaris per complir els seus requisits, 
això es, l’elaboració, adopció i implementació dels Plans d’Acció per a l’Energia 
Sostenible (PAES) a la seva versió “Pacto de los Alcaldes” amb objectius 2020 i els 
Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) en versió “Pacto de los 
Alcaldes para el Clima y la Energía” amb objectius per al 2030. 

El Consell de Mallorca ha decidit participar en aquesta iniciativa com a Coordinador 
Territorial de l’illa de Mallorca (acord de col·laboració entre la Direcció General 
d’Energia de la Comissió Europea i el Consell de Mallorca, de data 10 de febrer de 
2011); (el Govern Balear també n’és Coordinador Territorial). S'ha signat un Conveni 
de col·laboració amb les Conselleries de Territori, Energia i Mobilitat i la Conselleria de 
Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears en data 24 de gener 
de 2017 (BOIB de dia 6 d’abril de 2017) amb la finalitat de dur a terme la col·laboració 
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institucional per desenvolupar iniciatives d’impuls del “Pacte de Batles i Batlesses” 
(Covenant of Mayors) a l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca. 

En especial, l’àmbit de col·laboració inclou aspectes tals com generar línies d’ajuts 
relacionades amb la lluita i adaptació al canvi climàtic, crear eines per a l'elaboració 
dels PAES, PAESC, vetllar per a l’adopció dels PAES i PAESC. 

Per assolir aquests objectius, el Consell de Mallorca ha posat en marxa un programa 
específic de suport als municipis per promocionar l'adhesió a aquesta iniciativa europea 
i fomentar el compliment dels compromisos adquirits, que comencen per la preparació 
dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) o informes de 
seguiment dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) o els documents 
d’adaptació del Pacte al nou Pacte. 

Per tal que la implantació i seguiment dels Plans d’Acció sigui més efectiva es 
complementa l’ajut amb la contractació de sistemes o serveis de gestió i comptabilitat 
energètica que suposin una eina per analitzar la situació energètica del municipi i 
comptabilitzar les accions de millora. 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 23 de desembre de 2016, va aprovar 
l’Ordenança general de subvencions (BOIB 21, de 18 de febrer de 2017). 

Mitjançant l’aprovació d’aquesta convocatòria, s’inicia d’ofici el procediment de 
concessió de les subvencions per a actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses de 
Mallorca. 

Es destina la quantitat sis-cents mil euros (600.000,00 €) amb càrrec l’aplicació 
pressupostària 65.94310.46202 (referència RC: 22018001733) del pressupost de 
despeses del Consell de Mallorca per a l’exercici 2018. 

El Consell Executiu és l’òrgan competent per aprovar i resoldre aquesta convocatòria de 
conformitat amb l'article 28 lletra f) del vigent Reglament orgànic del Consell de 
Mallorca en relació amb la base 23.4 de les d'execució del pressupost de 2018. 

Atès que aquesta convocatòria està prevista al Pla Estratègic de Subvencions 2018 

Atesa la memòria justificativa de la convocatòria de subvencions del Director insular de 
Cooperació Local i Caça. 

Atès l'informe de fiscalització prèvia de la Intervenció General de data 3 de juliol de 
2018. 

Per tot això, el conseller executiu de Desenvolupament Local fa al Consell Executiu la 
següent proposta d'  

ACORD 

Primer. Aprovar la convocatòria que s'adjunta de subvencions 2018-2019 per a 
actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca. 

Segon. Autoritzar una despesa per un import total de sis-cents mil euros (600.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 65.94310.46202 (referència RC: 22018001733) 
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’exercici 2018. 

Tercer. Aprovar els models normalitzats següents: 
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-Model de conveni a subscriure amb cada entitat local beneficiària de les subvencions 
(Annex 0). 

-Sol·licitud de la subvenció (Annex I). 

-Declaració responsable de no incórrer en prohibicions per ser beneficiari de 
subvencions (Annex II). 

-Declaració responsable de trobar-se al corrent en el compliment d’obligacions 
tributàries amb l’Estat i el Consell de Mallorca i amb la Seguretat Social (Annex III). 

-Declaració responsable de no trobar-se en la situació prevista a l'article 11 de la Llei 
11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (Annex IV). 

-Certificat del secretari/a en fase de justificació de despeses (Annex V). 

-Informe de l'interventor/a en fase de justificació de despeses (Annex VI).  

Quart. Publicar aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) per 
conducte de la base de dades nacional de subvencions. 

De conformitat amb l'article 44 en relació amb el 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de 

juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra aquest acord no 

es podrà interposar recurs en via administrativa, si bé es podrà formular 

potestativament REQUERIMENT per a la seva anul·lació o revocació en el termini de 

dos mesos comptadors des del dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 

Balears amb caràcter previ a la interposició de recurs contenciós administratiu. 

El requeriment s'entendrà desestimat si en el termini d'un mes des de la seva 

presentació no es notifica resolució expressa. El termini per interposar el recurs 

contenciós administratiu serà de dos mesos comptadors des del dia següent a aquell en 

el qual es rebi comunicació de la resolució expressa sobre el requeriment previ o 

aquest s'entengui desestimat de forma presumpta.  

Si no es formula requeriment previ, es podrà interposar directament recurs contenciós 

administratiu en el termini de dos mesos comptadors des del dia de la publicació de 

l'acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 

s’estimi pertinent. 

 
Convocatòria de subvencions 2018-2019 per a actuacions relatives al Pacte de Batles 

i Batlesses de Mallorca. 

 

1.- Objecte i finalitat  

Aquesta convocatòria es fa en el marc de l'Ordenança general de subvencions del 
Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017). 

La finalitat d'aquesta convocatòria és cooperar amb els ajuntaments de Mallorca en 
actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca.  

2.- Beneficiaris 

2.1.- Els ajuntaments possibles beneficiaris de les actuacions d'aquesta convocatòria 
seran de dos tipus: 
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AJUNTAMENTS TIPUS A: 

Seran els que compleixin els següents requisits: 

• Població inferior o igual a 45.000 habitants. 

• Estar adherit al “Pacto de los Alcaldes para el clima y la energia” (2030), aprovat per 
la Comissió Europea el 15 d’octubre de 2015. Es considerarà a aquests efectes als 
municipis en els quals l’adhesió es trobi publicada a la web de l'Oficina del Pacte de la 
UE (COMO) (www.pactodelosalcaldes.eu) abans de la sol·licitud de l’ajuda, i que 
hagin aprovat l’adhesió per l’òrgan de govern corresponent abans del 31 de desembre de 
2017 i que ho hagin comunicat a un dels dos Coordinadors Territorials. Han d’estar 
formalment adherits a l’hora de la sol·licitud. 

• No disposar de PAES  (Pla d’Acció per l’Energia Sostenible)  redactat anteriorment. 

• Haver acceptat al Consell de Mallorca i al Govern de les Illes Balears com a 
Coordinadors Territorials del Pacte de Batles i Batlesses 

• Tenir nomenat un gestor energètic municipal o un equip de gestió energètica 
municipal. 

AJUNTAMENTS TIPUS B: 

Seran els que compleixin els següents requisits: 

• Població inferior o igual a 20.000 habitants.  

• Estar adherit al “Pacto de los Alcaldes” (2020). Es considerarà a aquests efectes als 
municipis en els quals el document PAES es trobi publicat a la web de l'Oficina del 
Pacte de la UE (COMO) (www.pactodelosalcaldes.eu). I l'aprovació del PAES per 
òrgan de govern anterior a 31/12/2012, i s’hagi rebut aquest pla d’acció per la COMO 
abans de dia 19 de febrer de 2018. 

• Haver acceptat al Consell de Mallorca i al Govern Balear com a Coordinadors 
Territorials del Pacte de Batles i Batlesses. 

• Disposar del PAES redactat i vigent, rebut per la Covenant of Mayors Office 
(COMO).  

• Tenir nomenat un gestor energètic municipal o un equip de gestió energètica 
municipal. 

2.2.- No poden acollir-se a aquesta convocatòria els ajuntaments de Mallorca en els 
quals concorri alguna de les prohibicions establertes a l'article 8 de l'Ordenança general 
de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017). 

3.- Actuacions subvencionables 

Les actuacions que es podran finançar amb les subvencions d’aquesta convocatòria 
seran les següents segons el tipus d'ajuntaments:  

Ajuntaments beneficiaris de tipus A: 

 I. Redacció del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) del seu 
municipi. La informació de partida per a l’elaboració dels documents es troba al punt 4 
d'aquesta convocatòria. 
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 II. Servei de gestió i comptabilitat de subministraments energètics municipals o 
renovació del contracte vigent durant un màxim d’un any, o el període que resti des de 
la seva contractació fins el 31 d’agost de 2019.  

 III. Si no s’externalitza el servei del punt anterior, adquisició i manteniment 
durant un màxim d’un any, o el període que resti des de la seva contractació fins el 31 
d’agost de 2019 de programa informàtic de comptabilitat i gestió de les dades 
energètiques.  

Ajuntaments de tipus B: 

 I. Realització de l’informe de seguiment del PAES, incloent nou inventari 
d’emissions de referència. Finalització de l’Inventari d’Emissions de Referència (IRE) 
del seu municipi amb les dades de l’ajuntament i les dades i metodologia proporcionada 
pel Consell de Mallorca (quantitatiu i qualitatiu). Seguiment de la metodologia 
establerta per l'oficina del Pacte de Batles i Batlesses (COMO). La informació de 
partida per a l’elaboració dels documents es troba al punt 4 d'aquesta convocatòria. 

 II. Servei de gestió i comptabilitat de subministraments energètics municipals o 
renovació del contracte vigent durant un màxim d’un any, o el període que resti des de 
la seva contractació fins el 31 d’agost de 2019.  

 III. Si no s’externalitza el servei del punt anterior, adquisició i manteniment 
durant un màxim d’un any, o el període que resti des de la seva contractació fins el 31 
d’agost de 2019 de programa informàtic de comptabilitat i gestió de les dades 
energètiques. 

 IV. Redacció de l’adaptació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) al 
nou “Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energia" (2030) o redacció de la revisió 
del PAES existent i continuació amb els compromisos 2020.  La informació de partida 
per a l’elaboració dels documents es troba al punt 4 d'aquesta convocatòria. 

4.- Descripció i compromisos dels beneficiaris de les actuacions subvencionades 

Com s'ha esmentat al punt 3 anterior, es consideraran subvencionables les següents 
actuacions als ajuntaments beneficiaris de tipus A: 

I. Redacció del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) del seu 
municipi.  

A més,  

- Una vegada redactat haurà d’estar correctament registrat telemàticament en anglès al 
lloc web del Pacte de Batles i Batleses (Covenant of Mayors Office (COMO). 

- Elaboració dels documents de participació i difusió del PAESC. 

- Es realitzarà la proposta a l’òrgan de govern municipal per a l’aprovació del PAESC. 

- Els treballs hauran d’executar-se d’acord amb la metodologia pel al Pacte de Batles i 
Batlesses per al Clima i l’Energia, establerta per la COMO (Covenant of Mayors 
Office).  

- Amb la informació de l’Inventari d’emissions de referència (IRE) a nivell de l’illa de 
Mallorca proporcionada pel Consell de Mallorca, així com la informació de l’anàlisi de  
riscs i vulnerabilitats a nivell municipal proporcionada pel Govern Balear, més la 
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informació necessària per completar-la amb les dades del consum municipal o altres 
sectors, que s’hagin considerat adients, es redactarà el corresponent PAESC. 

- Es consensuarà amb el Consell de Mallorca el disseny dels diferents documents i de 
les diferents fitxes per cada acció del PAESC. Aquestes fitxes han d’incloure, com a 
mínim, la mesura proposada (que inclourà el cost estimat, la contribució de cada mesura 
a la reducció de CO2 o adaptació al canvi climàtic). L’esborrany inicial de la fitxa es 
consensuarà amb el Consell de Mallorca, que haurà de donar el vistiplau i suggerir els 
canvis necessaris per assolir el model de fitxa definitiva. 

També es presentarà un primer esborrany al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament, amb 
la finalitat de consensuar-lo a nivell tècnic i polític. Analitzat l’esborrany, es 
comunicarà a l’empresa adjudicatària les correccions o modificacions amb la finalitat de 
que es redacti i lliuri el document definitiu. 

Ha de ser aprovat per la JRC (Joint Research Centre) del Pacte de Batles i Batlesses. 

II. Servei de gestió i comptabilitat de subministraments energètics municipals o 
renovació del contracte vigent durant un màxim d’un any, o el període que resti des de 
la seva contractació fins el 31 d’agost de 2019.  

Les característiques d'aquesta actuació es troben al punt 7 d'aquesta convocatòria. 

III. Si no s’externalitza el servei del punt anterior, adquisició i manteniment durant un 
màxim d’un any, o el període que resti des de la seva contractació fins el 31 d’agost de 
2019 de programa informàtic de comptabilitat i gestió de les dades energètiques.  

Les característiques d'aquesta actuació també es troben al punt 7 d'aquesta convocatòria. 

Com s'ha esmentat al punt 3 anterior, es consideraran subvencionables les següents 
actuacions als ajuntaments beneficiaris de tipus B: 

I. Realització de l’informe de seguiment del PAES, incloent nou inventari d’emissions 
de referència. Finalització de l’Inventari d’Emissions de Referència (IRE) del seu 
municipi amb les dades de l’ajuntament i les dades i metodologia proporcionada pel 
Consell de Mallorca (quantitatiu i qualitatiu). Seguiment de la metodologia establerta 
per l'oficina del Pacte de Batles i Batlesses (COMO). 

A més: 

-Realització de l’inventari de totes les accions realitzades al municipi que venien 
contingudes al PAES. 

-Informe de l’estat d’implementació del PAES en termes qualitatius. Avanç quantitatiu 
amb les dades disponibles. 

-Redacció i registre telemàtic de les accions “benchmark” a presentar a la COMO 
(mínim 3). 

-Actualització telemàtica del PAES (si el procediment ho requereix) amb les mesures 
implementades compatibles amb el PAES que no figuraven originalment. 

-Registrar telemàticament en anglès el resum de l’informe de seguiment amb IRE al lloc 
web del Pacte de Batles i Batlesses (finalitzat amb èxit) (SEAP monitoring). 

-Els treballs hauran d’executar-se d’acord amb la metodologia per al Pacte de Batles i 
Batlesses per al Clima i l’Energia establerta per la COMO (Covenant of Mayors Office).  
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-Amb la informació de l’Inventari d’emissions de referència a nivell d'illa, que 
proporcionarà el Consell de Mallorca a l’empresa adjudicatària, més la informació 
necessària per completar-la amb les dades del consum municipal o altres sectors que 
s’hagin considerat adients, es redactaran els corresponents informes de seguiment del 
PAES. 

-Ha de ser aprovat per la JRC (Joint Research Centre) del Pacte de Batles i Batlesses. 

II. Servei de gestió i comptabilitat de subministraments energètics municipals o 
renovació del contracte vigent durant un màxim d’un any, o el període que resti des de 
la seva contractació fins el 31 d’agost de 2019.  

Les característiques d'aquesta actuació es troben al punt 7 d'aquesta convocatòria. 

III. Si no s’externalitza el servei del punt anterior, adquisició i manteniment durant un 
màxim d’un any, o el període que resti des de la seva contractació fins el 31 d’agost de 
2019 de programa informàtic de comptabilitat i gestió de les dades energètiques.  

Les característiques d'aquesta actuació també es troben al punt 7 d'aquesta convocatòria. 

IV. Redacció de l’adaptació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) al nou 
“Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energia" (2030) o redacció de la revisió del 
PAES existent i continuació amb els compromisos 2020.   

A més,  

-Elaboració dels documents de participació i difusió del PAES/PAESC. 

-Es realitzarà la proposta a l’òrgan de govern municipal per a l’aprovació del PAESC o 
nou PAES. 

- Una vegada redactat haurà d’estar correctament registrat telemàticament en anglès al 
lloc web del Pacte de Batles i Batleses (Covenant of Mayors Office (COMO).  

-Abans de reformular el PAES per adaptar-lo al nou compromís caldrà haver fet un 
informe de seguiment del PAES. 

-Els treballs hauran d’executar-se d’acord amb la metodologia per al Pacte de Batles i 
Batlesses per al Clima i l’Energia establerta per la COMO (Covenant of Mayors Office).  

-Amb la informació de l’Inventari d’emissions de referència (IRE) a nivell de l’illa de 
Mallorca proporcionada pel Consell de Mallorca, així com la informació de l’anàlisi de  
riscs i vulnerabilitats a nivell municipal proporcionada pel Govern Balear, més la 
informació necessària per completar-la amb les dades del consum municipal o altres 
sectors, que s’hagin considerat adients, es redactarà el corresponent PAESC.  

-Es consensuarà amb el Consell de Mallorca el disseny dels diferents documents i de les 
diferents fitxes per cada acció del PAESC. Aquestes fitxes han d’incloure, com a 
mínim, la mesura proposada (que inclourà el cost estimat, la contribució de cada mesura 
a la reducció de CO2 o adaptació al canvi climàtic). L’esborrany inicial de la fitxa es 
consensuarà amb el Consell de Mallorca, que haurà de donar el vistiplau i suggerir els 
canvis necessaris per assolir el model de fitxa definitiva. 

-L'empresa adjudicatària haurà de presentar un primer esborrany al Consell de Mallorca 
i a l’Ajuntament corresponent amb la finalitat de consensuar-lo a nivell tècnic i polític. 
Analitzat l’esborrany, es comunicarà a l’empresa adjudicatària les correccions o 
modificacions amb la finalitat que redacti i lliuri el document definitiu. 
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-Ha de ser aprovat per la JRC (Joint Research Centre) del Pacte de Batles i Batlesses. 

5.- Despeses subvencionables  

Les subvencions d'aquesta convocatòria es podran destinar a sufragar despeses 
compreses des de dia 1 de gener de 2018 a dia 31 d'agost de 2019.   

En cap cas l'import de la despesa subvencionable pot ser superior al valor de mercat. 

Les subvencions d'aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajudes o 
subvencions de qualsevol altra administració pública o entitat privada. 

6.- Crèdit pressupostari 

Es destina la quantitat de sis-cents mil euros (600.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 65.94310.46202 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a 
l’exercici 2018. 

7.- Característiques tècniques del servei de gestió i comptabilitat de 
subministraments energètics municipals o renovació del contracte vigent durant 
un màxim d’un any, o el període que resti des de la seva contractació fins el 31 
d’agost de 2019, i de l'adquisició i manteniment durant un màxim d’un any, o el 
període que resti des de la seva contractació fins el 31 d’agost de 2019 de programa 
informàtic de comptabilitat i gestió de les dades energètiques.  

Es proposa la implantació d’un software de gestió de l’energia amb la finalitat 
d’optimitzar el consum energètic dels equipaments municipals.  

El sistema de comptabilitat es basa en la implantació d’un sistema de control integrat 
que permeti analitzar, gestionar i reportar informació del consum energètic de forma 
instantània i regular i així permetre actuar de forma directa sobre les variables causants 
de l’increment innecessari del consum energètic. 

Amb la introducció de les dades de facturació es revisa de forma automàtica un conjunt 
de paràmetres de seguiment: en cas de sobrepassar els rangs preestablerts o de no 
coincidir amb la programació de correcte funcionament, es genera l'alarma 
corresponent.  

Mitjançant les alarmes és possible identificar anomalies en el consum energètic i 
d’aigua, i d’aquesta manera facilita la ràpida actuació per tal de corregir-les. El 
gestor/gestora energètic serà la persona encarregada de controlar aquest sistema.   

Concepte:  

Adquisició de llicència per a la utilització de plataforma web que ha de permetre la 
gestió, optimització, seguiment i validació de la facturació energètica de les 
organitzacions que comptin amb múltiples punts de subministrament d'energia, 
enfocada principalment a la gestió eficient de tota la informació relacionada amb el 
consum energètic de les organitzacions, recolzant-se fonamentalment en la 
caracterització de tots els punts de subministrament, així com els contractes i factures de 
cada un d'ells. La plataforma ha de permetre:  

– Llibertat i flexibilitat en l'anàlisi dels indicadors energètics i d’aigua. 
– Reducció del temps d'obtenció de la informació i anàlisi. 
– Control exhaustiu de la factura energètica, des de la base al detall.  
– Accedir a les seves dades energètiques en qualsevol moment i lloc.  
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– Validació mensual dels arxius de facturació. 
– Anàlisi i optimització de la contractació de subministraments.  

La plataforma ha de ser de fàcil comprensió, amb visualització gràfica dels aspectes 
considerats o desviaments (tipus semàfor o similar). 

Les dades seran subministrades en format digital per l’ens local, amb un màxim de 20% 
de dades no digitalitzades prèviament. 

Temps del contracte: màxim d’un any, o el període que resti des de la seva contractació 
fins el 31 d’agost de 2019. 

Objecte del Contracte. 

Requisits generals:  

1. Nova implantació d’un sistema de comptabilitat i gestió de dades energètiques. 

• Creació de l’estructura (inventari físic i elèctric/energètic) de l’entitat. 

• Incorporació de dades històriques dels dos anys anteriors des de fitxers digitals. 

• Emissió d’informe inicial d’implantació (anàlisi de consums, despesa i emissions de 
GEH, anàlisi d’irregularitats en la contractació i anàlisi d’optimització de la 
contractació). 

• Adaptació i personalització del sistema a cada usuari. 

2. Subministrament de llicència de programa, formació, atenció i manteniment evolutiu. 

• Llicència del programa informàtic pel període de durada del contracte. 

• Importació, quan sigui el cas, de les dades provinents d’un sistema informàtic de dades 
energètiques. 

• Formació bàsica inicial d’utilització del programa (mínim dues jornades). 

• Resposta personalitzada per correu electrònic per consultes i problemes d’utilització 
per les dades a gestionar. 

• Còpia de seguretat diària de les dades. 

• Manteniment actualitzat i evolutiu de l’aplicació i de les bases de dades internes 
d’informació (tarifes, peatges, climatologia, etc). 

• Adaptació als nous arxius de facturació de les empreses comercialitzadores. 

• Possibilitat d’exportació de les dades a un sistema d’observatori o similar que pugui 
tenir l’administració supramunicipal (Consell de Mallorca o Govern Balear). 

3. Serveis de gestió del programa. 

• Introducció de consums i costos mensuals (en formats d’arxiu informàtic estructurat 
(.csv, .xls, .xml, etc) a partir de la facturació que es vagi rebent 

• Validació mensual dels arxius de facturació. Informe periòdic. 

• Tractament mensual de les alarmes energètiques amb la gestió d’incidències segons 
les desviacions detectades i comunicació de les que requereixin actuació, així com 
gestions administratives derivades d’aquestes (contacte amb comercialitzadora, 
reclamacions i canvis de potències contractades). Informe com a mínim trimestral. 
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• Emissió d’un informe anual amb el balanç de consum energètic, despesa i emissions 
de GEH, evolució interanual de consum, despesa i emissions, anàlisi, balanç anual 
d’alarmes, estalvi potencial directe i projeccions de consum i estalvi per a l’any següent. 

• L’ús serà sota demanda de l’usuari i els serveis a prestar.  

Altres requisits del sistema:  

La plataforma/programa ha de ser capaç de subministrar la següent informació:  

• Balanç energètic (consums, imports i emissions) per subministrament i font d'energia. 

• Anàlisi de subministraments: elèctrics, de combustible per a calefacció, combustible 
de la flota municipal i altres fonts d’energia que s’utilitzin, així com instal·lacions 
productores d’energia. 

• Situació geogràfica dels subministraments. 

• Paràmetres descriptius de les instal·lacions, editables. 

• Fitxes d’equipaments i quadres: paràmetres energètics, dades de consum amb les seves 
pòlisses associades, indicadors energètics, resum incidències i documentació associada.  

• Fitxes de subministraments: descripció tècnica, consums, imports emissions, 
comparació dades amb previsions, comparació amb el darrer any i l’any en curs, gràfics. 

• Agrupació de les dades anuals/estacionals de consum i cost energètic. 

• Previsions anuals i futures de la despesa energètica. 

• Potencial  d’estalvi energètic. 

• Objectius d’estalvi energètic. 

• Proposta millores energètiques. 

• Balanç de consum d’aigua. 

• Comparativa amb altres anys. 

• Històric de consums. 

• Evolució i valoració de l’evolució. 

• Dades dels mercats elèctrics majoristes. Control del preu mitjà de l’energia (preus 
fixes i indexats a les Illes Balears). 

• Informació sobre els impactes econòmics dels canvis legislatius.  

• Simulació i comparació entre diferents tarifes i companyies per establir la tarifa més 
adequada al consum. 

• Informació amb indicadors de dos tipus: 

o Generals: indicadors globals del municipi. Consum i cost respecte al número d'usuaris 
globals, superfície, punts de llum… 

o Elements: indicadors dels elements que disposen els equipaments i quadres 
d’enllumenat en funció de les seves característiques (m2, usuaris, hores, sistema encesa, 
regulació de flux…). 
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• Anàlisi: consulta de comparació de les dades de detall energètic entre 2 períodes 
seleccionats. Es podrà triar comparatives de consums, costos previstos, projectats, 
facturats i reals. Ha de permetre analitzar tant estalvis com desviacions (per fonts 
energètiques i per cada equipament, quadre i subministrament). 

• Generació d’alarmes de desviament de consums, costos, penalitzacions per maxímetre, 
pòlisses sense consum, pòlisses no identificades, excés de reactiva, tarifa no òptima, 
factura no esperada, com a mínim. 

• Generació d’alarmes de desviaments/errades de facturació. 

• Validació mensual de les factures presentades pels subministradors d’energia, tant de 
tarifes a preu fix com a preu indexat, per les modalitats passthrouh i passpool,  adaptat i 
testat per la validació de tarifes indexades a les Illes Balears. 

• Ha de ser capaç d’integrar mòduls de telelectura.  

• Generació d’informes respecte a cada un dels aspectes indicats anteriorment. 

• La càrrega de dades ha de poder ser des de la importació de fitxers de les 
comercialitzadores. 

• Prescripcions tècniques:  

o El sistema ha de funcionar via web, amb claus d’accés, i ha de ser compatible amb els 
principals navegadors (mozilla firefox, google chrome, internet explorer, com a mínim). 

o Les dades i els informes hauran de ser exportables i editables en formats .pdf, .odt, 
.doc, .ods, xls, com a mínim. 

Altres prestacions a valorar:  

• Gestió de Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAES o PAESC). 
Parametrització, càlcul i visualització de resultats de tants indicadors energètics i de 
sostenibilitat municipal com es consideri oportú: inventari de GEH, indicadors 
energètics i climàtics, indicadors vinculats als diversos vectors ambientals (energètics, 
aigua, residus, mobilitat, atmosfera…). 

• Gestió d’accions del PAESC: caracterització de la totalitat del contingut del Pla 
formulat en el marc de l’elaboració del PAES, i permetrà realitzar una avaluació del 
grau d’implantació del conjunt de les actuacions del Pla per facilitar posteriorment el 
seguiment i report a la Comissió Europea. 

• Transferència de dades a observatori: el sistema haurà de ser capaç de transmetre les 
dades de consums i emissions associades al PAESC, així com els consums i indicadors 
energètics de què disposa els indicadors establerts al PAESC. El sistema haurà de 
proveir una api-web que permeti la transferència automatitzada i periòdica del conjunt 
de dades d’indicadors i consums i despesa energètica comú a un potencial observatori 
insular. 

• Assessoria en la preparació dels plecs tècnics de contractació elèctrica global per totes 
les entitats dependents de l’ajuntament (ajuntament, empresa de serveis, etc). 

Altres aspectes a considerar en la gestió. 

TIPOLOGIES D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS A CONSIDERAR 

Educatius. 
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Esportius. 
Piscina. 
Oficines. 
Culturals. 
Sanitari. 
Residencial. 
Socials. 
Altres. 
Enllumenat públic. 
Bombament aigua potable. 
Bombament aigua residual. 
Depuració aigües residuals. 

El contracte ha d’incloure importar totes les dades històriques en cas que l’usuari 
disposi d’un sistema de gestió de la comptabilitat energètica diferent del que resulti 
adjudicatari. 

Solvència tècnica:  

• Experiència en sistemes de comptabilitat i gestió de dades energètiques de 2 anys, 
havent prestat aquest servei a administracions locals durant un període mínim de 1 any 
en els darrers 5 anys. 

• Coneixement demostrat en la gestió de dades del mercat majorista a Balears (en 
especial el sistema indexat). Experiència mínima d’1 any en gestió d’aquests tipus de 
contractes si l’ajuntament té signats contractes d’aquests tipus. 

• Experiència en l'àmbit de Mallorca. 

• Equip tècnic format almenys per: un enginyer amb experiència provada en eficiència 
energètica, energies renovables i facturació energètica. 

8.- Funcions mínimes del gestor energètic municipal o d'un equip de gestió 
energètica municipal. 

Les funcions mínimes del gestor energètic municipal o de l'equip de gestió energètica 
municipal seran: 

o Ser l’encarregat i impulsor principal responsable al seu municipi del Pacte de Batles i 
Batlesses de Mallorca, i relacionar-se amb l'oficina del Pacte a Brusel·les. 

o Ha de ser la persona o equip encarregat de posar en pràctica l’aplicació del PAESC, 
amb el suport de l’equip polític. 

o Disposar dels mitjans humans i materials de les diferents àrees de l’ajuntament i 
comptar amb el recolzament suficient per part de l’equip polític i tècnic de l’ajuntament.  

Coordinar els departaments i les àrees relacionades amb la despesa energètica i 
col·laborar-hi. 

o Recollir dades (un inventari de potències i tecnologia, centre a centre, consums mes a 
mes, aspectes relacionats amb el canvi climàtic ...). 

o Responsable que s’implanti un sistema de gestió i comptabilitat energètica municipal. 
Controlar que els consums i despeses energètiques siguin els correctes i prevists per a 



56 

cada instal·lació i aixecar alarma si la dispersió entre el previst i el facturat (mesurat) 
sobrepassa un determinat llindar. 

o Dissenyar, juntament amb altres tècnics i personal municipal o extern, estratègies de 
millora constant, és a dir, proposar línies d'actuació per aconseguir millorar l'eficiència 
de les instal·lacions (passar de gasoil a gas natural; afegir plaques solars tèrmiques; 
millora d'aïllaments ...). 

o Sensibilitzar els usuaris que fan ús de les instal· lacions i a la ciutadania en general del 
que s'està fent, objectius a aconseguir... 

o Fer el seguiment, mesura i control de les millores implantades, així com dels estalvis. 

o Fer el seguiment i el control dels contractes amb empreses de serveis energètics en el 
cas que s’hagi fet l’externalització d’algun servei per mitjà d’aquesta tipologia de 
contracte.  

o Encarregar-se que les empreses que gestionen diferents instal·lacions proporcionin 
informació dels consums i despeses energètiques (poliesportius, ESEs, residus...). 

En el cas de municipis de menys de 2.000 habitants es podrà demanar suport tècnic al 
Consell de Mallorca. En aquests casos es formarà un equip de feina entre els tècnics 
encarregats del Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, 
l’Ajuntament i la Consultora Adjudicatària. Es podrà incorporar alguna altra persona a 
aquest equip d’altres entitats (Govern, Mancomunitats o altres) si es troba justificat. 

9.- Naturalesa de la subvenció i límits 

1. Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari i eventual, i 
anul·lables, revocables i reintegrables en tot moment per les causes previstes a 
l’Ordenança general de subvencions. A més, no generen cap dret a obtenir altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. Així mateix, són 
compatibles amb altres ajudes i subvencions que pugui rebre el beneficiari per al mateix 
projecte subvencionat sempre que el còmput total de les ajudes o subvencions rebudes 
no superi el cost de l’activitat que l'entitat beneficiària ha de desenvolupar. 

2. La quantia de la subvenció no podrà superar el 100 % de l’import sol·licitat 
subvencionable. 

10.- Règim de concessió 

D'acord amb l'article 17 de l'Ordenança general de subvencions, si el crèdit consignat en 
la convocatòria és suficient, atenent al nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el 
termini de presentació, no serà necessari fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds. 

En aquest supòsit, la determinació de les ajudes entre els ajuntaments es farà de la 
manera següent: 

En funció de la població s’estableix una subvenció màxima per a la realització de les 
diferents actuacions previstes al punt 3 d'aquesta convocatòria.  

AJUNTAMENTS DE TIPUS A: 
 
1-2.000 
HAB  10.100 € 
2.001-5.000 HAB 12.500 €  



57 

5.001-10.000 HAB 17.900 € 
10.001-20.000 HAB 22.600 € 
20.001-45.000 HAB 30.400 €  
 

AJUNTAMENTS DE TIPUS B: 
 
1-2.000 
HAB  11.150 € 
2.001-5.000 HAB 13.500 €  
5.001-10.000 HAB 18.900 € 
10.001-20.000 HAB 23.600 € 

El pagament de la subvenció es farà mitjançant una bestreta del 100 % de la subvenció 
una vegada concedida. 

11.- Presentació de sol·licituds 

El termini per presentar la documentació prevista al punt següent serà de trenta dies 
naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta 
convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si el darrer dia és inhàbil, s'ha 
d'entendre prorrogat fins el primer dia hàbil següent. 

Les instàncies s’han de dirigir al President del Consell de Mallorca, i es poden presentar 
a qualsevol terminal del Registre General del Consell de Mallorca: seu del Consell 
(Palau Reial, 1); Centre Cultural la Misericòrdia (plaça de l’Hospital, 4); Llar de la 
Joventut (General Riera, 111); Llar de la Infància (General Riera, 113); Poliesportiu 
Sant Ferran (camí de Ca l’Ardiaca 5); i en el Registre general de l’IMAS (General 
Riera, 67), tots a Palma. 

Així mateix, també es poden presentar als llocs establerts a la Llei 39/2015, de 1 d’ 
octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE 
núm. 236, de 02/10/2015). 

Si la sol·licitud no reuneix les dades d’identificació, tant de la subvenció sol·licitada 
com de la persona sol·licitant, o alguns dels requisits prevists a la Llei 39/2015, de 1 d’ 
octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es 
requerirà a l’entitat sol·licitant, d’acord amb el que estableix l’article 73.2 de la llei 
abans esmentada, perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni la falta o acompanyi 
els documents preceptius amb indicació que, si no ho fa així, es tindrà per desistida la 
petició, amb una resolució expressa prèvia. 

Juntament amb la sol·licitud s’ha de presentar la documentació detallada en el punt 
següent d'aquesta convocatòria. 

12.- Formalització de sol·licituds 

1. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model oficial (Annex I). 

2. A les sol·licituds s’hi ha d’adjuntar la documentació següent: 

-Memòria descriptiva de les actuacions. 

-Pressupost detallat de cada una de les actuacions a dur a terme, amb l'IVA desglossat. 
El pressupost ha d'estar signat pel gestor energètic municipal o per un tècnic municipal 
amb el vistiplau del batle/batlessa.  
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-Declaració responsable de no incórrer en prohibicions per ser beneficiari de 
subvencions (Annex II). 

-Declaració responsable de trobar-se al corrent en el compliment d’obligacions 
tributàries amb l’Estat i el Consell de Mallorca i amb la Seguretat Social (Annex III). 

-Declaració responsable de no trobar-se en la situació prevista a l'article 11 de la Llei 
11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (Annex IV). 

13.- Òrgan instructor i procediment de concessió de les subvencions 

1. L’òrgan instructor és la secretària tècnica del Departament de Desenvolupament 
Local, que ha de dur a terme les actuacions establertes a l’Ordenança general de 
subvencions, i formular la proposta de resolució. L’òrgan instructor pot requerir a les 
entitats sol·licitants els informes o els aclariments que consideri convenients. 

El Departament de Desenvolupament Local és el centre gestor responsable del 
seguiment de les subvencions. 

En compliment del previst a l’article 19.2 de l’Ordenança general de subvencions, es 
trametrà a la base nacional de subvencions informació sobre aquesta convocatòria, i 
sobre les resolucions de concessió que es derivin, i es publicarà en el BOIB per 
conducte de la base esmentada, a més de publicar-se a la seu electrònica del Consell de 
Mallorca. 

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment serà de 6 mesos. 
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima als 
interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió 
de la subvenció. 

El Consell Executiu és l’òrgan competent per aprovar i resoldre aquesta convocatòria de 
conformitat amb l'article 28 lletra f) del vigent Reglament orgànic del Consell de 
Mallorca en relació amb la base 23.4 de les d'execució del pressupost de 2018. 

14.- Obligacions de les entitats beneficiàries 

Els ajuntaments i entitats locals menors als quals se’ls ha concedit les subvencions 
tendran les següents obligacions:  

14.1.- Remetre al Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca en 
el termini de dos mesos comptador des de la data de la publicació al BOIB de la 
concessió de la subvenció un certificat del secretari municipal d’aprovació per part de 
l’ajuntament del conveni a subscriure amb el Consell de Mallorca segons el model 
normalitzat que figura com Annex 0 d'aquesta convocatòria. 

El conveni abans esmentat es firmarà entre el Consell de Mallorca i cadascuna de les 
entitats beneficiàries de les subvencions una vegada concedides aquestes, el qual 
regularà les obligacions d'ambdues parts derivades de la concessió de les subvencions. 

14.2.- Dur a terme les actuacions subvencionades fins dia 31 d'agost de 2019 i presentar 
la justificació de les despeses al Consell de Mallorca fins el dia 30 de setembre de 2019.  

La justificació de cada actuació subvencionada, d'acord amb la disposició addicional 
segona de la vigent Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, es farà 
per mitjà de la presentació al Consell de Mallorca per part de l'entitat beneficiària de la 
següent documentació: 
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a) Un certificat del secretari/secretària de l'entitat local amb el vistiplau del 
batle/batlessa que acrediti la realització de l'activitat subvencionada, el compliment de 
la finalitat de la subvenció i l'aportació de la documentació justificativa que estableix la 
convocatòria (ANNEX V). 

b) Un informe (ANNEX VI) emès per l'interventor/interventora de l'entitat local 
beneficiària de la subvenció en virtut del qual es faci constar: 

-La veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció que obra en 
poder de l'entitat local en els termes establerts en aquesta convocatòria. 

-Una relació de les factures de l'actuació subvencionada amb les dades identificatives de 
cada factura: número; data; creditor; i import.  

-Una relació certificada de les obligacions reconegudes de l'actuació subvencionada 
d'acord amb el que preveu l'article 48.1, segon apartat, de la vigent Ordenança general 
de subvencions del Consell de Mallorca. 

A més, aquest informe per a la justificació de les actuacions subvencionades farà 
constar: 

Que l’Ajuntament no ha obtingut cap altra subvenció d’altres institucions públiques o 
privades per a l’activitat objecte de la subvenció (o, si és el cas, relació de les 
concedides, amb indicació dels imports i la seva procedència). 

Que el cost justificat amb les factures no supera el valor de mercat.   

Que els treballs realitzats i facturats objecte de la subvenció s'ajusten als preus de 
mercat.  

Que les despeses  corresponen sense cap dubte a l’activitat objecte de subvenció.  

Que l'Ajuntament no recupera ni compensa o recupera i compensa l’Impost sobre el 
Valor Afegit (IVA).  

Finalitzada l'activitat objecte de la subvenció, el servei responsable del Departament 
emetrà un informe d'avaluació i de comprovació relatiu a si la subvenció concedida 
compleix els requisits i s’ajusta a la finalitat de la convocatòria. 

14.3.- Penjar per a la seva consulta a les pàgines webs dels ajuntaments subvencionats 
així com a la pàgina web del Pacte de Batles i Batlesses (www.pactodelosalcaldes.eu) la 
documentació tècnica elaborada en base a les subvencions, com el Pla d'Acció per  
l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) dels ajuntaments de tipus A o la redacció de 
l’adaptació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) al nou “Pacto de los 
Alcaldes para el Clima y la Energia" (2030) o la redacció de la revisió del PAES 
existent per continuar amb els compromisos 2020, així com l'informe de seguiment del 
Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES)  

14.4- Presentar un informe de seguiment a l'oficina del Pacte de Batles i Batlesses 
(COMO) cada 2 anys després de disposar del PAESC. 

14.5.- Col·laborar activament en la recopilació, tractament i estudi de les dades 
energètiques que li siguin sol·licitades. 

14.6.- Comunicar al Consell de Mallorca la resolució o acord de nomenament, el nom i 
càrrec del gestor energètic municipal (en el cas d'un equip indicar les dades pertinents) 
les funcions mínimes del qual es troben al punt 8 d'aquesta convocatòria. 
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14.7.- Organitzar activitats de difusió pel Dia de l’Energia 2019 i per la resta de dates 
adients amb la col·laboració del Consell de Mallorca.  

14.8.- Cedir al Consell de Mallorca les dades incloses al sistema de gestió i 
comptabilitat energètica pel seu coneixement i estudi. En aquest sentit, els tècnics del 
Consell habilitats per l'ajuntament podran accedir dins els sistemes de gestió i 
comptabilitat energètica dels ajuntaments beneficiaris (tendran una clau d’accés). Les 
dades que haurà de cedir l'ajuntament al Consell de Mallorca seran: 

- Cessió de les dades individualitzades per cada subministrament energètic. 
- Cessió de les dades de consums energètics.  
- Cessió de les dades processades d’indicadors i altres paràmetres calculats. 
- Cessió de les dades d’accions proposades al Pla d’Acció per l’Energia Sostenible  
 i el Clima (PAESC). 
- Cessió de les dades incloses a l’informe de seguiment del PAES. 

14.9.- Autoritzar el Consell de Mallorca a tractar les dades que s’inclouen als diferents 
documents: PAES/PAESC/Informes de seguiment, amb la finalitat de realitzar estudis 
estadístics i/o informes d’implantació i/o seguiment a nivell de l’illa de Mallorca. 

14.10.- Fer constar el patrocini del Departament de Desenvolupament Local del Consell 
de Mallorca en les actuacions subvencionades.    

14.11.- Comunicar al Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, 
en qualsevol moment, l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat i no 
consignades en la sol·licitud. 

14.12.- La resta d’obligacions que es preveuen en l’article 9 de la vigent Ordenança 
general de subvencions del Consell de Mallorca aprovada per acord de Ple de dia 23 de 
desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de dia 18 de febrer de 2017). 

15.- Import de la subvenció i reintegrament 

La subvenció s’atorgarà per un import cert. En el cas que la quantia justificada sigui 
inferior a la concedida l’import a subvencionar s’ha d’ajustar amb el finalment 
justificat. Atès que està prevista l'aprovació d'una bestreta del 100 % de les subvencions 
concedides, en el cas que l'import justificat sigui inferior a l'import subvencionat 
l'ajuntament interessat haurà de fer, una vegada presentada la justificació de les 
despeses de cada actuació, a requeriment del Consell de Mallorca, un reintegrament de 
la diferència entre la quantitat subvencionada i abonada mitjançant bestreta i la quantitat 
finalment justificada a més dels interessos de demora corresponents des del moment del 
pagament de la bestreta de la subvenció a l'ajuntament interessat fins a la data en què 
s'acordi la procedència del reintegrament per part del Consell de Mallorca de cada 
actuació.   

16.- Ampliacions de terminis  

Les ampliacions dels terminis establerts en aquesta convocatòria es regirà pel que 
disposa l’article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. En tot cas, les sol·licituds d’ampliació de 
terminis han de tenir entrada oficial al Consell de Mallorca amb una antelació mínima 
de trenta (30) dies naturals a la data de la seva finalització. S’autoritza el conseller 
executiu de Desenvolupament Local per a la resolució de les peticions d’ampliacions de 
terminis.  
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Les entitats locals beneficiàries de la subvenció poden sol·licitar a l’òrgan que la 
concedeix, abans que conclogui el termini per a dur a terme l’activitat subvencionada, 
modificacions de l'acord de concessió, reducció de l’import concedit, modificació de 
l'actuació objecte de la subvenció, que s’autoritzen quan tenen la causa en 
circumstàncies imprevistes o són necessàries pel bon final de l’actuació, sempre que no 
s’alteri l’objecte o la finalitat de la subvenció i no es danyi el dret de tercers.  

17.- Criteris objectius que han de regir l’atorgament i quantia de les subvencions 

La concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria es regeix pels principis de 
publicitat, objectivitat, igualtat i no discriminació, i s’ha de resoldre segons aquests 
criteris. 

El procediment de concessió de les subvencions es farà seguint els criteris fixats al punt 
10 d'aquesta convocatòria. 

18.- Revocació 

Les subvencions són de concessió voluntària, revocables i reductibles per les causes 
previstes a les lleis i a la vigent Ordenança general de subvencions del Consell de 
Mallorca. 

19.- Normativa supletòria 

En tot el que no s’hagi previst en aquesta convocatòria seran d’aplicació la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; el R. Decret Legislatiu 781/1986, 
de 18 d’abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local; la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera; el text refós de la Llei reguladora de las hisendes locals, aprovat 
pel R. Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, de 1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el R. Decret 
887/2006, pel qual s’aprova el reglament que desenvolupa la Llei general de 
subvencions; el Reglament orgànic del Consell de Mallorca aprovat pel Ple el dia 8 de 
març de 2004; el Decret d’organització del Consell de Mallorca de dia 9 de juny de 
2017 (BOIB núm. 73, de data 15/06/2017); l’Ordenança vigent de procediment 
administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca de 2 de 
maig de 1995 (BOIB núm. 100, de 10 d’agost de 1995); l’Ordenança general de 
subvencions aprovada per acord del Ple de dia 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, 
de 18 de febrer de 2017); i la resta de la normativa que hi sigui d’aplicació. 

20.- Recursos 

De conformitat amb l'article 44 en relació amb el 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra l'acord d'aprovació 
de la convocatòria de subvencions no es podrà interposar recurs en via administrativa, si 
bé es podrà formular potestativament requeriment per a la seva anul·lació o revocació 
en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) amb caràcter previ a la interposició de recurs 
contenciós administratiu. 
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El requeriment s'entendrà desestimat si en el termini d'un mes des de la seva presentació 
no es notifica resolució expressa. El termini per interposar el recurs contenciós 
administratiu serà de dos mesos comptadors des del dia següent a aquell en el qual es 
rebi comunicació de la resolució expressa sobre el requeriment previ o aquest s'entengui 
desestimat de forma presumpta.  

Si no es formula requeriment previ, es podrà interposar directament recurs contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la 
publicació de l'acord d'aprovació de la convocatòria en el BOIB. 

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi 
pertinent. 

21.- Publicació 

El Consell de Mallorca, en compliment del previst als articles 17, 18 i 20 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, remetrà a la base de dades 
nacional de subvencions informació sobre la resolució d'aprovació de la convocatòria de 
les subvencions i de les resolucions de concessió que es derivin i es publicarà en el 
BOIB per conducte d’aquesta base de dades. 

 
ANNEX 0 

 

MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE 
MALLORCA I L’AJUNTAMENT DE .................................... PER DUR A TERME 
ACTUACIONS RELATIVES AL PACTE DE BATLES I BATLESSES DE 
MALLORCA 

 
Palma, ___ de _______ de 2018 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el Sr. Joan Font Massot, conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, amb fonament a l’acord del Consell 
Executiu de dia __________ . 
 
I d’altra part el Sr./Sra. _________, batle/batlessa president/presidenta de l’Ajuntament 
de ____________________. 
 
Ambdós intervenen en nom i representació dels càrrecs públics que ostenten i 
 
MANIFESTEN 
 
Que el Consell Executiu del Consell de Mallorca en sessió de dia ............... de 
.................................... de .......................... va aprovar la convocatòria de subvencions 
per dur a terme actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca i aquest 
conveni tipus a subscriure amb tots els ajuntaments beneficiaris de les subvencions. 
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Que en el marc d'aquesta convocatòria de subvencions, a l'Ajuntament de 
............................ se li va concedir una subvenció per import de 
.......................................... euros per dur a terme les següents actuacions: 
............................................................................................................................................. 
 
Que l’Ajuntament de ......................., mitjançant acord/resolució de dia 
............de................... de ......................... va aprovar el text d’aquest conveni. 
 
Que la disposició addicional segona de l’Ordenança general de subvencions del Consell 
de Mallorca aprovada per acord del Ple de dia 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, 
de 18 de febrer de 2017) diu: 

"En els convenis de col·laboració que regulin els ajuts que el Consell Insular de 
Mallorca i els organismes autònoms i consorcis que en depenen atorguin a altres 
administracions públiques, la subvenció es pot justificar a través d'un certificat emès pel 
titular de l'òrgan que l'ha percebuda, pel qual s'acrediti la realització de l'activitat i el 
compliment de la finalitat de la subvenció, i també a través de l'informe emès per la 
Intervenció, o òrgan de control financer equivalent, de l'entitat beneficiària pel qual 
acredita la veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció." 

Que en el marc del que preveu aquesta disposició addicional segona, l'objecte d'aquest 
conveni és regular les obligacions, el desenvolupament de les actuacions i la justificació 
de les despeses derivades de la subvenció abans esmentada. 

Per tot el que s’ha exposat, ambdues parts subscriuen el present conveni d’acord amb 
les següents  

 
CLÀUSULES 

 
Primera.- Aquest conveni té per objecte regular les obligacions, el desenvolupament de 
les actuacions i la justificació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel 
Consell de Mallorca a l'Ajuntament de ........................ per actuacions relatives al Pacte 
de Batles i Batlesses de Mallorca en el marc de la convocatòria de subvencions 2018-
2019. 
  
Segona.- L’Ajuntament .................... és de tipus ........... i ha rebut la subvenció per dur a 
terme les següents actuacions: 
............................................................................................................................................. 
 
Tercera.- L'Ajuntament de ...................., com a beneficiari de la subvenció, es 
compromet a complir amb totes i cadascuna de les obligacions previstes a la 
convocatòria de subvencions, tant les de tipus administratiu com les de tipus tècnic, i 
molt especialment a dur a terme les actuacions subvencionades i presentar la justificació 
de les despeses al Consell de Mallorca fins el dia 30 de setembre de 2019.  
 
Quarta.- La justificació de les actuacions subvencionades a l'Ajuntament de 
......................., d'acord amb la disposició addicional segona de la vigent Ordenança 
general de subvencions del Consell de Mallorca, es farà per mitjà de la presentació al 
Consell de Mallorca per part de l'entitat beneficiària de la següent documentació: 
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a) Un certificat del secretari/secretària de l'entitat local amb el vistiplau del 
batle/batlessa que acrediti la realització de l'activitat subvencionada, el compliment de 
la finalitat de la subvenció i l'aportació de la documentació justificativa que estableix la 
convocatòria. 
 
b) Un informe emès per l'interventor/interventora de l'entitat local beneficiària de la 
subvenció en virtut del qual es faci constar: 
 
-La veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció que obra en 
poder de l'entitat local en els termes establerts en la convocatòria. 
 
-Una relació de les factures de l'actuació subvencionada amb les dades identificatives de 
cada factura: número; data; creditor; i import.  
 
-Una relació certificada de les obligacions reconegudes de l'actuació subvencionada 
d'acord amb el que preveu l'article 48.1, segon apartat, de la vigent Ordenança general 
de subvencions del Consell de Mallorca. 
 
A més, aquest informe per a la justificació de les actuacions subvencionades farà 
constar: 
 
Que l’Ajuntament no ha obtingut cap altra subvenció d’altres institucions públiques o 
privades per a l’activitat objecte de la subvenció (o, si és el cas, relació de les 
concedides, amb indicació dels imports i la seva procedència). 
 
Que el cost justificat amb les factures no supera el valor de mercat.   
 
Que els treballs realitzats i facturats objecte de la subvenció s'ajusten als preus de 
mercat.  
 
Que les despeses  corresponen sense cap dubte a l’activitat objecte de subvenció.  
 
Que l'Ajuntament no recupera ni compensa o recupera i compensa l’Impost sobre el 
Valor Afegit (IVA).  
 
Quinta.- Aquest conveni finalitzarà en acabar les actuacions subvencionades i una 
vegada justificades les actuacions en els termes d'aquest conveni i realitzats, si s'escau, 
els reintegraments de la subvenció per part de l'Ajuntament de 
............................................. 
 
I, en prova de conformitat, signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc 
i la data abans expressats. 
 
Per part del Consell de Mallorca                                    Per part de l’Ajuntament      
El conseller executiu    
de Desenvolupament Local 
 
 



65 

Joan Font Massot    
 
 

ANNEX I 
 
MODEL DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2018-2019 ALS AJUNTAMENTS PER A 
ACTUACIONS RELATIVES AL PACTE DE BATLES I BATLESSES DE 
MALLORCA  
  
Sr./Sra.________________________________________________________________,  
batle/batlessa president/presidenta de l’Ajuntament de___________________________ 
amb CIF_________________________ 
  
EXPOSA: 
 

Que ha tengut coneixement de la convocatòria de subvencions 2018-2019 als 
ajuntaments per a actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca. 

Que la Corporació que presideix es vol acollir a aquesta convocatòria i, per això, 
acompanya la documentació prevista al punt 12 de la convocatòria. 

Que és un ajuntament de tipus ...... (1) i que compleix tots i cadascun dels requisits per a 
aquest tipus d'ajuntaments prevists al punt 2 de la convocatòria. 

També declara que es compromet, si s'escau, al reintegrament de la diferència entre 
l'import subvencionat i l'import finalment justificat, més els interessos de demora.  

Que de conformitat amb les normes de la convocatòria de subvencions 2018-2019, que 
accepta íntegrament, 
 
SOL·LICITA: 
 
1.- Una subvenció per sufragar les següents actuacions, que es compromet a dur a  
terme en els terminis establerts a la convocatòria (2): 
 
 
 Ajuntaments beneficiaris de tipus A: 
  
 I. Redacció del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) del seu 
municipi.  
 
 II. Servei de gestió i comptabilitat de subministraments energètics municipals o 
renovació del contracte vigent durant un màxim d’un any, o el període que resti des de 
la seva contractació fins el 31 d’agost de 2019 .  
 
 III. Si no s’externalitza el servei del punt anterior, adquisició i manteniment 
durant un màxim d’un any, o el període que resti des de la seva contractació fins el 31 
d’agost de 2019 de programa informàtic de comptabilitat i gestió de les dades 
energètiques.  
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 Ajuntaments de tipus B: 
 
 I. Realització de l’informe de seguiment del PAES, incloent nou inventari 
d’emissions de referència. Finalització de l’Inventari d’Emissions de Referència (IRE) 
del seu municipi amb les dades de l’ajuntament i les dades i metodologia proporcionada 
pel Consell de Mallorca (quantitatiu i qualitatiu). Seguiment de la metodologia 
establerta per l'oficina del Pacte de Batles i Batlesses (COMO). 
 
 II. Servei de gestió i comptabilitat de subministraments energètics municipals o 
renovació del contracte vigent durant un màxim d’un any, o el període que resti des de 
la seva contractació fins el 31 d’agost de 2019.  
 
 III. Si no s’externalitza el servei del punt anterior, adquisició i manteniment 
durant un màxim d’un any, o el període que resti des de la seva contractació fins el 31 
d’agost de 2019 de programa informàtic de comptabilitat i gestió de les dades 
energètiques. 
 
 IV. Redacció de l’adaptació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) al 
nou “Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energia" (2030) o redacció de la revisió 
del PAES existent i continuació amb els compromisos 2020.   
 
2.- Així mateix, també demana la bestreta del 100 % de la subvenció total concedida. 
 
 
A ..............................., dia ................................. d .................................... de 2018 
 
(1) Determinar si és un ajuntament de tipus A o B segons les normes del punt 2 de la 
convocatòria. 
 
(2) Marcar amb una creu l'opció que correspongui. 

 
 

HONORABLE SR. PRESIDENT DEL CONSELL DE MALLORCA 
 

 
ANNEX II 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DAVANT D’AUTORITAT 
ADMINISTRATIVA DE NO INCÓRRER EN ALGUNA DE LES PROHIBICIONS 
ESTABLERTES EN ELS APARTATS 2, 3 I 4 DE L’ARTICLE 8 DE 
L'ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA 
APROVADA PER ACORD DEL PLE DE DIA 23 DE DESEMBRE DE 2016 (BOIB 
NÚM. 21, DE 18 DE FEBRER DE 2017) 
 
El/La Sr./Sra. .......................................batle/batlessa de l’Ajuntament de ..................., 
compareix davant el/la secretari/secretària de la Corporació a fi de DECLARAR 
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Que l’Ajuntament de ............................... no incorre en alguna de les prohibicions 
establertes en els apartats 2, 3 i 4 de l’article 8 de l'Ordenança general de subvencions 
del Consell de Mallorca aprovada per acord del Ple de dia 23 de desembre de 2016 
(BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017). 
 
I perquè consti davant el Consell de Mallorca ho sign. 
 
A..................., dia............... d ............................. de 2018 
                                                 
                                                                                               Davant meu,  
                           El/La secretari/secretària de la Corporació  
      
 

ANNEX III 
 
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE TROBAR-SE AL CORRENT EN 
EL COMPLIMENT D'OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES AMB L'ESTAT I EL 
CONSELL DE MALLORCA I AMB LA SEGURETAT SOCIAL  
  
Sr./Sra._______________________________________________________________ 
batle/ssa president/a de l’Ajuntament de___________________ amb domicili a 
________________________________________________________ actuant en 
representació de la Corporació, 
 
COMPAREIX 
 
a l’efecte de prestar la declaració responsable sobre els aspectes detallats a continuació i 
 
DECLAR 
 
1. Que l’Ajuntament de _________________________________ no ha demanat cap 
altra subvenció d’altres institucions públiques o privades per a les activitats objecte de 
la subvenció (o, si és el cas, relació de les demanades, amb indicació dels imports). 
 
2. Que l’Ajuntament de ________________________________ està al corrent en el 
compliment de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca. 
 
3. Que l’Ajuntament de ________________________________ està al corrent en el 
compliment de les obligacions amb l’Agència Tributària de l’Estat. 
 
4. Que l’Ajuntament de ________________________________ està al corrent en el 
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 
I per tal que així consti davant el Consell de Mallorca a l'efecte de ser beneficiari de les 
subvencions 2018-2019 per a actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses de 
Mallorca realitz la present declaració. 
 
A..........................., dia............. d ....................... de .................... 
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Signat: ................................................... (amb el segell de l’Ajuntament) 

 
ANNEX IV 

 
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN LA 
SITUACIÓ PREVISTA A L'ARTICLE 11 DE LA LLEI 11/2016, DE 28 DE JULIOL, 
D'IGUALTAT DE DONES I HOMES (BOE NÚM. 202, DE 22/08/2016). 
  
Sr./Sra.______________________________________________________________ 
batle/ssa president/a de l’Ajuntament de ______________ amb domicili a 
__________________________________________________actuant en representació 
de la Corporació, 
 
DECLAR 
 
De conformitat amb el que preveu la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat d'homes i 
dones (BOE núm. 202, de 22/08/2016), l'Ajuntament de 
____________________________________________amb NIF: ________________ 
no ha estat sancionat o condemnat en els tres darrers anys per haver exercit o tolerat 
pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionat 
per resolució administrativa ferma o per sentència judicial ferma. 
 
I per tal que així consti davant del Consell de Mallorca realitz la present declaració. 
 
A..........................., dia.......... d ....................... de .......................... 
 
 
 
Signatura: ........................................................................ (amb el segell de l’Ajuntament) 
 
 

ANNEX V 
 
MODEL DE CERTIFICAT DEL SECRETARI/A EN FASE DE JUSTIFICACIÓ DE 
DESPESES 
 

Sr./Sra............................................................................................., secretari/secretària de 
l'Ajuntament d............................................. 
 
CERTIFICA: 
 
Que l'Ajuntament d...................................... ha estat beneficiari d'una subvenció del 
Consell de Mallorca en el marc de la convocatòria de subvencions 2018-2019 als 
ajuntaments per a actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca per 
import de ................................................. per dur a terme la següent actuació: 
.............................................................................................................................................  
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Que l'activitat abans esmentada s'ha realitzat, s'ha complit la finalitat de la subvenció i 
s'ha aportat la documentació justificativa que estableix la convocatòria. 
 
I, perquè consti als efectes prevists a la legislació vigent, expedeix aquest certificat, 
d'ordre i amb el vistiplau del Sr. batle/Sra. batlessa. 
 
......................, ...... d................ de ...... 
 

 

                                                                                                  Vist-i-Plau  

                                                                                  EL BATLE/LA BATLESSA                    

 
 

ANNEX VI 
 
MODEL D'INFORME DE L'INTERVENTOR/A MUNICIPAL EN FASE DE 
JUSTIFICACIÓ DE DESPESES 
 
................................................, Interventor/a de l’Ajuntament de .................................. 
 
D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la vigent Ordenança 
general de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 
2017), 
 
INFORMA: 
 
Que l'Ajuntament de .................................... ha estat subvencionat pel Consell de 
Mallorca per dur a terme la següent actuació en el marc de la convocatòria de 
subvencions 2018-2019 als ajuntaments per a actuacions relatives al Pacte de Batles i 
Batlesses de Mallorca: 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Que les factures justificatives de l'anterior actuació subvencionada, que són verídiques i 
s'han expedit amb regularitat i corresponen sense cap dubte a l’activitat objecte de 
subvenció en els termes establerts a la convocatòria, són les següents: 
 
 

Data 
factura 

Núm. 
Factura 

NIF 
Proveïdor 

Proveïdor Concepte Import 
de la 

factura 

Data 
pagament 
de la 
factura 

Data  
reconeixement 
obligació (O) 
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Així mateix DECLARA (1): 
 

Que l’Ajuntament no recuperarà ni compensarà l’IVA de les factures que 
presenta. 

 
Que l’Ajuntament recupera i/o compensa l’IVA de les següents factures: 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 

 
També DECLARA: 
 
Que l’Ajuntament no ha obtingut cap altra subvenció d’altres institucions públiques o 
privades per a l’activitat objecte de la subvenció (o, si és el cas, relació de les 
concedides, amb indicació dels imports i la seva procedència). 
 
Que el cost justificat amb les factures esmentades no supera el valor de mercat.   
 
I perquè així consti, jo com a Interventor/a de l’Ajuntament expedesc aquest document a 
............................., dia...................... de ................. de................... 
 

(1) Marcar amb una creu l’opció que pertoqui. 

 


