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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 9/2013 
Caràcter: ordinària  
Data: 11 de juliol de 2013 
Hora: de 10.10 h a 14.50 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Catalina Cirer Adrover (PP) 
Bernadí Coll Martorell (PP) 
Jaime Crespí Deyá (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antonio Llamas Marquez (PP) 
Antoni Mulet Campins (PP) 
Antonia Roca Bellinfante (PP) 
Bernat Roig Cabrer (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Joan Rotger Seguí (PP) 
Jeroni Salom Munar (PP) 
Juan José Sard Flaquer (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Coloma Terrassa Ventayol (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSOE) 
Maria Luisa Dubón Petrus (PSOE) 
Joan Ferrà Martorell (PSOE) 
Jaime Juan Garau Salas (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Melchora Gómez Andrés (PSOE) 
Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
Joana Aina Campomar Orell (MÉS PER MALLORCA) 
Miquel Ensenyat Riutort (MÉS PER MALLORCA) 
Joan Font Massot (MÉS PER MALLORCA) 
Maria Magdalena Palou Cànaves (MÉS PER MALLORCA) 
 
Han excusat l’assistència els Hbles. Srs.: Antoni Alemany Caldera (PSOE), Isabel 
Carmen Llinás Warthman (PP), Josep Oliver Rebassa (PP). 

 

També hi assistiren els Hbles. Srs. consellers executius: Jaume Juan Garcia i Mauricio 
Rovira de Alós. 
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Secretari general:       Sr. Jeroni M. Mas Rigo 
Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes. 

 

Els punts 45 i 48 es van tractar i votar de manera conjunta. En el punt 45 surt Jeroni 
Salom, que torna entrar en el punt 46. En el punt 46 surt Joan Font, que torna en el 
punt 47. En el punt 46 surt Mercedes Garrido, que torna en el punt 47. En el punt 46 
surt Margalida Ginard, que torna en el punt 47. En el punt 47 surt Joan Rotger, que 
torna en el punt 49. En el punt 47 surt Jaume Crespí, que torna en el punt 49. En el 
punt 49 surt Catalina Cirer, que torna en el punt 50. En el punt 50 surt Francesc 
Colom, que torna en el punt 51. En el punt 50 surt Miquel Vidal, que torna en el punt 
51. En el punt 51 surt Catalina Soler, que torna en el punt 52. En el punt 51 surt 
Catalina Cirer, que torna en el punt 52. En el punt 51 surt Mercedes Garrido, que 
torna en el punt 52. En el punt 53 surt Miquel Vidal Vidal que ja no torna. En el punt 
54 surt Joan Font Massot que ja no torna. 

 
 
ORDRE DEL DIA 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

1. Aprovació acta sessió anterior (13-6-2013). 

2 . Declaracions institucionals 

3. Proposta de substitució de membre del Patronat de la Fundació Casa Museu 
Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet. 

4. Proposta de substitució d’una persona membre del Patronat de la Fundació Teatre 
Principal de Palma. 

5. Proposta de nomenament de representant del Consell Insular de Mallorca al 
Patronat d ela Fundació Jocs Mundials Universitaris, Universiada Palma de 
Mallorca 99. 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

6. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació de Futbol de les Illes 
Balears per al del desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca” (futbol) pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 

7. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear d’Escacs per al 
desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” (escacs) pel 
període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i d’aprovació del text del conveni 
regulador. 
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8. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació de Boxa de les Illes 
Balears per al desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca” (boxa) pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 

9. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació d’Atletisme de les Illes 
Balears per al del desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca” (atletisme) pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 

10. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear d’Activitats 
Subaquàtiques per al desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca” (activitats subaquàtiques) pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 
30/10/2013 i d’aprovació del text del conveni regulador. 

11. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de 
Motociclisme per al del desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca” (motociclisme) pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 

12. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear d’Esports per a 
persones amb discapacitat per al desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat 
escolar a Mallorca” (modalitats esportives vàries) pel període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013 i d’aprovació del text del conveni regulador. 

13. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear d’Handbol per 
al desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” (handbol) 
pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i d’aprovació del text del 
conveni regulador. 

14. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Judo i 
DDAA per al desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca” (judo) pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 

15. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Karate per al 
desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” (karate) pel 
període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i d’aprovació del text del conveni 
regulador. 

16. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear d’Orientació 
per al desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” 
(orientació) pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i d’aprovació del 
text del conveni regulador. 

17. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Tir de Fona 
per al desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” (tir de 
fona) pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i d’aprovació del text 
del conveni regulador. 
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18. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Tir Olímpic 
per al del desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” (tir 
olímpic) pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i d’aprovació del 
text del conveni regulador. 

19. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Golf per al 
del desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” (golf) pel 
període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i d’aprovació del text del conveni 
regulador. 

20. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Vela per al 
desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” (vela) pel 
període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i d’aprovació del text del conveni 
regulador. 

21. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Lluita 
Olímpica per al desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca” (lluita olímpica) pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 
30/10/2013 i d’aprovació del text del conveni regulador. 

22. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació d’Hípica de les Illes 
Balears per al desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca” (hípica) pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 

23. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació de Patinatge de les 
Illes Balears per al desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca” (patinatge) pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 

24. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Ciclisme per 
al desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” (ciclisme) 
pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i d’aprovació del text del 
conveni regulador. 

25. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Tir amb Arc 
per al desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” (tir 
amb arc) pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i d’aprovació del 
text del conveni regulador. 

26. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació de Triatló de les Illes 
Balears per al desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca” (triatló) pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 

27. Proposta d’acord de ratificació dels acords de dissolució i liquidació relatius al 
Consorci del Foment de l’Esport de Marratxí. 
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28. Proposta d’acord de declaració com a bé catalogat de cinc obres de l’autor Joan 
Miró (exp. 456/12). 

29. Concessió d’una subvenció nominativa de 73.875,00 € a favor de la Federació 
Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals per dur a terme el seu projecte 
referent al moviment bandístic de Mallorca 

30. Designació dels nombre de membres de la corporació que han d’integrar la 
Comissió Insular d’Artesania. 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

31. Proposta d’acord d’aprovació del Codi ètic, de bon govern i transparència. 

32. Proposta d’acord d’aprovació, autorització i disposició d’una subvenció del 
Consell de Mallorca a la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears per a l’any 
2013, del Departament de Presidència. 

33. Proposta d’acord d’aprovació, autorització, disposició i reconeixememt de 
l’obligació d’un reconeixement extrajudicial de crèdits del Departament de 
Presidència. any 2013. REC 59.4/13. F/2013/4 
 
34. Proposta d’acord d’aprovació, autorització, disposició i reconeixement de 
l’obligació d’un reconeixement extrajudicial de crèdits d’Assessoria Jurídica, 
adscrita al Departament de Presidència. any 2013. REC 111.3/13. F/2013/11 
 

DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

 
35. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
departament d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular de Carreteres) de ENDESA 
ENERGIA SA UNIPERSONAL ( import: de   104.173,84 €). 
 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

36. Proposta d’incoació d’un expedient de modificació de les bases d’execució del 
pressupost 2013 del Institut Mallorquí d’Afers Socials. 

37. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient núm.3 de modificació de crèdits en el 
pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Social de 2013 ( ext 01/13). 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

38. Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents del Departament de 
Cooperació Local ( Direcció Insular d’Emergències i Direcció Insular de Cooperació 
Local i Suport Municipal) a l’exercici 2011 i 2012. 
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RENÚNCIES CONSELLERS 

39. Donar compte de la renúncia de l’acta de consellera del Consell de 
Mallorca de la Sra. Isabel Carmen Llinas Whartmann. 

40. Donar compte de la renúncia de l’acta de consellera del Consell de 
Mallorca de la Sra. Maria Lluïsa Dubón Pretus. 

 

II) PART DE CONTROL 

41. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

a) Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió plenària. 

b) Substitució membres Comissió de Govern. 

c) Nomenament membre Comissió Informativa General i de Comptes 

d) Determinació del règim de dedicació de la consellera Sra. Maria Luïsa Dubon 
Petrus. 

e) Nomenament de la Presidència i la Vicepresidència de la Comissió Insular 
d’Artesania de Mallorca. 

42. Donar compte de l’escrit del grup de consellers del Partit Popular de nomenament 
membres representants a l’Agència de Protecció de Legalitat Urbanística. 

43. Donar compte de l’escrit del grup de consellers del Partit Popular de nomenament 
membres representants a la Comissió Insular de Patrimoni Històric. 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT  I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

44. Moció del Grup Socialista sobre el Consorci Sociosanitari del Govern Balear. 
 
45. Moció del Grup Socialista sobre el servei de bombers. 
 
46. Moció del Grup Socialista en matèria del pagament del deute de la Comunitat 
Autònoma. 
 
47. Moció del Grup Socialista en matèria de dotació de la partida de renda mínima. 
 
48. Moció del Grup Polític MÉS per Mallorca sobre la Unitat Canina dels Bombers. 
 
49. Moció del Grup Polític MÉS per Mallorca relativa a la consideració dels 
ajuntaments com a proveïdors per part del Consell de Mallorca i del Govern Balear. 
 



 7

50. Moció del Grup Polític MÉS per Mallorca relativa la forma i terminis de 
concessió de subvencions pel Consell Insular de Mallorca. 
 
51. Moció del Grup Polític MÉS per Mallorca sobre assegurar la viabilitat de 
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears. 
 
52. Moció del Grup Polític MÉS per Mallorca de suport a la declaració dels 
ajuntaments de Llevant sobre el Tren. 
 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
53. Interpel·lació que formula el Sr. Antoni Alemany Cladera sobre “Reforma de les 
Administracions Públiques”. 
 
54. Interpel·lació que formula el Sr. Joan Font Massot sobre “Carta de serveis 
socials”. 
 
PREGUNTES 
 
55. Pregunta que formula el Sr. Jaume Colom Adrover a la Sra. Margalida Roig 
Catany (Procediments administratius i/o judicials per motiu d’acomiadament) 
 
56. Pregunta que formula el Sra. Rosario Sánchez Grau a la Sra. Margalida Roig 
Catany (Decret liquidació pressupost 2012) 
 
57. Pregunta que formula el Sr. Joan Ferrà Martorell al Sr. Bernardí Coll Martorell 
(Convocatòria Pla d’Obres i Serveis 2014) 
 
58. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Taxa incineració 2014) 
 
59. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Carretera Ma-3440) 
 
 
INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 
 

PRECS 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

La PRESIDENTA fa dos comentaris, abans d’iniciar la sessió del Ple.  

En primer lloc, en nom de tota la Corporació, dóna la benvinguda al retrat de Mossèn 
Alcover, fill il·lustre de l’illa de Mallorca que se va col·locar recentment a la sala de 
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Plens del Consell de Mallorca. Atès que avui s’hi celebra la primera sessió formal del 
Ple d’aleshores ençà, aprofita per destacar la vàlua d’aquest personatge mallorquí, tan 
important per a la nostra terra.  

En segon lloc, destaca un altre tema important, que explica tot seguit, en forma de 
convidada a tothom.  

Recorda que el proper diumenge se celebra l’aniversari dels 25 anys de la compra de 
l’illa de sa Dragonera, esdeveniment molt important que va suposar una fita 
remarcable, en un moment determinat, per a tota la ciutadania de Mallorca. 

Convida tothom a assistir a la celebració que se’n farà, d’aquest aniversari, a sa 
Dragonera. Indica que el punt de trobada és el Moll de Sant Elm, a les 10:30 h. Des 
d’allà, s’organitzarà l’arribada a l’illa. Fa notar que se celebrarà d’una forma senzilla, 
però molt sentida.  

Diu que la Sra. Catalina Soler (consellera executiva de Medi Ambient) donarà després 
més informació. 

 

PRESIDENCIA 

PUNT 1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR (13-6-2013). 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) intervé per fer unes observacions. 

En primer lloc, reconeix en nom del seu Grup la feina que fan les persones que 
redacten l’acta de les sessions del Ple, atès que moltes vegades els membres de la 
corporació no els ho posen gens fàcil. 

En segon lloc, adverteix que ha detectat una sèrie d’errades, que són de forma, en cap 
cas de contingut, raó per la qual les indica tot seguit per esmenar-les.  

A la pàgina 125 de l’acta, allà on diu: “...i així hagués començar a vigir”, hauria de dir 
“...i així hagués començat a vigir”. 

A la pàgina 137, allà on diu: “...que se’n prevegin de cada al proper pressupost...”, ha 
de dir: “...que se’n prevegin de cara al proper pressupost...”  

A la pàgina 141, allà on diu: “Així doncs, la situació és molt complicada que afecta 
l’Ajuntament de Palma”, hauria de dir: “Així doncs, la situació és molt complicada i 
afecta l’Ajuntament de Palma”.  

A la pàgina 142, allà on diu: “...el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de 
Mallorca”, hauria de dir: “...el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de 
Palma”.  

La Sra. PRESIDENTA demana que se revisin i que se rectifiquin, si són correctes les 
apreciacions que fa la Sra. Palou. 

Sotmesa l’acta a votació, s’aprova per unanimitat, amb les correccions indicades. 
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PUNT 2 . DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL CONSELL DE MALLORCA PER A 
COMMEMORAR L’ANY 2015 “ANY ARXIDUC LLUÍS SALVADOR 
D’ÀUSTRIA” EN EL PRIMER CENTENARI DE LA SEVA MORT (1915-2015) 

La PRESIDENTA llegeix la següent declaració institucional: 

“El Consell de Mallorca, amb l’esperit d’honorar i enaltir els personatges que han 
marcat el batec de la nostra història mallorquina, vol retre un merescut i sincer 
homenatge a una de les figures més internacionals i il·lustrades que han trepitjat la 
nostra terra: l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria-Toscana (Florència, 1847 – Bohèmia, 
Txèquia, 1915). 

Si deturam la nostra mirada en la seva obra i feim un repàs objectiu a les seves 
aportacions, entendrem que Mallorca i la serra de Tramuntana no serien tan 
conegudes i apreciades com ho són ara.  

Incansable navegant, explorador i amant de la flora, literat i escriptor, apassionat per 
l’art, la cultura, l’etnografia, les llengües clàssiques i la ciència; tot un univers pel qual 
es va sentir fascinat des que va arribar a la nostra illa, per primera vegada l’any 1867 
(establint-se cinc anys més tard, el 1872), tot i que viatjà d’incògnit sota el nom del 
comte de Neudorf. Tenia vint anys i abans de ca nostra havia quedat perplex davant la 
idiosincràsia d’Eivissa i Formentera.  

Podríem afirmar que fou un enamorament a primera vista de la nostra natura, del 
paisatge, de la immensitat d’aquest mar entre terres que ens abraça (Mediterraneum) i 
de la serra de Tramuntana. Paisatges i llocs que meravellaren i seduïren els seus ulls; 
no debades també les seves intencions, com es reflectiran a les posteriors obres com la 
monumental Die Balearen in Wort und Bild geschildert (Les Balears descrites amb 
paraules i imatges). 

El seu magne corpus literari ens deixà valuoses aportacions, com Rondayes de 
Mallorca (1895), Die Felsenfesten Mallorcas, Geschichte und Sage (Els castells 
roquers de Mallorca, història i llegendes, 1910) o Ausflug – und Wachttürme 
Mallorcas (Torres i talaies de Mallorca, 1916). La seva cultura europea i la seva visió 
humanista es posaren tot seguit al servei de Mallorca. 

L’oralitat i els sons del mallorquí captivaren la curiositat lingüística del personatge 
“políglota” i l’encuriosí a comunicar-se amb els habitants de Mallorca: una bona 
mostra és l’epistolari i la correspondència que mantingué amb el poeta Miquel Costa i 
Llobera, entre d’altres poetes i literats.  

Una vegada que l’explosió de colors tenyiren les seves retines i la calma illenca 
l’ajudà a reflexionar, durant l’últim terç del segle XIX l’Arxiduc va adquirir un gran 
nombre de finques mallorquines, algunes de les quals han estat declarades Bé 
d’Interès Cultural.  

Miramar fou l’epicentre i el radi d’acció de l’Arxiduc: l’estètica i la filosofia de 
Ramon Llull encara hi són ben latents; allà es va envoltar dels qui podríem anomenar 
“els primers turistes de Mallorca”: el pintor i escriptor francès Gaston Vuillier; els 
prehistoriadors Bartoli i Cartailhac; el naturalista Odón de Buen; el botànic i qui fou 
rector de la Universitat de Ginebra Roberto H. Chorat; l’escriptora Margarita d’Este; 
els insignes poetes Rubén Darío i Jacint Verdaguer; finalment, la relació familiar amb 
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la seva cosina l’emperadriu d’Àustria “Sissí” en possibilità nombroses visites a 
Mallorca empesa per la sensualitat i la bellesa de l’illa. 

Son Marroig és una immillorable carta de presentació per a la nostra illa, inserida al 
bell mig de la serra de Tramuntana, declarada Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO, en la categoria de Paisatge Cultural. 

S’Arxiduc, com se’l coneix popularment, mantingué ferma la seva voluntat 
d’integració dins la societat mallorquina fent bona aquella dita que deixa ben clar que 
“un és d’on viu i no, només, d’on neix”. Mallorca era la seva segona pàtria i 
n’escrigué una de les definicions més belles que mai s’han escrit: “Quan hagis 
contemplat la grandesa de Mallorca, quan hagis comprès el profund secret de l’Illa 
d’Or, l’estimaràs tota la vida”. 

L’any 1877, com a agraïment a la seva tasca de divulgació i estudi, va ser distingit 
amb el títol de ciutadà honorari de Palma, condecoració que es va fer extensiva per 
part de tot el poble de Mallorca el 1910. 

El Consell de Mallorca, en el marc de la Diada del 12 de setembre de l’any 2009, 
declarà l’Arxiduc Lluís Salvador Fill Adoptiu de Mallorca. 

La figura de s’Arxiduc, personatge novel·lesc, benefactor generós i home de vasta 
cultura, vol ser recordada pel poble de Mallorca en el primer centenari de la seva 
mort, succeïda el 1915. En aquest sentit, l’Ajuntament de Deià en ple aprovà una 
moció en la que s’instava el Consell de Mallorca, en el punt segon dels acords, a 
declarar l’any 2015 “Any Arxiduc Lluís Salvador”.  

Per aquest motiu, llegits aquests antecedents amb justa correspondència a l’estima que 
ell professà a l’illa de Mallorca, el Consell de Mallorca eleva aquesta proposta al Ple, 
amb la intenció de declarar el proper 2015 “Any Arxiduc Lluís Salvador”, en el 
primer centenari de la seva mort i, en conseqüència, crear una comissió insular 
organitzadora per tal de planificar i establir un cronograma executiu per a l’any 2015. 

Sotmesa la declaració institucional a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 3. PROPOSTA DE SUBSTITUCIÓ DE MEMBRE DEL PATRONAT DE 
LA FUNDACIÓ CASA MUSEU LLORENÇ VILLALONGA, PARE GINARD I 
BLAI BONET. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 11 de juliol de 2011 i 8 de 
setembre de 2011 va acordar la designació dels vocals del Patronat de la Fundació 
Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet. 

El Grup de consellers del Partit Popular, mitjançant escrit de dia 17 de juny de 2013, 
ha comunicat la designació de la persona vocal suplent, atès que la persona que fins 
ara ocupava aquest lloc ha presentat la renúncia a la condició de consellera electa. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 



 11

1. Designar el Sr. Josep Oliver Rebassa vocal suplent del Patronat de la Fundació 
Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet, pel Grup de consellers del 
Partit Popular. 

2. Comunicar-ho a la persona interessada i a la Fundació Casa Museu Llorenç 
Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet. 

 

El Sr. MAS (secretari general del Consell de Mallorca) indica que hi ha una errada en 
la redacció del títol d’aquest punt de l’ordre del dia, de forma que allà on diu “...Bali 
Bonet”, ha de dir “...Blai Bonet”.  

La PRESIDENTA diu que ja s’ha corregit.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.  

 

PUNT 4. PROPOSTA DE SUBSTITUCIÓ D’UNA PERSONA MEMBRE DEL 
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 11 de juliol de 2011, de dia 15 
de desembre de 2011 i de dia 26 de juliol de 2012 va nomenar els vocals de la 
Fundació Teatre Principal de Palma. 

El dia 17 de juny de 2013 el portaveu del Grup de consellers del Partit Popular ha 
sol·licitat la substitució d’una de les persones vocals en representació del Grup, atès 
que ha presentat la renúncia a la condició de consellera electa. 

Atès el que disposen els estatuts de la Fundació Teatre Principal de Palma. 

Per això, propòs al Ple que adopti l’acord següent:  

1. Nomenar el Sr. Antoni Mulet Campins vocal del Patronat de la Fundació 
Teatre Principal de Palma pel Grup de consellers del Partit Popular. 

2. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Fundació Teatre Principal 
de Palma 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 5. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA AL PATRONAT D ELA FUNDACIÓ 
JOCS MUNDIALS UNIVERSITARIS, UNIVERSIADA PALMA DE 
MALLORCA 99. 
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Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

L’article 11 dels Estatuts de la Fundació Jocs Mundials Universitaris, Universiada 
Palma de Mallorca 99 estableix que el Patronat de la Fundació estarà compost, entre 
d’altres, per cinc representants per cada una de les institucions determinades a la Carta 
fundacional com a patrones vitalícies. 

Mitjançant decret de Presidència de dia 30 de novembre de 2012, ratificat per Acord 
del Ple de dia 13 de desembre de 2012 es van designar les 5 persones que han de 
representar el Consell Insular de Mallorca, una de les quals era la Sra. Isabel Llinàs 
Warthmann. La Sra. Llinàs ha presentat la renúncia a la condició de consellera electa. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Designar la Sra. Margalida Ginard Mesquida, consellera electa, representant del 
Consell Insular de Mallorca al Patronat de la Fundació Jocs Mundials Universitaris, 
Universiada Palma de Mallorca 99. 

2. Comunicar-ho a la persona interessada, a la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports i a la Fundació Jocs Mundials Universitaris, Universiada Palma de Mallorca 
99. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
La PRESIDENTA proposa votar conjuntament des del punt 6 fins al punt 26, ambdós 
inclosos. 

PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LES ILLES BALEARS PER AL DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” (FUTBOL) PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE 
EL 31/10/2012 I EL 30/10/2013 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI 
REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 
 
Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE FUTBOL 
DE LES ILLES BALERS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 29 d’abril de 2013. 



 13

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 31/13 de data 5 de juny de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 205.698,91 €,  a favor de 
la FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LES ILLES BALERS amb NIF- G07164411, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (futbol), durant el 
període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 205.698,91  €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48918 del pressupost de despeses del Consell de 
Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm. 220130006841) a favor de la FEDERACIÓ DE 
FUTBOL DE LES ILLES BALEARS,  amb NIF- G07164411. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LES ILLES 
BALEARS, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca” (FUTBOL), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 
d’octubre de 2013. 
 

 Palma, XXXXXXXX  

 
REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el/la Sr. Miquel Bestard Cabot , com a President de la FEDERACIÓ 
DE FUTBOL DE LES ILLES BALEARS, amb NIF G07164411 i, amb domicili a 
Ctra. Manacor, km 2 (camp de futbol de Son Malferit) 07007 Palma. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President/a de la FEDERACIÓ DE FUTBOL DE 
LES ILLES BALEARS , en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 



 14

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LES ILLES BALEARS , 
en endavant, la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la 
qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit 
federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LES ILLES BALEARS una subvenció 
nominativa de 205.698,91€, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (futbol), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 
i el 30 d’octubre de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el desenvolupament 
de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar 
a Mallorca” (futbol), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 
d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar el programa “L’Esport per a l’Edat 
Escolar a Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el 
projecte d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats (partits), pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 
30/10/2013 de la FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LES ILLES BALEARS del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la següent:  
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Categoria Modalitat Núm. de 
partits 

Data d’inici Data 
termini 

Cadet masculí FUTBOL 11 1.400 31/10/2012 30/10/2013 

Infantil masculí FUTBOL 11 1.600 31/10/2012 30/10/2013 

Infantil femení FUTBOL 7 80 31/10/2012 30/10/2013 

Infantil masculí FUTBOL 7 250 31/10/2012 30/10/2013 

Aleví masculí FUTBOL 7 2.500 31/10/2012 30/10/2013 

Benjamí masculí FUTBOL 8 2.310 31/10/2012 30/10/2013 

Prebenjamí FUTBOL 8 1.500 31/10/2012 30/10/2013 

Cadet masculí FUTBOL 
SALA 

60 31/10/2012 30/10/2013 

Infantil masculí FUTBOL 
SALA 

180 31/10/2012 30/10/2013 

Alevi masculí FUTBOL 
SALA 

300 31/10/2012 30/10/2013 

Benjamí masculí FUTBOL 
SALA 

350 31/10/2012 30/10/2013 

Prebenjamí 
masculí 

FUTBOL 
SALA 

375 31/10/2012 30/10/2013 

 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 205.698,91€ amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 20 34101 48918 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport 
per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 a 16 anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 10€ per llicència i, 100€ per equip /club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 
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La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

 

El Consell de Mallorca   

Esport Escolar     

La  Federació  de Futbol de les 
Illes Balears 

Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca “Documentació, comprovació, 
tramitació i terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure 
equips i esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca ". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 
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3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
205.698,91€, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als partits que a continuació es detallen, corresponents 
al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
492.368,30 € 

Subvenció Consell de Mallorca:  205.698,91 € 

% subvencionat del projecte:         41,7774479 % 

 

Activitat Partits 
Arbitratge 

Gestió Cost partit 
Total 

Cadet masculi 1.400 50,00€ 4,86€ 54,86 € 76.804,00€ 

Infantil masculi 1.600 45,00€ 4,86€ 49,86 € 79.776,00€ 

Infantil femeni 80 42,00€ 4,86€ 46,86 € 3.748,80€ 

Infantil masculi 250 40,00€ 4,86€ 44,86 € 11.215,00€ 

Aleví masculi 2.500 39,00€ 4,86€ 43,86 € 109.650,00€ 

Benjamí masculi 2.310 37,00€ 4,86€ 41,86 € 96.696,60€ 

Prebenjamí 1.500 37,00€ 4,86€ 41,86 € 62.790,00€ 

Cadet Masculi 60 36,00€ 4,86€ 40,86 € 2.451,60€ 

Infantil masculi 180 36,00€ 4,86€ 40,86 € 7.354,80€ 

Alevi masculi 300 36,00€ 4,86€ 40,86 € 12.258,00€ 

Benjami masculi 350 36,00€ 4,86€ 40,86 € 14.301,00€ 

Prebenjami masculi 375 36,00€ 4,86€ 40,86 € 15.322,50€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 205.698,91 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 20 34101 48918 (document RC PROVISIONAL 
920130003131) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà el PARTIT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Arbitratge 
- Gestió 

 
3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les 
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obligacions socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, 
en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte es faci per escrit. 

b) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En 
aquest sentit s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la 
subcontractació, en el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita 
el compliment dels requisits següents: 

c) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

d) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

e) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 
13 de la Llei 38/2003. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 



 19

c) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels 
serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes 
que estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 
68.2 del Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o 
entitats vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que 
es faci d’acord amb els termes següents: 

a) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 
20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

b) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució 
del projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

c) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria 
justificativa de la subvenció. 

d) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts 
rebutjats. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que es derivi del projecte 
esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures 
o altres documents que les acreditin. 
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5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que 
estableix       el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual 
s’aprova el text refòs de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes 
de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’obra, 
la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques 
especials, no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els 
prestin o els subministrin, o llevat que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la 
subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si 
escau, a la sol·licitud de subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris 
d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció 
quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 
c) Les despeses de procediments judicials. 
d) Despeses d’adquisició de béns inventariables.  

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà el PARTIT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades 
amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Arbitratge 
- Gestió 

 

6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 
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Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida. 

6.4- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de 
base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 31 
d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 està dins el termini per a presentar la 
documentació de justificació). 

6.5.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, 
sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i 
altra documentació, degudament tramesa. Segons la legislació vigent, aquesta 
documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

A la finalització de l’activitat del programa previst a aquest conveni, la Federació 
haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent documentació: 

1. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant 
data, hora, equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en 
suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, 
d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

2. El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui 
que l’activitat subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la 
programació establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el 
mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els 
requisits prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de 
Mallorca. En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà 
constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no 
s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

3. Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts 
següents:  

a) Declaració de la Federació sobre  el número de partits realitzats.  

b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c) Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d) Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 
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8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans del 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA 
TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital (CD), d’acord 
al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions 
realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions 
establertes. 

b) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que 
siguin causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o 
ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la 
subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a 
terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas 
la Sindicatura de Comptes. 



 23

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de 
Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a 
mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà 
d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de 
pagament de la subvenció. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als partits 
corresponents a les categories d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys)    

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es 
convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que 
especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol 
document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el 
Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 
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Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

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

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants 
del conveni. 

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

13.- Acord de funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’acord de funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca signat 
pel president de la Federació de Futbol de les Illes Balears i el Director Insular 
d’Esports. 

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

 
Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 

l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar és lliure i de caràcter gratuït. 
 
En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 

per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 
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L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 
esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 
 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals 
de Palma de Mallorca. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR D’ESCACS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” 
(ESCACS) PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2012 I EL 30/10/2013 I 
D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

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

 
ANTECEDENTS: 
 
Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR D’ESCACS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 4 de juny de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 58/13 de data 20 de juny de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 
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Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 8.729,87 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR D’ESCACS amb NIF- G07191604, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (escacs), 
durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 8.729,87 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48915 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm. 220130008685) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR D’ESCACS,  amb NIF- G07191604. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 
Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR D’ESCACS, als 
efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” 
(escacs), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 
 Palma, ---- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Carles Vich Ramírez com a President de la FEDERACIÓ 
BALEAR D’ESCACS (CIF G07191604 i domicili en Avd. Uruguay s/n 07010 a 
Palma (Palma Arena) 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ BALEAR 
D’ESCACS en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 
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Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR D’ESCACS en endavant, la 
Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord 
amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la FEDERACIÓ BALEAR D’ESCACS una subvenció nominativa de 8.729,87 €, 
per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” 
(escacs), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (escacs), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a 
les següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte 
d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 
30/10/2013 de la FEDERACIÓ BALEAR D’ESCACS del programa “L’Esport per 
a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la següent:  

Esdeveniment 

Data inici 
Data final 

Campionat de Mallorca Individual 03/11/2013 15/12/2012 
Campionat de Mallorca Juvenil 13/12/2012 29/12/2012 
Campionat de Mallorca Femeni  13/12/2012 29/12/2012 
Mestre escolar sub-16 13/12/2012 29/12/2012 
Mestre escolar sub-12 13/12/2012 29/12/2012 
Copa Mallorca per Equips 12/12/2012 12/12/2012 
Campionat de Mallorca per Equips 26/01/2013 23/03/2013 
Fase Insular Campionat de Mallorca 01/02/2013 22/03/2013 
Lliga de Mallorca per Equips Aficionats 06/04/2013 15/05/2013 
Copa Mallorca per Equips Escacs Classic 20/04/2013 15/05/2013 
Circuit Consell de Mallorca 18/01/2013 12/07/2013 
Programa de Tecnificació Escolar 01/11/2012 30/06/2013 
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El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 8.729,87 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48915 del vigent pressupost de despeses del Consell 
de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport 
per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 
anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 15 euros per llicència, i 60 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca La  FEDERACIÓ BALEAR 
D’ESCACS 

  

Esport Escolar Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, comprovació, tramitació i 
terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure equips i 
esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  
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2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que el Departament d’Esports, Joventut i Igualtat del 
Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
8.729,87 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
16.551,98 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      8.729,87 € 

% subvencionat del projecte:                52,7421493% 

Esdeveniment 
Nº 
esdev
. 

Cost 
Arbitrat
ge 

Gestió Material 
Cost 
Esdev. 

Total 

Campionat de Mallorca 
Individual 

8 30,00€ 12,00€ 0,00€ 42,00€ 336,00€ 

Campionat de Mallorca 
Juvenil 

5 68,00€ 48,00€ 110,00€ 226,00€ 1.130,00€ 

Campionat de Mallorca 
Femeni  

5 34,00€ 24,00€ 110,00€ 168,00€ 840,00€ 

Mestre escolar sub-16 5 150,00€ 60,00€ 60,00€ 270,00€ 1.350,00€ 

Mestre escolar sub-12 5 215,00€ 60,00€ 60,00€ 335,00€ 1.675,00€ 

Copa Mallorca per 
Equips 

2 30,00€ 12,00€ 0,00€ 42,00€ 84,00€ 
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Campionat de Mallorca 
per Equips 

9 30,00€ 12,00€ 
0,00€ 42,00€ 378,00€ 

Fase Insular Campionat 
de Mallorca 

7 320,00€ 60,00€ 
107,14€ 487,14€ 3.409,98€ 

Lliga de Mallorca per 
Equips Aficionats 

6 90,00€ 36,00€ 
0,00€ 126,00€ 756,00€ 

Copa Mallorca per 
Equips Escacs Classic 

4 30,00€ 12,00€ 
0,00€ 42,00€ 168,00€ 

Circuit Consell de 
Mallorca 

5 185,00€ 60,00€ 
0,00€ 245,00€ 1.225,00€ 

Programa de 
Tecnificació Escolar 

1 0,00€ 5.200,00
€ 

0,00€ 5.200,00€ 5.200,00€ 

TOTAL 16.551,98€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 8.729,87 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48915 (document RC provisional 920130003127) 
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

 

� Arbitratge 

� Organització i Gestió 

� Material 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 
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4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte es faci per escrit. 

b) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En 
aquest sentit s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la 
subcontractació, en el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita 
el compliment dels requisits següents: 

c) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

d) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

e) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 
13 de la Llei 38/2003. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 

c) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels 
serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes 
que estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 
68.2 del Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 
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4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats 
vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que es faci 
d’acord amb els termes següents: 

a) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 
20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

b) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució 
del projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

c) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria 
justificativa de la subvenció. 

d) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts 
rebutjats. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
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projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades 
amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

� Arbitratge 

� Organització i Gestió 

� Material 

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de 
base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 31 
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d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per presentar la 
documentació de justificació).  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de 
pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la legislació vigent, 
aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

 

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular 
d’Esports la següent documentació: 

1. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant data, 
hora, equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en suport 
digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, d’acord amb 
els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

 

2. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix 
s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits prevists a 
la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar en 
l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

 

3. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

a) Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c) Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d) Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

  8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 



 35

(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions 
establertes. 

b)  Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que 
siguin causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o 
ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la 
subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a 
terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas 
la Sindicatura de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de 
Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a 
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mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà 
d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de 
pagament de la subvenció. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als 
esdeveniments esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat 
escolar (entre 6 i 16 anys)    

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es 
convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que 
especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol 
document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el 
Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 
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11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

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

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

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

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca 
signat pel president de la Federació Balear d’Escacs i el Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 
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15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ DE BOXA DE LES ILLES BALEARS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” (BOXA) PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 
31/10/2012 I EL 30/10/2013 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI 
REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 
Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE 
BOXA DE LES ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 21 de maig de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 43/13 de data 7 de juny de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 3.402 €,  a favor 
de la FEDERACIÓ DE BOXA DE LES ILLES BALEARS amb NIF- G57439010, 
per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (boxa), 
durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 3.402 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48944 del pressupost de despeses del 
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Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm. 220130007239) a favor de la 
FEDERACIÓ DE BOXA DE LES ILLES BALEARS,  amb NIF- G57439010. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 
 
Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ DE BOXA DE LES ILLES 
BALEARS, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat 
Escolar a Mallorca” (boxa), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 
d’octubre de 2013. 
 Palma, xxx xxxx xxxx 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Francisco Sanchez Barrera com a President de la FEDERACIÓ 
DE BOXA DE LES ILLES BALEARS (CIF G57439010) i domicili en Adv. 
Uruguai, s/n 07010 de Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ DE BOXA DE 
LES ILLES BALEARS en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ DE BOXA DE LES ILLES BALEARS en 
endavant, la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual 
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és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit 
federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la FEDERACIÓ DE BOXA DE LES ILLES BALEARS una subvenció nominativa 
de 3.402 €, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca” (boxa), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre 
de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (boxa), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 
i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte 
d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 
de la FEDERACIÓ DE BOXA DE LES ILLES BALEARS del programa “L’Esport 
per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la següent:  

 

Esdeveniment 

Data inici Data final 

Torneig Federació  04/05/2013 04/05/2013 
Copa cadets  29/06/2013 29/06/2013 
Copa Consell de Mallorca 07/09/2013 07/09/2013 
 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 3.402 € amb càrrec a la partida 
pressupostària 20 34101 48944 del vigent pressupost de despeses del Consell de 
Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la Federació, 
durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport 
per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 
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a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 25 euros per llicència, o 120 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  FEDERACIÓ DE BOXA DE 
LES ILLES BALEARS 

  

Esport Escolar                                       Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, comprovació, tramitació i 
terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure equips i 
esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca 
faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
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d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 3.402 
€, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les 
activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
3.990 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      3.402 € 

% subvencionat del projecte:                85,2631579% 

 

Esdevenimen
t 

Nº 
esdev. 

Transport Metge Arbitratge Muntatge Material Cost Esdev. Total 

Torneig 
Federació 

1 250,00 € 100,00 € 280,00 € 300,00 € 400,00 € 1.330,00€ 1.330,00€ 

Copa cadets 1 250,00 € 100,00 € 280,00 € 300,00 € 400,00 € 1.330,00€ 1.330,00€ 

Copa Consell 
de Mallorca 

1 250,00 € 100,00 € 280,00 € 300,00 € 400,00 € 1.330,00€ 1.330,00€ 

TOTAL 3.990,00€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 3.402 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48944 (document RC provisional 920130003169) 
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

 

- Arbitratge, les despeses d’arbitratge per cada esdeveniment en 
aquestes activitats son necessàries per rink dos arbitres, els quals 
s’encarreguen d’arbitrar i 2 jutges, un dels quals s’encarrega de 
puntuar juntament amb el jutge cronometrador que s’encarrega de 
controlar el temps de cada round.  
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- Organització i gestió, per cada esdeveniment inclou el muntatge i 
desmuntatge del rink.  

- Material, despeses associades a la compra de material esportiu 
fungible necessari per a la practica de la boxa. S’inclou berenars i 
begudes i detall per la participació per tots els participants. 

- Transport, aquesta despesa esta motivada per el servei de transport 
del rink. 

- Metge, inclou aquesta despesa en cada esdeveniment.  

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte es faci per escrit. 

b) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma que 
determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En aquest sentit 
s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la subcontractació, en el 
cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita el compliment dels 
requisits següents: 

c) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

d) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 
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e) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 
de la Llei 38/2003. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització 
de l’activitat objecte de contractació. 

c) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat 
amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del 
Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es considera que 
hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria 
i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits 
o no assoleixin la valoració suficient. 

 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o 
entitats vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que 
es faci d’acord amb els termes següents: 

a) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 20% 
de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la subcontractació 
s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

b) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució del 
projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

c) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat subcontractada 
en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria justificativa de la 
subvenció. 

d) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, en 
aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre l’activitat 
que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura definitiva de 
la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts rebutjats. 

 

5.- Despeses subvencionables 
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5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 
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6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades 
amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Arbitratge 
- Organització i Gestió 
- Material 
- Transport 
- Metge 

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va 
servir de base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 31 
d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per presentar la 
documentació de justificació).  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de 
pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la legislació vigent, 
aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

 

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular 
d’Esports la següent documentació: 

1. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant 
data, hora, equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en 
suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, 
d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  
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2. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix 
s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits 
prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

3. En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar en 
l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

 

4. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts 
següents:  

a) Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c) Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d) Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 
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9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de 
la realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions 
establertes. 

b)  Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que 
siguin causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o 
ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la 
subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a 
terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas 
la Sindicatura de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de 
Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a 
mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà 
d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de 
pagament de la subvenció. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als 
esdeveniments esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat 
escolar (entre 6 i 16 anys)    

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es 
convidarà als representants del Consell de Mallorca. 
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2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que 
especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol 
document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el 
Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

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

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte 
del conveni. 
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13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a 
respectar l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca signat pel president de la Federació de Boxa de les Illes Balears i el Director 
Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 9. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ D’ATLETISME DE LES ILLES BALEARS PER AL DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” (ATLETISME) PEL PERÍODE COMPRÈS 
ENTRE EL 31/10/2012 I EL 30/10/2013 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL 
CONVENI REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 
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Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
D’ATLETISME DE LES ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 6 de maig de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 32/13 de data 6 de juny de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 22.500,47 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ D’ATLETISME DE LES ILLES BALEARS amb NIF- 
V07243819, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (atletisme), durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 22.500,47 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48911 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm. 220130006842) a favor de la 
FEDERACIÓ D’ATLETISME DE LES ILLES BALEARS,  amb NIF- V07243819. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 
Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ D’ATLETISME DE LES 
ILLES BALEARS, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (atletisme), pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 
 Palma, xxx xxxxx xxxx 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Biel Gili Nadal com a President de la FEDERACIÓ 
D’ATLETISME DE LES ILLES BALEARS, amb (CIF V07243819)  i domicili en 
Gremi Forners 4, Pol. Son Castelló, 07009 Palma (Polisportiu Prínceps d'Espanya) 
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ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ D’ATLETISME 
DE LES ILLES BALEARS en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ D’ATLETISME DE LES ILLES 
BALEARS en endavant, la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, 
l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i 
esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la FEDERACIÓ D’ATLETISME DE LES ILLES BALEARS una subvenció 
nominativa de 22.500,47€, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (atletisme), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (atletisme), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a 
les següents clàusules: 
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CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte 
d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 
de la FEDERACIÓ D’ATLETISME DE LES ILLES BALEARS del programa 
“L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la següent:  

 

Esdeveniment Data inici Data final 

Control Pista d’hivern Palma 01/12/2012 09/02/2013 
Control Pista d’hivern Manacor 15/12/2012 02/03/2013 
Control Pista d’hivern Calvià 23/02/2013 09/03/2013 
Campionat Mallorca Ruta-Marxa 10/02/2013 10/02/2013 
Control Cross Palma 25/11/2012 25/11/2012 
Control Cross Capdepera 16/12/2012 16/12/2012 
Control Cross Calvià 13/01/2013 13/01/2013 
Campionat Mallorca Cross Palma 20/01/2013 20/01/2013 
Control Pista d’Estiu Palma 11/05/2013 11/05/2013 
Control Pista d’Estiu Manacor 13/04/2013 25/05/2013 
Control Pista d’Estiu Calvià 08/06/2013 29/06/2013 
Campionat Mallorca Palma Pista Estiu 27/04/2013 28/04/2013 
Campionat Mallorca Calvià Pista Estiu 01/06/2013 01/06/2013 
Finals Comarcals Palma 11/05/2013 11/05/2013 
Finals Comarcals Calvià 18/05/2013 18/05/2013 
Finals Comarcals Part Forana 25/05/2013 25/05/2013 
Finals Insular Calvià 01/06/2013 01/06/2013 
 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 22.500,47 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48911 del vigent pressupost de despeses del Consell 
de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de 
l'esport per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 
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2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 7 euros per llicència, o 95 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       LA FEDERACIÓ D’ATLETISME 
DE LES ILLES BALEARS 

  

Esport Escolar                                       Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, comprovació, tramitació i 
terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure equips i 
esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca 
faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 
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2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
22.500,47 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
26.976,25 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      22.500,47 € 

% subvencionat del projecte:                83,4084426% 

Esdeveniment 
Nº 

esdev. 
Medalles i 
trofeus 

Cost 
Arbitratge Gestió Ambulància Muntatge 

Cost 
Esdev. Total 

Control Cross Palma 1 32,76 € 174,00 € 415,25 € 165,88 € 400,00 € 1.187,89 € 1.187,89 € 

Control Cross Capdepera 1 32,76 € 236,00 € 415,25 € 204,80 € 400,00 € 1.288,81 € 1.288,81 € 

Control Cross Calvià 1 32,76 € 210,00 € 415,25 € 165,88 € 400,00 € 1.223,89 € 1.223,89 € 

Campionat Mallorca Cross 
Palma 

1 199,26 € 174,00 € 415,25 € 165,88 € 400,00 € 1.354.39 € 1.354.39 € 

Control Pista d’hivern 
Palma 

4 0,00 € 354,00 € 415,25 € 145,15 € 0,00 € 914,40 € 3.657,60 € 

Control Pista d’hivern 
Manacor 

2 0,00 € 418,00 € 415,25 € 204,80 € 0,00 € 1.038,05 € 2.076,10 € 

Control Pista d’hivern 
Calvià 

2 0,00 € 392,00 € 415,25 € 145,15 € 112,00 € 1.064,40 € 2.128,80 € 

Campionat Mallorca Ruta-
Marxa 

1 65,62 € 258,00 € 0,00 € 145,15 € 0,00 € 468,67 € 468,67 € 

Control Pista d’Estiu Palma 1 0,00 € 230,00 € 0,00 € 82,94 € 0,00 € 312,94 € 312,94 € 

Control Pista d’Estiu 
Manacor 

2 0,00 € 246,00 € 415,25 € 204,80 € 0,00 € 866,05 € 1.732,10 € 

Control Pista d’Estiu Calvià 3 0,00 € 426,00 € 415,25 € 165,88 € 140,00 € 1.147,13 € 3.441,39 € 

Campionat Mallorca Palma 
Pista Estiu 

2 455,50 € 438,00 € 415,25 € 165,88 € 140,00 € 1.614,63 € 3.229,26 € 

Campionat Mallorca Calvià 
Pista Estiu 

1 320,00€ 244,00 € 415,25 € 82,94 € 140,00 € 1.202,19 € 1.202,19 € 

Finals Comarcals Palma 1 0,00 € 230,00 € 415,25 € 82,94 € 140,00 € 868,19 € 868,19 € 

Finals Comarcals Ponent 1 0,00 € 380,00 € 415,25 € 82,94 € 140,00 € 1.018,19 € 1.018,19 € 

Finals Comarcals Part 
Forana 

1 0,00 € 246,00 € 415,25 € 102,40 € 140,00 € 903,65 € 903,65 € 

Finals Insular Calvià 1 0,00 € 244,00 € 415,25 € 82,94 € 140,00 € 882,19 € 882,19 € 

Total 26.976,25 € 
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3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 22.500,47 € amb càrrec a 
la partida pressupostària 20 34101 48911 (document RC provisional 920130003123) 
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

� Arbitratge 

� Gestió 

� Medalles i trofeus 

� Ambulàncies 

� Muntatge 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte es faci per escrit. 

b) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma que 
determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En aquest sentit 
s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la subcontractació, en el 
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cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita el compliment dels 
requisits següents: 

c) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

d) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

e) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 
de la Llei 38/2003. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització 
de l’activitat objecte de contractació. 

c) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat 
amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del 
Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es considera que 
hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria 
i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits 
o no assoleixin la valoració suficient. 

 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats 
vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que es faci 
d’acord amb els termes següents: 

 
a) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 20% 

de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la subcontractació 
s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

b) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució del 
projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

c) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat subcontractada 
en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria justificativa de la 
subvenció. 

d) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, en 
aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre l’activitat 
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que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura definitiva de 
la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts rebutjats. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 
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En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades 
amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

� Arbitratge 

� Gestió 

� Medalles i trofeus 

� Ambulàncies 

� Muntatge 

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va 
servir de base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 31 
d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per presentar la 
documentació de justificació).  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de 
pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la legislació vigent, 
aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

 

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular 
d’Esports la següent documentació: 
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1. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant 
data, hora, equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en 
suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, 
d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

 

2. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix 
s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits 
prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

3. En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar en 
l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

4. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts 
següents:  

a) Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c) Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d) Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

  8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 
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9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de 
la realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions 
establertes. 

b)  Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que 
siguin causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o 
ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la 
subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a 
terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas 
la Sindicatura de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de 
Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a 
mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà 
d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de 
pagament de la subvenció. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als 
esdeveniments esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat 
escolar (entre 6 i 16 anys)    
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j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es 
convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que 
especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol 
document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el 
Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

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



 63

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

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

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a 
respectar l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca signat pel president de la Federació d’Atletisme de les Illes Balears i el 
Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 10. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES PER AL 
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DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” (ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES) PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2012 I EL 30/10/2013 I 
D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 
Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES, davant la Direcció Insular 
d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 24 de maig de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 48/13 de data 10 de juny de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 8.163,67 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES amb NIF- 
G07219439, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (activitats subaquàtiques), durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 
30/10/2013. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 8.163,67 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48935 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm.220130007795) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES,  amb NIF- 
G07219439. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 
Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR D’ACTIVITATS 
SUBAQUÀTIQUES, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (activitats subaquàtiques), pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 
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 Palma, ---- 
REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Juan José Más Garau, amb NIF 41374270F, com a President de 
la FEDERACIÓ BALEAR D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES (CIF 
G07219439 i domicili en Av. Joan Miró, 327, Calanova 07015 a Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ BALEAR 
D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR D’ACTIVITATS 
SUBAQUÀTIQUES en endavant, la Federació, és una entitat privada sense ànim de 
lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica 
física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la FEDERACIÓ BALER D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES una subvenció 
nominativa de 8.163,67 €, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat 
Escolar a Mallorca” (activitats subaquàtiques), pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 
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Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (activitats subaquàtiques), pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present 
CONVENI conforme a les següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte 
d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 
de la FEDERACIÓ BALEAR D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES del programa 
“L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la següent:  

 

Esdeveniment 

Data inici Data final 

20 Jornades de busseig esportiu  10/11/2012 31/08/2013 
10 Jornades de natació amb aletes 10/11/2012 31/08/2013 
 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 8.163,67 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48935 del vigent pressupost de despeses del Consell 
de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de 
l'esport per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 7 euros per llicència, o 60 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
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a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  FEDERACIÓ BALEAR 
D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES 

  

Esport Escolar                                       Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, comprovació, tramitació i 
terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure equips i 
esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca 
faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
8.163,,67 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 
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Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
11.736,00 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      8.163,67 € 

% subvencionat del projecte:       69,5609237% 

 

Esdeveniment Nº esdev. Gestió Material Cost Esdev. Total 

Busseig Esportiu 20 200,00 € 212,50 € 412,50 € 8.250,00 € 

Natació amb 
Aletes 

10 250,00 € 98,60 € 348,60 € 3.468,00€ 

TOTAL 11.736,00 
 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 8.163,67 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48935 (document RC  provisional 920130003154) 
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

� Gestió 

� Material 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 
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4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte es faci per escrit. 

b) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma que 
determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En aquest sentit 
s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la subcontractació, en el 
cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita el compliment dels 
requisits següents: 

c) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

d) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

e) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 
de la Llei 38/2003. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització 
de l’activitat objecte de contractació. 

c) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat 
amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del 
Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es considera que 
hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria 
i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits 
o no assoleixin la valoració suficient. 

 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o 
entitats vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que 
es faci d’acord amb els termes següents: 
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a) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 20% 

de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la subcontractació 
s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

b) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució del 
projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

c) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat subcontractada 
en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria justificativa de la 
subvenció. 

d) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, en 
aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre l’activitat 
que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura definitiva de 
la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts rebutjats. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
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directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades 
amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

� Gestió 

� Material 

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, 
la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va 
servir de base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 31 
d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per presentar la 
documentació de justificació).  
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6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de 
pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la legislació vigent, 
aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

 

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular 
d’Esports la següent documentació: 

1. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant 
data, hora, equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en 
suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, 
d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

 

2. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix 
s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits 
prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

3. En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar en 
l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

 

4. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts 
següents:  

a) Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c) Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d) Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

  8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 
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Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions 
establertes. 

b)  Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que 
siguin causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o 
ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la 
subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a 
terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas 
la Sindicatura de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de 
Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a 
mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 
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h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà 
d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de 
pagament de la subvenció. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als 
esdeveniments esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat 
escolar (entre 6 i 16 anys)    

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es 
convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que 
especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol 
document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el 
Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 



 75

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

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

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

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

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca 
signat pel president de la Federació Balear d’Activitats Subaquàtiques i el Director 
Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 
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15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 11. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE MOTOCICLISME PER AL DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” (MOTOCICLISME) PEL PERÍODE COMPRÈS 
ENTRE EL 31/10/2012 I EL 30/10/2013 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL 
CONVENI REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR DE MOTOCICLISME, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 17 de maig de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. núm. 42/13 de data 5 de juny de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 9.443,24 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE MOTOCICLISME amb NIF-G07173040, per 
al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca 
(motociclisme), durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 9.443,24 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48943 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC 220130007084) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE MOTOCICLISME,  amb NIF- G07173040. 
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Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE 
MOTOCICLISME, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (motociclisme), pel període comprés entre el 31 d’octubre 
de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 
 Palma, -- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. José Yuste Pérez, com a President de la FEDERACIÓ 
BALEAR DE MOTOCICLISME (CIF G07173040) i domicili en C/ Tomás 
Forteza, núm. 33, 07006 de Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ BALEAR DE 
MOTOCICLISME, en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE MOTOCICLISME, en 
endavant, la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual 
és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit 
federatiu. 
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Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la Feederació, una subvenció nominativa de 9.443,24 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (motociclisme), pel període 
comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (motociclisme), pel període comprés entre el 31 d’octubre 
de 2012 i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI 
conforme a les següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte 
d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 
de la Federació del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la 
següent:  

 

Esdeveniment 

Data inici Data final 

Proves Campionat de Mallorca 

Motocross de la joventud 11/11/2012 11/11/2012 
Trial Base Sóller 25/11/2012 25/11/2012 
Crosscountry 09/12/2012 09/12/2012 
Trial Base Cala Sant Vicent 17/02/2013 17/02/2013 
Mini Velocidad 10/03/2013 10/03/2013 
Motocross Son Matamoros 07/04/2013 07/04/2013 
Mini Velocidad 14/04/2013 14/04/2013 
Trial Base Gal Dent 21/04/2013 21/04/2013 
Mini Velocidad 12/05/2013 12/05/2013 
Trial Base Sant Marçal 26/05/2013 26/05/2013 
Mini Velocidad Nocturna 13/07/2013 13/07/2013 
Trial Base la Joventut 08/09/2013 08/09/2013 
Crosscountry 13/10/2013 13/10/2013 
Copa Consell de Mallorca (motocross) 27/10/2013 27/10/2013 
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Jornades de Promoció 

1ª Diada Off Road 22/06/2013 22/06/2013 

Curs 

Curs de formació 06/07/2013 06/07/2013 
 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 9.443,24 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48943 del vigent pressupost de despeses del Consell 
de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de 
l'esport per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 160 euros per llicència, o 60 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació Balear 

                                   De 
Motociclisme 

Esport Escolar                                       Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, comprovació, tramitació i 
terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure equips i 
esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
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informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que el Departament d’Esports, Joventut i Igualtat del 
Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
9.443,24 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
13.215,24 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      9.443,24 € 

% subvencionat del projecte:      71,4571964% 

 

Esdeveniment Nº esdev. 
Organitzaci
ó Gestió 

Material 
Cost 
esdev. 

Total 

Campionats de 
Mallorca 

14 
583,00€ 170,00€ 753,00€ 10.542,00€ 

Curs formació monitors 1 1.718,00 € 305,00€ 2.023,00€ 2.023,00€ 
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Jornades de promoció 1 650,24€ - 650,24€ 650,24€ 

TOTAL 13.215,24€ 

 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 9.443,24 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48943 (document RC provisional 920130003168) 
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

� Organització i Gestió, despeses derivades de les necessitats per 
l’organització d’un esdeveniment (assegurança, personal 
administratiu, jutges...) 

� Material, despeses de material fungible (estaques, cintes, 
benzina...) 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 
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4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte es faci per escrit. 

b) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma que 
determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En aquest sentit 
s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la subcontractació, en el 
cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita el compliment dels 
requisits següents: 

c) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

d) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

e) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 
de la Llei 38/2003. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització 
de l’activitat objecte de contractació. 

c) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat 
amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del 
Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es considera que 
hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria 
i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits 
o no assoleixin la valoració suficient. 

 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats 
vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que es faci 
d’acord amb els termes següents: 

 
a) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 20% 

de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la subcontractació 
s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 
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b) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució del 
projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

c) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat subcontractada 
en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria justificativa de la 
subvenció. 

d) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, en 
aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre l’activitat 
que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura definitiva de 
la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts rebutjats. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 
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b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Organització i Gestió 
- Material 

 

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de 
base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 31 
d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per presentar la 
documentació de justificació).  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent 
la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra 
documentació, degudament tramesa. Segons la legislació vigent, aquesta 
documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

 

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 
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Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular 
d’Esports la següent documentació: 

1. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant 
data, hora, equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en 
suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, 
d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

 

2. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix 
s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits 
prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

3. En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar en 
l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

 

4. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts 
següents:  

a) Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c) Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d) Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

  8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 
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9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de 
la realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions 
establertes. 

b)  Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que 
siguin causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o 
ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la 
subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a 
terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas 
la Sindicatura de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de 
Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a 
mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà 
d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de 
pagament de la subvenció. 
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i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als 
esdeveniments esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat 
escolar (entre 6 i 16 anys)    

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es 
convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que 
especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, 
roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de 
Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport 
per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
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comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

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

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

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

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca 
signat pel president de la Federació Balear de Motociclisme i el Director Insular 
d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 12. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR D’ESPORTS PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 
“L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” (MODALITATS 
ESPORTIVES VÀRIES) PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2012 I 
EL 30/10/2013 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT, davant la 
Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 21 de maig de 2013 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. núm. 39/13 de data 4 de juny de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 43.964 €,  a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR D’ESPORTS PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT amb NIF- G57393050, per al desenvolupament del programa 
l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (modalitats esportives vàries), durant el 
període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 43.964 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48947 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC 220130007070) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT,  
amb NIF- G57393050. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 
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Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR D’ESPORTS PER 
A PERSONES AMB DISCAPACITAT, als efectes del desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (modalitats esportives vàries), 
pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 
 Palma, -- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Pere Malloll Comes, com a President de la FEDERACIÓ 
BALEAR D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT (CIF 
G57393050) i domicili en Avda. Uruguay s/n, 07010 de Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ BALEAR 
D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT, en nom i representació 
d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR D’ESPORTS PER A PERSONES 
AMB DISCAPACITAT, en endavant, la Federació, és una entitat privada sense 
ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la 
pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
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obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la Federació, una subvenció nominativa de 43.964 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (modalitats esportives vàries), 
pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (modalitats esportives vàries), pel període comprés entre el 
31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present 
CONVENI conforme a les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte 
d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 
de la Federació del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la 
següent:  

 

Esdeveniment 

Data inici Data final 

Lliga Multiesportiva 8/11/2012 30/05/2013 
Lliga Futbet 8/11/2012 30/05/2013 
Lliga Boccia 6/11/2012 30/05/2013 
Campionat de Mallorca de Natació 1/12/2012 1/12/2012 
Campionat de Mallorca d’Atletisme 2/03/2013 2/03/2013 
Diada Lúdic Esportiva 8/06/2013 8/06/2013 
Diada Nòrdic Walking 5/05/2013 5/05/2013 
Clínic Esportiu d’Activitats al Medi 
Aquàtic 

14/06/2013 16/06/2013 

Curs bàsic de voluntaris 09/11/2012 9/11/2012 
 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 43.964 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48947 del vigent pressupost de despeses del Consell 
de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
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2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de 
l'esport per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 7 euros per llicència, o 60 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La Federació Balear d’Esports 

 per a persones amb discapacitat 

Esport Escolar                                       Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, comprovació, tramitació i 
terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure equips i 
esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca 
faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
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publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 43.964 
€, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les 
activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
43.965,77 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      43.964 € 

% subvencionat del projecte:          99,9959741% 
 

Esdevenim
ent 

N 
transpo
rt 

Arbit. Gestió Allotjam Material Amb. Asseg. Cost esdev. Total 

1ª j. Lliga 
multiespor
tiva 

1 

309,30€ - 657,38€ 

- 

36,42€ 

- 20,80€ 1.023,90€ 

1.023,90€ 

2ª j. Lliga 
multiesport
iva 

1 693,00€ - 657,38€ - 36,42€ - 20,80€ 1.407,60€ 1.407,60€ 

3ª j. Lliga 
multiesport
iva 

1 587,15€ 
- 

657,38€ - 36,42€ - 20,80€ 1.301,75€ 1.301,75€ 

4ª j. Lliga 
multiesport
iva 

1 305,30€ - 657,38€ - 36,42€ - 20,80€ 1.019,90€ 1.019,90€ 

5ª j. Lliga 
multiesport
iva 

1 327,30€ 
- 

657,38€ - 36,42€ - 20,80€ 1.041,90€ 1.041,90€ 

6ª j. Lliga 
multiesport
iva 

1 195,30€ - 657,38€ - 36,42€ - 20,80€ 909,90€ 909,90€ 

7ª j. Lliga 
multiesport
iva 

1 
401,15€ - 

657,38€ - 36,42€ - 20,80€ 1.115,75€ 1.115,75€ 

8ª j. Lliga 
multiesport
iva 

1 
327,30€ - 657,38€ 

- 
36,42€ 

- 20,80€ 1.041,90€ 1.041,90€ 

9ª j. Lliga 
multiesport
iva 

1 
466,15€ - 

657,38€ - 36,42€ - 20,80€ 1.180,75€ 1.180,75€ 

10ª j. Lliga 
multiesport

1 492,15€ - 
657,38€ - 36,42€ - 20,80€ 1.206,75€ 1.206,75€ 
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iva 
11ª j. Lliga 
multiesport
iva 

1 
288,80€ - 

657,38€ - 36,42€ - 20,80€ 1.003,40€ 1.003,40€ 

12ª j. Lliga 
multiesport
iva 

1 
305,30€ - 

657,38€ - 36,42€ - 20,80€ 1.019,90€ 1.019,90€ 

13ª j. Lliga 
multiesport
iva 

1 
210,30€ - 

657,38€ - 36,42€ - 20,80€ 924,90€ 924,90€ 

14ª j. Lliga 
multiesport
iva 

1 
415,55€ - 

657,38€ - 36,42€ - 20,80€ 1.130,15€ 1.130,15€ 

15ª j. Lliga 
multiesport
iva (final) 

1 
1.141,30

€ - 657,38€ 
- 

36,42€ 
- 20,80€ 1.855,90€ 1.855,90€ 

Lliga futbet 15 - - 657,38€ - 36,42€ - 20,80€ 714,60€ 10.719€ 

Lliga 
Boccia 

7 
19,48€ - 

657,38€ - 
36,42€ 

- 20,80€ 734,08€ 
5.138,56€ 

Cnat. 
Mallorca 
natació 

1 
572,00€ 50,00€ 657,38€ - 36,42€ 161,27€ 135,77€ 1.612,84€ 1.612,84€ 

Cnat. 
Mallorca 
Atletisme 

1 
572,00€ 168,00€ 657,38€ - 36,42€ 269,75€ 20,80€ 1.724,35€ 1.724,35€ 

Diada 
Lúdic 
Esportiva 

1 
572,00€ - 657,38€ - 36,42€ 269,75€ 20,80€ 1.556,35€ 1.556,35€ 

Diada 
Nòrdic 
Walking 

1 - - 657,38€ - 36,42€ 269,75€ 20,80€ 984,35€ 984,35€ 

Clínic 
Esportiu 
activitats 
en el medi 
aquàtic 

3 83,33€ - 918,71€ 384,53€ 36,42€ - 20,80€ 1.443,79€ 4.331,37€ 

Curs bàsic 
voluntaris 

1 
- - 657,38€ - 36,42€ - 20,80€ 714,60€ 714,60€ 

TOTAL 43.965,77€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 43.964 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48947 (document RC PROVISIONAL 
920130003173) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

 

� Transport, despesa d’autocars i benzina pel transports dels 
participants als esdeveniments. 

� Arbitratge, despesa d’àrbitres 

� Gestió i Coordinació, despesa de la secretaria encarregada de 
la gestió de l’esport escolar i despesa del coordinador que du a 
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terme la coordinació del esdeveniments d’esport escolar, a més 
de telefonia fixa i mòbil. 

� Allotjament, despesa de pensió dels participants al clínic en el 
medi aquàtic. 

� Material, despeses de roba esportiva, trofeus, medalles... per 
lliurar als participants dels diferents esdeveniments. 

� Ambulància, despeses del servei d’ambulància necessaris per 
al correcte desenvolupament d’alguns esdeveniments. 

� Assegurança, despeses de la necessitat de la assegurança de 
responsabilitat civil i assegurança dels voluntaris, obligatori per 
al desenvolupament dels esdeveniments. 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte es faci per escrit. 

b) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma que 
determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En aquest sentit 
s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la subcontractació, en el 
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cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita el compliment dels 
requisits següents: 

c) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

d) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

e) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 
de la Llei 38/2003. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització 
de l’activitat objecte de contractació. 

c) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat 
amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del 
Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es considera que 
hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria 
i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits 
o no assoleixin la valoració suficient. 

 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats 
vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que es faci 
d’acord amb els termes següents: 

 
a) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 20% 

de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la subcontractació 
s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

b) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució del 
projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

c) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat subcontractada 
en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria justificativa de la 
subvenció. 

d) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, en 
aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre l’activitat 
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que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura definitiva de 
la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts rebutjats. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 
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Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades 
amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Transport 
- Arbitratge 
- Gestió i Coordinació 
- Allotjament 
- Material 
- Ambulàncies 
- Assegurança 

 

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va 
servir de base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 31 
d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per presentar la 
documentació de justificació).  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de 
pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la legislació vigent, 
aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

 

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 
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Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular 
d’Esports la següent documentació: 

1. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant 
data, hora, equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en 
suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, 
d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

 

2. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix 
s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits 
prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

3. En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar en 
l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

 

4. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts 
següents:  

a) Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c) Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d) Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

 8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 
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9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de 
la realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions 
establertes. 

b)  Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que 
siguin causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o 
ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la 
subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a 
terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas 
la Sindicatura de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de 
Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a 
mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà 
d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de 
pagament de la subvenció. 
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i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als 
esdeveniments esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat 
escolar (entre 6 i 16 anys)    

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es 
convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que 
especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol 
document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el 
Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
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comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

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

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

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

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca 
signat pel president de la Federació Balear d’Esports per a Persones amb Discapacitat 
i el Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
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PUNT 13. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR D’HANDBOL PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” 
(HANDBOL) PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2012 I EL 
30/10/2013 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 
Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR D’HANDBOL, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 23 de maig de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 41/13 de data 5 de juny de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 11.346,70 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR D’HANDBOL amb NIF- G07192990, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (handbol), 
durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 11.346,70 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48917 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm. 220130007216) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR D’HANDBOL,  amb NIF- G07192990. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 
Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ DE BALEAR D’HANDBOL, 
per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” 
(handbol), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 
2013. 
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 Palma, xx xxxx xxxx 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el/la Sr./ Ignasi Cases Ramon com a President de la FEDERACIÓ 
BALEAR D’HANDBOL, amb NIF G07192990 i, amb domicili a Avinguda Uruguai 
s/n, (Palma Arena) 07010 a Palma. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President/a de la FEDERACIÓ BALEAR 
D’HANDBOL, en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR D’HANDBOL , en endavant, la 
Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord 
amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la FEDERACIÓ DE ---- DE LES ILLES BALEARS una subvenció nominativa de 
xxxxx €, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca” (esportxxxxxx), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 
d’octubre de 2013. 
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Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (esportxxxxxx), pel període comprés entre el 31 d’octubre 
de 2012 i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI 
conforme a les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar el programa “L’Esport per a l’Edat 
Escolar a Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el 
projecte d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats (partits), pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 
30/10/2013 de la FEDERACIÓ BALEAR D’HANDBOL del programa “L’Esport per 
a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la següent:  

Categoria Modalitat Núm. de 
partits 

Data d’inici Data termini 

Cadet Masculí 57 06/11/2012 09/06/2013 

Infantil Masculí 42 03/11/2012 09/06/2013 

Infantil Femení 30 03/11/2012 09/06/2013 

Aleví Mixte 63 02/11/2012 02/06/2013 

Benjamí Mixte 60 03/11/2012 09/06/2013 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 11.346,70 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 203410148917 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de 
l'esport per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 a 16 anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 10€ per llicència i, 42€ per equip d’acord amb les previsions de la 
Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 
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La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

 

El Consell de Mallorca 

Esport Escolar 

La  Federació Balear d’Handbol 

Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca “Documentació, comprovació, 
tramitació i terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure 
equips i esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca ". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 
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3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
11.346,70 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als partits que a continuació es detallen, corresponents 
al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
18.033,00 € 

Subvenció Consell de Mallorca:  11.346,70 € 

% subvencionat del projecte:         62,9218655 % 

 

Activitat 
Nombr
e 

partits 
Arbitratg
e 

Gestió 
Transpo
rt 

Materi
al Cost 

partit 
Total 

Cadet  
masculi 

57 31,00€ 35,00€ 
4,00€ 

4,00€ 
74,00€ 

4.218,00€ 

Infantil 
masculi 

42 
31,00€ 35,00€ 4,00€ 

4,00€ 
74,00€ 

3.108,00€ 

Infantil 
femeni 

30 
31,00€ 35,00€ 4,00€ 

4,00€ 
74,00€ 

2.220,00€ 

Aleví mixte 63 26,00€ 35,00€ 4,00€ 4,00€ 69,00€ 4.347,00€ 

Benjamí 
mixte 

60 26,00€ 
35,00€ 4,00€ 

4,00€ 
69,00€ 

4.140,00€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 11.346,70 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 203410148917 (document RC provisional 920130003130) 
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà el PARTIT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Arbitratge 
- Gestió 
- Transport 
- Material.  

 
3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 

activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 
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Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte es faci per escrit. 

b) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma que 
determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En aquest sentit 
s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la subcontractació, en el 
cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita el compliment dels 
requisits següents: 

c) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

d) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

e) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 
de la Llei 38/2003. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització 
de l’activitat objecte de contractació. 
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c) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat 
amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del 
Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es considera que 
hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria 
i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits 
o no assoleixin la valoració suficient. 

 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o 
entitats vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que 
es faci d’acord amb els termes següents: 

 
a) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 

20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

b) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució 
del projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

c) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria 
justificativa de la subvenció. 

d) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts 
rebutjats. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 
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5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que es derivi del projecte 
esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures 
o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que 
estableix       el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual 
s’aprova el text refòs de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes 
de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’obra, 
la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques 
especials, no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els 
prestin o els subministrin, o llevat que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la 
subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si 
escau, a la sol·licitud de subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris 
d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció 
quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 
c) Les despeses de procediments judicials. 
d) Despeses d’adquisició de béns inventariables.  

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà el PARTIT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades 
amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Arbitratge 
- Gestió 
- Transport 
- Material.  
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6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida. 

6.4- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va 
servir de base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 31 
d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 està dins el termini per a presentar la 
documentació de justificació). 

6.5.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de 
pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la legislació vigent, 
aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

 

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

A la finalització de l’activitat del programa previst a aquest conveni, la Federació 
haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent documentació: 

1. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant 
data, hora, equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en 
suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, 
d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

2. El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui 
que l’activitat subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la 
programació establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el 
mateix s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els 
requisits prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de 
Mallorca. En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà 
constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no 
s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

3. Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts 
següents:  

a) Declaració de la Federació sobre  el número de partits realitzats.  

b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 
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c) Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d) Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

 8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans del 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA 
TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital (CD), d’acord 
al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions 
realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

 

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de 
la realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions 
establertes. 

b) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que 
siguin causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o 
ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la 
subvenció. 
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d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a 
terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas 
la Sindicatura de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de 
Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a 
mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà 
d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de 
pagament de la subvenció. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als partits 
corresponents a les categories d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys)    

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es 
convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que 
especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol 
document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el 
Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 
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La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

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

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

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

13.- Acord de funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’acord de funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca signat 
pel president de la Federació de Balear d’Handbol de les Illes Balears i el Director 
Insular d’Esports. 

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

 
Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 

l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar és lliure i de caràcter gratuït. 
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En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 
 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals 
de Palma de Mallorca. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 14. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE JUDO I DDAA PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” 
(JUDO) PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2012 I EL 30/10/2013 I 
D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 
Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR DE JUDO I DD AA, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 24  de maig de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 47/13 de data 12 de juny de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 
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Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 28.022,64 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE JUDO I DD AA amb NIF- G07175201, per 
al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (judo), 
durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 28.022,64 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48920 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm. 220130007707) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE JUDO I DD AA,  amb NIF- G07175201. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 
Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE JUDO I DD 
AA, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca” (judo), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre 
de 2013. 
 Palma, ---- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Miguel Àngel Bisquerra Rigo com a President de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE JUDO I DD AA (CIF G07175201) i domicili en 
Marqués de Fuensanta 6, entresol 07005 a Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ BALEAR DE 
JUDO I DD AA en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
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caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE JUDO I DD AA en endavant, 
la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, 
d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit 
federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la FEDERACIÓ BALEAR DE JUDO I DD AA una subvenció nominativa de 
28.022,64 €, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca” (judo), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre 
de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (judo), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i 
el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte 
d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 
30/10/2013 de la FEDERACIÓ BALEAR DE JUDO I DD AA del programa 
“L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la següent:  

Tipus d’esdeveniment Data inici Data final 
Classificatòria 01/12/2012 01/12/2012 
Classificatòria  19/01/2013 19/01/2013 
Classificatòria 02/02/2013 02/02/2013 
Classificatòria 23/02/2013 23/02/2013 
Campionat de Mallorca 16/03/2013 16/03/2013 
Trofeu Consell de Mallorca 09/12/2012 09/12/2012 
Trofeu Consell de Mallorca 16/03/2013 16/03/2013 
Trofeu Consell de Mallorca 24/03/2013 24/03/2013 
Trofeu Consell de Mallorca 01/06/2013 01/06/2013 



 118

Curs Formació Tècnic 01/11/2012 01/11/2012 
Curs Formació Tècnic 03/11/2012 03/11/2012 
Curs Formació Tècnic 26/01/2013 26/01/2013 
Curs Formació Tècnic 23/02/2013 23/02/2013 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 28.022,64 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48920 del vigent pressupost de despeses del Consell 
de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport 
per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 28 euros per llicència, i 235 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  FEDERACIÓ BALEAR DE 
JUDO I DD AA 

  

Esport Escolar                                       Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, comprovació, tramitació i 
terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure equips i 
esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
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secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que el Departament d’Esports, Joventut i Igualtat del 
Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
28.022,64 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
31.845 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      28.022,64 € 

% subvencionat del projecte:                88% 

 

Esdeveniment 
Nº 

Esdev. 
Transpo
rt 

Cost 
Arbitratg

e 
Gestió 

Materi
al 

Cost 
Esdev. 

Total 

Classificatòria 4 0,00€ 960,00€ 
1.110,00

€ 
423,13€ 2.493,13€ 9.972,52€ 

Campionat de 
Mallorca 

1 0,00€ 960,00€ 
1.110,00

€ 
214,00€ 2.284,00€ 2.284,00€ 

Trofeu Consell 4 1.400,00
€ 

600,00€ 
1.560,00

€ 
501,37€ 4.061,37€ 16.245,48€ 
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de Mallorca 

Curs de 
Formació 
Tècnic 

4 0,00€ 0,00€ 686,45€ 149,30€ 835,75€ 3.343,00€ 

TOTAL 31.845,00€ 
 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 28.022,64 € amb càrrec a 
la partida pressupostària 20 34101 48920 (document RC provisional 920130003132) 
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

� Arbitratge. 

� Gestió. 

� Transport. 

� Material. 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 
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4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte es faci per escrit. 

b) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma que 
determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En aquest sentit 
s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la subcontractació, en el 
cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita el compliment dels 
requisits següents: 

c) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

d) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

e) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 
de la Llei 38/2003. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització 
de l’activitat objecte de contractació. 

c) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat 
amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del 
Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es considera que 
hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria 
i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits 
o no assoleixin la valoració suficient. 

 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats 
vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que es faci 
d’acord amb els termes següents: 

 
a) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 20% 

de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la subcontractació 
s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 
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b) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució del 
projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

c) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat subcontractada 
en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria justificativa de la 
subvenció. 

d) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, en 
aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre l’activitat 
que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura definitiva de 
la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts rebutjats. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 
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b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades 
amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

� Arbitratge. 

� Gestió. 

� Transport. 

� Material. 

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va 
servir de base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 31 
d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per presentar la 
documentació de justificació).  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de 
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pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la legislació vigent, 
aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

 

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular 
d’Esports la següent documentació: 

1. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant 
data, hora, equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en 
suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, 
d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

 

2. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix 
s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits 
prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar en 
l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar 
i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

3. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts 
següents:  

a) Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c) Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d) Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

  8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  
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9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de 
la realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions 
establertes. 

b)  Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que 
siguin causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o 
ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la 
subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a 
terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas 
la Sindicatura de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de 
Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a 
mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà 
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d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de 
pagament de la subvenció. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als 
esdeveniments esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat 
escolar (entre 6 i 16 anys)    

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es 
convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que 
especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol 
document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el 
Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 
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12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

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

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

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

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca 
signat pel president de la Federació Balear de Judo i DD AA i el Director Insular 
d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca.  
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 15. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE KARATE PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” 
(KARATE) PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2012 I EL 30/10/2013 
I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 
 
Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR DE KARATE, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 28 de maig de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 46/13 de data 13 de juny de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 17.709,28 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE KARATE amb NIF- G07257223, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (karate), 
durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 17.709,28 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48921 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm. 220130007739) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE KARATE,  amb NIF- G07257223. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 
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Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE KARATE, als 
efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” 
(karate), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 
 Palma, ---- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Juan Luís Solano Sastre com a President de la FEDERACIÓ 
BALEARA DE KARATE (CIF G07257223) i domicili en Av. Uruguay, s/n 07010 
(Palma Arena) en Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ BALEAR DE 
KARATE, en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE KARATE en endavant, la 
Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord 
amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la FEDERACIÓ BALEAR DE KARATE una subvenció nominativa de 17.709,28 €, 
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per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” 
(karate), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (karate), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a 
les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte 
d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 
de la FEDERACIÓ BALEAR DE KARATE del programa “L’Esport per a l’Edat 
Escolar a Mallorca”, és la següent:  

 

Esdeveniment 

Data inici Data final 

XVIII i XIX Lliga Consell Insular Kata i Kumite 31/10/2012 30/10/2013 
Campionat Mallorca Kata i Kumite  26/01/2013 26/01/2013 
XVIII i XIX Open Campionat Insular Kata i 
Kumite  

31/10/2012   30/10/2013 

Encontre Promoció Katas 26/01/2013 23/02/2013 
Curs Reciclatge Arbitres  21/09/2013 22/09/2013 
 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 17.709,28 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48921 del vigent pressupost de despeses del Consell 
de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de 
l'esport per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 
anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 
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2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 28 euros per llicència, o 230 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  FEDERACIÓ BALEAR DE 
KARATE 

  

Esport Escolar                                       Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, comprovació, tramitació i 
terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure equips i 
esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca 
faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 
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2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
17.709,28 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
20.655 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      17.709,28 € 

% subvencionat del projecte:                85,7384653% 

 

Esdeveniment Nº esdev. Formació Arbitratge Organització Cost Esdev. Total 

XVIII i XIX Liga C. Insular Kata i 
Kumite 

10 
0,00 € 600,00 € 355,00€ 955,00€ 4.775,00€ 

Campionat Mallorca Kata i Kumite 1 0,00 € 600,00 € 355,00€ 955,00€ 955,00€ 

XVIII i XIX Open C. Insular Kata i 
Kumite 

8 
0,00 € 600,00 € 355,00€ 955,00€ 

3.820,00€ 

Encontre Promoció Katas 2 0,00 € 600,00 € 355,00€ 955,00€ 1.910,00€ 

Curs Reciclatge Arbitratge 1 600,00€ 0,00 € 0,00 € 600,00€ 600,00€ 

TOTAL 20.655,00€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 17.709,28 € amb càrrec a 
la partida pressupostària 20 34101 48921 (document RC provisional num 
920130003133) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

 

� Arbitratge 

� Formació 

� Organització. 
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3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte es faci per escrit. 

b) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En 
aquest sentit s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la 
subcontractació, en el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita 
el compliment dels requisits següents: 

c) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

d) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

e) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 
13 de la Llei 38/2003. 
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b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 

c) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels 
serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes 
que estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 
68.2 del Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats 
vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que es faci 
d’acord amb els termes següents: 

a) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 20% 
de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la subcontractació 
s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

b) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució del 
projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

c) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat subcontractada 
en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria justificativa de la 
subvenció. 

d) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, en 
aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre l’activitat 
que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura definitiva de 
la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts rebutjats. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 
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5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades 
amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

� Arbitratge 
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� Formació.  

� Organització              

6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va 
servir de base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 31 
d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per presentar la 
documentació de justificació).  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de 
pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la legislació vigent, 
aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

 

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular 
d’Esports la següent documentació: 

1. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant 
data, hora, equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en 
suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, 
d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

 

2. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix 
s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits 
prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar en 
l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  
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3. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts 
següents:  

a) Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c) Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d) Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

   

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de 
la realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

 

10.- Obligacions de la Federació 
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10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les 
condicions establertes. 

b)  Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin 
produït i que siguin causa de la concessió o del compliment de la 
subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de 
subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment 
de sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que 
pugui dur a terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de 
Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament 
com  tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de 
Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, 
com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 

h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció 
haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de 
Mallorca, en dos moments: abans de dictar-se la proposta de resolució 
de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als 
esdeveniments esportius corresponents a les categories d’esportistes en 
edat escolar (entre 6 i 16 anys)    

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats 
objecte de la subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres 
es convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que 
especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol 
document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els 
anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les 
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quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització 
i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

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

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

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

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  
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La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca 
signat pel president de la Federació Balear de Karate i el Director Insular 
d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 16. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR D’ORIENTACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” 
(ORIENTACIÓ) PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2012 I EL 
30/10/2013 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 
Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR D’ORIENTACIÓ, davant la Direcció Insular d’Esports.  
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Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 5 de juny de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 55/13 de data 20 de juny de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 5.860,44 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR D’ORIENTACIÓ amb NIF- G57451130, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (orientació), 
durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 5.860,44 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48945 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm. 220130008686) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR D’ORIENTACIÓ,  amb NIF- G57451130. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 
Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR D’ORIENTACIÓ, 
als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca” (orientació), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 
d’octubre de 2013. 
 Palma, ---- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Miguel Ángel Hernández de Prado com a President de la 
FEDERACIÓ BALEAR D’ORIENTACIÓ (CIF G57451130) i domicili en C/ de 
l’Uruguai  s/n, 07010 a Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 
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La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ BALEAR 
D’ORIENTACIÓ en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR D’ORIENTACIÓ,  en endavant, 
la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, 
d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit 
federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la FEDERACIÓ BALEAR D’ORIENTACIÓ una subvenció nominativa de 
5.860,44 €, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca” (orientació), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 
d’octubre de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (orientació), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a 
les següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte 
d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  
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La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 
30/10/2013 de la FEDERACIÓ BALEAR D’ORIENTACIÓ del programa 
“L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la següent:  

 

Esdeveniment 

Data inici Data final 

Serral de Ses Monges (lliga) 17/11/2012 17/11/2012 
Es Burotell (lliga) 18/11/2012 18/11/2012 
Parc de Sa Riera (lliga)  08/12/2012 08/12/2012 
Base Jaume II (lliga) 16/12/2012 16/12/2012 
Casc Antic de Palma/Parc de la Mar (lliga) 19/01/2013 19/01/2013 
Castell de Bellver (lliga) 20/01/2013 20/01/2013 
Bosquet de Sant Marçal (lliga) 10/02/2013 10/02/2013 
Cala Figuera (lliga) 17/02/2013 17/02/2013 
Zona Verda Malgrat (lliga) 17/03/2013 17/03/2013 
Reserva del Galatzó (lliga) 24/03/2013 24/03/2013 
Parc del Figueral (lliga) 14/04/2013 14/04/2013 
Son Muntaner (Trofeu Consell de Mallorca) 28/04/2013 28/04/2013 
Puig de Sant Martí (Campionat de Mallorca) 26/05/2013 26/05/2013 
La Victoria (lliga) 29/09/2013 29/09/2013 
Golf Santa Ponsa (lliga) 27/10/2013 27/10/2013 
 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 5.860,44 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48945 del vigent pressupost de despeses del Consell 
de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de 
l'esport per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 
anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 30 euros per llicència, o 60 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 
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2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca La  FEDERACIÓ BALEARA 
D’ORIENTACIÓ 

  

Esport Escolar Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, comprovació, tramitació i 
terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure equips i 
esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca 
faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
5.860,44 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
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les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
6.910,50 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      5.860,44 € 

% subvencionat del projecte:                84,8048622% 

Esdeveniment Nº esdev. Transport 
Cost 

Arbitratge 
Gestió Material Cost Esdev. Total 

Lliga 
13 

30,00€ 
60,00€ 150,00€ 220,70€ 460,70€ 5.989,10€ 

Campionat de 
Mallorca 

1 
30,00€ 

60,00€ 150,00€ 220,70€ 460,70€ 460,70€ 

Trofeu Consell de 
Mallorca 

1 
30,00€ 

60,00€ 150,00€ 220,70€ 460,70€ 460,70€ 

Total 
6.910,50 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 5.860,44 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48945 (document RC provisional 920130003170) 
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

� Arbitratge 

� Gestió 

� Transport 

� Material 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
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efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte es faci per escrit. 

b) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En 
aquest sentit s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la 
subcontractació, en el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita 
el compliment dels requisits següents: 

c) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

d) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

e) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 
13 de la Llei 38/2003. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 

c) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels 
serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes 
que estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 
68.2 del Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 
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e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats 
vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que es faci 
d’acord amb els termes següents: 

a) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 20% 
de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la subcontractació 
s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

b) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució del 
projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

c) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat subcontractada 
en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria justificativa de la 
subvenció. 

d) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, en 
aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre l’activitat 
que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura definitiva de 
la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts rebutjats. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
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d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

� Arbitratge 

� Gestió 

� Transport 

� Material 

 

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 
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Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va 
servir de base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 31 
d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per presentar la 
documentació de justificació).  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de 
pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la legislació vigent, 
aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

 

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció 
Insular d’Esports la següent documentació: 

1. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant 
data, hora, equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en 
suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, 
d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

 

2. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix 
s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits 
prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar en 
l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

 

3. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts 
següents:  

a) Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c) Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 
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d) Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

   

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de 
la realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions 
establertes. 

b)  Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que 
siguin causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o 
ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la 
subvenció. 
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d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a 
terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas 
la Sindicatura de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de 
Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a 
mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà 
d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de 
pagament de la subvenció. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als 
esdeveniments esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat 
escolar (entre 6 i 16 anys)    

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es 
convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que 
especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, 
roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de 
Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport 
per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 
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La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

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

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

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

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca 
signat pel president de la Federació Balear d’Orientació i el Director Insular 
d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 



 153

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 17. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE TIR DE FONA PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” 
(TIR DE FONA) PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2012 I EL 
30/10/2013 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR DE TIR DE FONA, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 21 de juny de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 33/13 de data 7 de juny de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
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correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 5.400 €,  a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR DE FONA amb NIF- G07234669, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (tir de fona), 
durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 5.400 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48931 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm. 220130007221) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE TIR DE FONA,  amb NIF- G07234669. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 
Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR DE 
FONA, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca” (tir de fona), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 
d’octubre de 2013. 
 Palma, xxx xxxx 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. José Ribas Ribas com a President de la FEDERACIÓ 
BALEAR DE TIR DE FONA (CIF G07234669) i domicili en carrer Uruguai s/n. 
Palma Arena 07010 de Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ BALEAR DE 
TIR EN FONA en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 
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Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR EN FONA en endavant, 
la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, 
d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit 
federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR DE FONA una subvenció nominativa de 5.400 
€, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (tir 
de fona), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (tir de fona), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a 
les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte 
d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 
30/10/2013 de la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR DE FONA del programa 
“L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la següent:  

 

Esdeveniment 

Data inici Data final 

Classificatories Aleví (masculí-femení) 9,10,11 i 12 
anys 

31/10/2012 27/04/2013 

Classificatories Infantil (masculí-femení) 13 i 14 
anys 

31/10/2012 27/04/2013 
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Classificatories Cadet (masculí-femení) 15 i 16 anys 31/10/2012 27/04/2013 
 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 5.400 € amb càrrec a la partida 
pressupostària 20 34101 48931 del vigent pressupost de despeses del Consell de 
Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la Federació, 
durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport 
per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 
anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 10 euros per llicència, o 60 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  FEDERACIÓ BALEAR DE 
TIR DE FONA 

  

Esport Escolar                                       Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, comprovació, tramitació i 
terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure equips i 
esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
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general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca 
faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 5.400 
€, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les 
activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
6.000 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      5.400 € 

% subvencionat del projecte:                90% 

 

Esdeveniment Nº esdev. Transport 
Cost 

Arbitratge 
Gestió Material 

Cost 
Esdev. 

Total 

Classificatoria 

24 15,00 € 
110,00 € 69,00 € 46,00 € 240,00 € 5.760,00 € 

Campionat de Mallorca 1 15,00 € 110,00 € 69,00 € 46,00 € 240,00 € 240,00 € 

TOTAL DESPESES 6.000,00€ 
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3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 5.400 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48931 (document RC provisional 920130003148) 
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

� Arbitratge 

� Gestió 

� Transport 

� Material 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte es faci per escrit. 

b) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la 
forma que determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 
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38/2003). En aquest sentit s’autoritza a la federació beneficiària a dur a 
terme la subcontractació, en el cas que s’ultrapassin els límits 
esmentats, si acredita el compliment dels requisits següents: 

c) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

d) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

e) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap 
dels supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada 
prevists a l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

a. 4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb: 

f) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a 
l’art. 13 de la Llei 38/2003. 

g) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 

h) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels 
serveis prestats. 

i) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la 
contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i 
s’obtingui l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció 
en els termes que estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en 
aquest cas, l’article 68.2 del Reial decret 887/2006 que defineix les 
circumstàncies en què es considera que hi ha vincle amb l’entitat 
beneficiària). 

j) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats 
vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que es faci 
d’acord amb els termes següents: 

a) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 20% 
de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la subcontractació 
s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

b) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució del 
projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

c) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat subcontractada 
en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria justificativa de la 
subvenció. 
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d) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, en 
aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre l’activitat 
que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura definitiva de 
la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts rebutjats. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 
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Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

� Arbitratge 

� Gestió 

� Transport 

� Material 

            6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va 
servir de base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 31 
d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per presentar la 
documentació de justificació).  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de 
pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la legislació vigent, 
aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

 

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular 
d’Esports la següent documentació: 
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1. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant 
data, hora, equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en 
suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, 
d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

 

2. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix 
s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits 
prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar en 
l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

 

3. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts 
següents:  

a) Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c) Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d) Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

   

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 
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9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de 
la realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions 
establertes. 

b)  Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que 
siguin causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o 
ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la 
subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a 
terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas 
la Sindicatura de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de 
Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a 
mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà 
d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en dos moments: 
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abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de 
pagament de la subvenció. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als 
esdeveniments esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat 
escolar (entre 6 i 16 anys)    

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es 
convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que 
especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, 
roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de 
Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport 
per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 
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12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

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

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

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

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca 
signat pel president de la Federació Balear de Tir de Fona i el Director Insular 
d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 18. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE TIR OLÍMPIC PER AL DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” (TIR OLÍMPIC) PEL PERÍODE COMPRÈS 
ENTRE EL 31/10/2012 I EL 30/10/2013 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL 
CONVENI REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 
Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR DE TIR OLIMPIC, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 30 d’abril de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 29/13 de data 6 de juny de 2013.. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 7.140 €,  a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR OLIMPÌC amb NIF- G07416571, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (Tir olímpic), 
durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 7.140 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48946 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm220130009695) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE TIR OLIMPIC,  amb NIF- G07416571. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 
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Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 
Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR 
OLIMPIC, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat 
Escolar a Mallorca” (TIR OLIMPIC), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 
 Palma, xxxx xxxxxxx. 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Pedro Bautista Vich com a President de la FEDERACIÓ 
BALEAR DE TIR OLIMPIC (CIF G07416571) i domicili al carrer Joaquin Turina, 
4  07004 de Palma.  

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ BALEAR DE 
TIR OLIMPIC en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR OLIMPIC en endavant, 
la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, 
d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit 
federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
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obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR OLIMPIC una subvenció nominativa de 7.140 
€, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (tir 
olímpic), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (tir olímpic), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a 
les següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte 
d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 
30/10/2013 de la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR OLIMPIC del programa “L’Esport 
per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la següent:  

 

Esdeveniment Data inici Data final 

Trofeo San Sebastian 12/01/2013 26/01/2013 

1ª Classificatòria 02/02/2013 16/02/2013 

VTrofeu Consell de Mallorca 09/03/2013 23/03/2013 

2ª Classificatòria 06/04/2013 20/04/2013 

Trofeu Federació 04/05/2013 18/05/2013 

3ª Classificatòria 01/06/2013 15/06/2013 

Campionat de Mallorca 14/09/2013 28/09/2013 

Campionat Autonòmic 05/10/2013 26/10/2013 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 7.140 € amb càrrec a la partida 
pressupostària 20 34101 48946 del vigent pressupost de despeses del Consell de 
Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la Federació, 
durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
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2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de 
l'esport per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 
anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 7 euros per llicència, i 60 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  FEDERACIÓ BALEAR DE 
TIR OLIMPIC 

  

Esport Escolar                                       Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, comprovació, tramitació i 
terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure equips i 
esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que el Departament d’Esports, Joventut i Igualtat del 
Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 
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Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 7.140 
€, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les 
activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
8.663,68 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      7.140 € 

% subvencionat del projecte:                82,4130162% 

 

Esdeveniment 
Nº 
esdev 

Transport Arbitratge Gestió Material Cost Esdev. Total 

Trofeo San 
Sebastian 

4 12,00€ 
100,00€ 60,00€ 98,74€ 270,74€ 1.082,96€ 

1ª 
Classificatòria 

4 12,00€ 100,00€ 60,00€ 98,74€ 
270,74€ 1.082,96€ 

VTrofeu 
Consell de 
Mallorca 

4 12,00€ 100,00€ 60,00€ 98,74€ 
270,74€ 1.082,96€ 

2ª 
Classificatòria 

4 12,00€ 100,00€ 60,00€ 98,74€ 
270,74€ 1.082,96€ 

Trofeu 
Federació 

4 12,00€ 100,00€ 60,00€ 98,74€ 
270,74€ 1.082,96€ 

3ª 
Classificatòria 

4 12,00€ 100,00€ 60,00€ 98,74€ 
270,74€ 1.082,96€ 

Campionat de 
Mallorca 

4 12,00€ 100,00€ 60,00€ 98,74€ 
270,74€ 1.082,96€ 

Campionat 
Autonòmic 

4 12,00€ 100,00€ 60,00€ 98,74€ 
270,74€ 1.082,96€ 

     
 Total 8.663,68€ 
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3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 7.140 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48946 (document RC 920130003172) del pressupost 
de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

� Arbitratge 

� Gestió 

� Transport 

� Material 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte esportiu 
d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest punt 
4: 

a) L’entitat beneficiària por subcontractar fins al 100 % de l’activitat 
subvencionada. 

b) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

c) Que el contracte es faci per escrit 
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d) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma que 
determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En aquest sentit 
s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la subcontractació, en el 
cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita el compliment dels 
requisits següents: 

e) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

f) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

g) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

h) D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot concertar 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

i) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 
de la Llei 38/2003. 

j) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització 
de l’activitat objecte de contractació. 

k) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat 
amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

l) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del 
Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es considera que 
hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

m) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria 
i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits 
o no assoleixin la valoració suficient. 

 

S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats 
vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4 de la lletra c), sempre 
que es faci d’acord amb els termes següents: 

I. Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada 
excedeix el 20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 
60.000 €, la subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant 
contracte. 

II. II) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en 
l’execució del projecte subvencionat. La federació ha de reflectir 
aquest criteris en la memòria presentada en justificar l’ajut. 

III. III) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada en el contracte que signi amb aquesta o en la 
memòria justificativa de la subvenció. 
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IV. IV) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals 
de mercat i, en aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa 
ha de presentar la factura definitiva de la subcontractació 
efectuada, a més dels 2 pressuposts rebutjats. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 
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Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades 
amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

� Arbitratge 

� Gestió 

� Transport 

� Material 

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va 
servir de base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 31 
d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per presentar la 
documentació de justificació).  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de 
pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la legislació vigent, 
aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

 

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 
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Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular 
d’Esports la següent documentació: 

1. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant 
data, hora, equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en 
suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, 
d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

 

2. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix 
s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits 
prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar en 
l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

 

3. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts 
següents:  

a) Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c) Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d) Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

   

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 
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9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 23.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2010, es podrà preveure la 
possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la realització de l’activitat 
o despesa per a la qual ha estat concedida.  

9.3.- Amb caràcter excepcional la Presidenta podrà concedir bestretes d’un 
màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense l’obligació de 
concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de les 
circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions 
establertes. 

b)  Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que 
siguin causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o 
ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la 
subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a 
terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas 
la Sindicatura de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de 
Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a 
mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà 
d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en dos moments: 
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abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de 
pagament de la subvenció. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als 
esdeveniments esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat 
escolar (entre 6 i 16 anys)    

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es 
convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que 
especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, 
roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de 
Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport 
per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 30 d’octubre 2013. 
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12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

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

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

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

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca 
signat pel president de la Federació Balear de Tir Olímpic i el Director Insular 
d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 19. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE GOLF PER AL DEL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” 
(GOLF) PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2012 I EL 30/10/2013 I 
D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR DE GOLF, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 15 de maig de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 34/13 de data 7 de juny de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 12.590,99 
€,  a favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE GOLF, amb NIF- G07163876, per 
al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca 
(golf), durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 12.590,99 
€, amb càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48938 del pressupost de 
despeses del Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC220130007071) a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE GOLF,  amb NIF- G07163876. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 
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Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE GOLF, 
als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca” (golf), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 
d’octubre de 2013. 
 Palma, -- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Vicente Mulet Trasera, com a President de la FEDERACIÓ 
BALEAR DE GOLF, (CIF G07163876) i domicili en Av. Jaime III 17, 07012 
Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ BALEAR DE 
GOLF, en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE GOLF, en endavant, la 
Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord 
amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 
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Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la FEDERACIÓ BALEAR DE GOLF una subvenció nominativa de 12.590,99 €, 
per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” 
(golf), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (golf), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i 
el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte 
d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 
de la Federació del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la 
següent:  

 

Esdeveniment 

Data inici Data final 

Circuit 9 forats (benjamí i aleví) 31/10/2012 30/10/2013 
Circuit 18 forats (aleví, infantil i cadet) 31/10/2012 30/10/2013 
Jornades de formació 31/10/2012 30/10/2013 
Concentracions 31/10/2012 30/10/2013 
 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 12.590,99 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48938 del vigent pressupost de despeses del Consell 
de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport 
per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 
anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 32,60 euros per llicència, o 60 euros per club d’acord amb les 
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previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació 

Balear de Gofl 

  

Esport Escolar                                       Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, comprovació, tramitació i 
terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure equips i 
esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca 
faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 
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2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
12.590,99 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
40.314,02 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      12.590,99 € 

% subvencionat del projecte:       31,2322859% 

 

Esdeveniment Nº esdev. Cost Arbit. Gestió Material Cost Esdev. Total 

Circuit 18 forats 

11 
65,00€ 144,00€ 309,97€ 518,97€ 5.708,67€ 

Circuit 9 forats 11 - 144,00€ 132,85€ 276,85€ 3.045,35€ 

Formació 150 - 200,00€ - 200,00€ 30.000,00€ 

Concentracions 12 - 130,00€ - 130,00€ 1.560,00€ 

TOTAL DESPESES 40.314,02€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 12.590,99 € amb càrrec a 
la partida pressupostària 20 34101 48938 (document RC provisional 920130003158) 
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

 

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

� Arbitratge, despeses de l’àrbitre del circuit 18 forats. 

� Organització i gestió, despeses de quilometratge i dietes del 
personal encarregat de l’organització de l’esdeveniment, 
despeses de material d’impremta i despeses de professorats del 
desenvolupament encarregat de les formacions i 
concentracions. 

� Material, material fungible per a tota la temporada esportiva 
(trofeus, regals nins, pintura demarcació dels camps de golf...) 
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3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte es faci per escrit. 

b) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En 
aquest sentit s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la 
subcontractació, en el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita 
el compliment dels requisits següents: 

c) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

d) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

e) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

f) 4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

g) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 
13 de la Llei 38/2003. 
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h) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 

i) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels 
serveis prestats. 

j) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes 
que estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 
68.2 del Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

k) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats 
vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que es faci 
d’acord amb els termes següents: 

a) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 20% 
de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la subcontractació 
s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

b) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució del 
projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

c) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat subcontractada 
en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria justificativa de la 
subvenció. 

d) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, en 
aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre l’activitat 
que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura definitiva de 
la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts rebutjats. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 
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5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades 
amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Arbitratge 
- Organització i gestió 
- Material 
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             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va 
servir de base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 31 
d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per presentar la 
documentació de justificació).  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de 
pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la legislació vigent, 
aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

 

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular 
d’Esports la següent documentació: 

1. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant 
data, hora, equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en 
suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, 
d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

 

2. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix 
s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits 
prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar en 
l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  
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3. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts 
següents:  

a) Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c) Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d) Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

  8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 
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a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions 
establertes. 

b)  Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que 
siguin causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o 
ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la 
subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a 
terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas 
la Sindicatura de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de 
Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a 
mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà 
d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de 
pagament de la subvenció. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als 
esdeveniments esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat 
escolar (entre 6 i 16 anys)    

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es 
convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que 
especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol 
document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el 
Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
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figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

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

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

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

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a 
respectar l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca signat pel president de la Federació Balear de Golf i el Director Insular 
d’Esports.  



 191

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 20. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE VELA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” 
(VELA) PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2012 I EL 30/10/2013 I 
D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR DE VELA, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 
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Atès l'informe jurídic de data 27 de maig de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 45/13 de data 11 de juny de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 15.482,83€ €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE VELA amb NIF- G07165608, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (vela), durant 
el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 15.482,83€ €, 
amb càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48932 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm. 220130007823) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE VELA,  amb NIF- G07165608. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE VELA, 
als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca” (vela), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 
d’octubre de 2013. 
 Palma, -- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Joaquín González Devesa, com a President de la FEDERACIÓ 
BALEAR DE VELA, (CIF G07165608) i domicili en C/ Joan Miró, Edif. Calanova 
s/n, 07015 de Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ BALEAR DE 
VELA, en nom i representació d’aquesta Federació. 
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Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE VELA, en endavant, la 
Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord 
amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la Federació una subvenció nominativa de 15.482,83 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (vela), pel període comprés entre 
el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (vela), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i 
el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte 
d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  
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La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 
de la FEDERACIÓ BALEAR DE VELA del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar 
a Mallorca”, és la següent:  

 

Esdeveniment 

Data inici Data final 

Campionat de Mallorca Optimist 02/02/2013 10/02/2013 
Trofeu Molinaitor Cadet infantil i juvenil 25/05/2013 27/05/2013 
Campionat de Mallorca 420 02/02/2013 10/02/2013 
Campionat de Mallorca Laser 4.7 02/02/2013 10/02/2013 
 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 15.482,83 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48932 del vigent pressupost de despeses del Consell 
de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de 
l'esport per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 30 euros per llicència, o 60 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació  

Balear de Vela 

  

Esport Escolar                                       Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
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Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, comprovació, tramitació i 
terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure equips i 
esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que el Departament d’Esports, Joventut i Igualtat del 
Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
15.482,83 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
24.171,15 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      15.482,83 € 

% subvencionat del projecte:           64,0549995% 

 

Esdeveniment Nº 
esdev

Cost 
Arbitrat

Gestió Material Cost Total 
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. ge Esdev. 

Campionat de 
Mallorca Optimist 

1 4.285,68
€ 

1.706,64
€ 

453,32€ 6.445,64€ 6.445,64€ 

Campionat de 
Mallorca 420 

1 4.285,68
€ 

1.706,64
€ 

453,32€ 6.445,64€ 6.445,64€ 

Campionat de 
Mallorca Laser 4.7 

1 4.285,68
€ 

1.706,64
€ 

453,32€ 6.445,64€ 6.445,64€ 

Trofeu Molinaitor 
Cadet (inf. I juv.) 

1 3.214,26
€ 

1.279,98
€ 

339,99€ 4.834,23€ 4.834,23€ 

TOTAL DESPESES 24.171,15€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 15.482,83 € amb càrrec a 
la partida pressupostària 20 34101 48932 (document RC provisional 920130003149) 
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

� Arbitratge, despeses de personal d’arbitratge necessari pel 
desenvolupament de cada competició. 

� Gestió, despeses del personal administratiu encarregat de la 
gestió administrativa de l’esport escolar 

� Material, despeses de material d’impremta necessari per al 
desenvolupament dels esdeveniments, a més de roba esportiva 
per donar als participants. 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
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efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte es faci per escrit. 

b) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En 
aquest sentit s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la 
subcontractació, en el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita 
el compliment dels requisits següents: 

c) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

d) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

e) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 
13 de la Llei 38/2003. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 

c) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels 
serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes 
que estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 
68.2 del Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 
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e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats 
vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que es faci 
d’acord amb els termes següents: 

a) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 20% 
de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la subcontractació 
s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

b) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució del 
projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

c) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat subcontractada 
en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria justificativa de la 
subvenció. 

d) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, en 
aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre l’activitat 
que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura definitiva de 
la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts rebutjats. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
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d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades 
amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Arbitratge 
- Gestió 
- Material 

 

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 
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Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va 
servir de base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 31 
d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per presentar la 
documentació de justificació).  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de 
pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la legislació vigent, 
aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

 

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular 
d’Esports la següent documentació: 

1. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant 
data, hora, equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en 
suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, 
d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

 

2. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix 
s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits 
prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar en 
l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

3. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts 
següents:  

a) Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c) Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 
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d) Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

   

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de 
la realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions 
establertes. 

b)  Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que 
siguin causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o 
ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la 
subvenció. 
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d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a 
terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas 
la Sindicatura de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de 
Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a 
mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà 
d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de 
pagament de la subvenció. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als 
esdeveniments esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat 
escolar (entre 6 i 16 anys)    

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es 
convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que 
especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, 
roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de 
Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport 
per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 
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La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

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

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

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

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca 
signat pel president de la Federació Balear de Vela i el Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 
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L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 
o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 21. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE LLUITA OLÍMPICA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” (LLUITA OLÍMPICA) PEL PERÍODE 
COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2012 I EL 30/10/2013 I D’APROVACIÓ DEL 
TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR DE LLUITA OLÍMPICA, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 20 de maig de 2013 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 53/13 de data 20 de juny de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
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correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 13.537,88 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE LLUITA OLÍMPICA, amb NIF- V07301898, 
per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (lluita 
olímpica), durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 13.537,88 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48923 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm.220130008647) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE LLUITA OLÍMPICA,  amb NIF- V07301898. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE 
LLUITA OLÍMPICA, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport 
per a l’Edat Escolar a Mallorca” (lluita olímpica), pel període comprés entre el 
31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 
 Palma, -- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Eusebi Rotger Capel, com a President de la FEDERACIÓ 
BALEAR DE LLUITA OLÍMPICA (CIF V07301898) i domicili en C/ Pedro 
Alcàntara Peña 13, 07006 de Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ BALEAR DE 
LLUITA OLÍMPICA, en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
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consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE LLUITA OLÍMPICA, en 
endavant, la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual 
és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit 
federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la Federació una subvenció nominativa de 13.537,88€ €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (lluita olímpica), pel període 
comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (lluita olímpica), pel període comprés entre el 31 d’octubre 
de 2012 i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI 
conforme a les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte 
d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 
30/10/2013 de la Federació del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, 
és la següent:  

 

Esdeveniment 

Data inici Data final 

Copa President 17/11/2012 17/11/2012 
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Campionat de Mallorca 22/12/2012 22/12/2012 
Torneig Sant Sebastià 19/01/2013 19/01/2013 
Torneig Primavera 13/04/2013 13/04/2013 
Copa CIM 11/05/2013 11/05/2013 
V Lliga Escolar 11-12/01/2013 7-8/06/2013 
 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 13.537,88 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48923 del vigent pressupost de despeses del Consell 
de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de 
l'esport per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 10 euros per llicència, o 120 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació Balear 

                                de Lluita 
Olímpica 

Esport Escolar                                       Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, comprovació, tramitació i 
terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure equips i 
esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
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Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca 
faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
13.537,88 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
15.470 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      13.537,88 € 

% subvencionat del projecte:        87,5105385% 

 

Esdeveniment Nº 
Cost 

Arbitratge 
Gestió Material Transport Cost Esdev. Total 

Copa President 

1 
360,00€ 733,64€ 

166,36€ 
130,00€ 1.390,00€ 1.390,00€ 

Campionat de Mallorca 1 540,00€ 733,64€ 166,36€ 130,00€ 1.570,00€ 1.570,00€ 

Torneig Sant Sebastià 1 360,00€ 733,64€ 166,36€ 130,00€ 1.390,00€ 1.390,00€ 

Torneig Primavera 1 360,00€ 733,64€ 166,36€ 130,00€ 1.390,00€ 1.390,00€ 

Copa CIM 1 360,00€ 733,64€ 166,36€ 130,00€ 1.390,00€ 1.390,00€ 
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V Lliga Escolar 6 360,00€ 733,64€ 166,36€ 130,00€ 1.390,00€ 8.340,00€ 

TOTAL 15.470€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 13.537,88 € amb càrrec a 
la partida pressupostària 20 34101 48923 (document RC provisional 920130003137) 
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

 

� Arbitratge, despeses de la necessitat dels àrbitres per a cada 
esdeveniment (àrbitres taula i àrbitres centrals) 

� Material, despeses que corresponen a roba esportiva 
(camisetes) per donar als participants dels diferents 
esdeveniments. 

� Gestió i coordinació, despeses de l’administratiu encarregat de 
l’esport escolar i despeses de material d’impremta necessari per 
du a terme aquesta tasca (fols, tinta impressores...) 

� Transport, despeses de transport de material esportiu (tapis, 
marcadors...) necessari per el desenvolupament de les 
competicions i despeses de personal per al muntatge i 
desmuntatge del material. 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
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General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte es faci per escrit. 

b) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En 
aquest sentit s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la 
subcontractació, en el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita 
el compliment dels requisits següents: 

c) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

d) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

e) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

f) 4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

g) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 
13 de la Llei 38/2003. 

h) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 

i) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels 
serveis prestats. 

j) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes 
que estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 
68.2 del Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

k) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats 
vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que es faci 
d’acord amb els termes següents: 
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a) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 20% 
de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la subcontractació 
s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

b) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució del 
projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

c) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat subcontractada 
en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria justificativa de la 
subvenció. 

d) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, en 
aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre l’activitat 
que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura definitiva de 
la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts rebutjats. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 
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5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades 
amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Arbitratge 
- Material 
- Gestió i coordinació 
- Transport 

 

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va 
servir de base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 31 
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d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per presentar la 
documentació de justificació).  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de 
pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la legislació vigent, 
aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

 

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular 
d’Esports la següent documentació: 

1. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant 
data, hora, equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en 
suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, 
d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

 

2. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix 
s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits 
prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

3. En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar en 
l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

 

4. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts 
següents:  

a) Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c) Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d) Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

   

8. Memòria tècnico-esportiva  
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Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de 
la realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions 
establertes. 

b)  Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que 
siguin causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o 
ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la 
subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a 
terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas 
la Sindicatura de Comptes. 
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f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de 
Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a 
mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà 
d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de 
pagament de la subvenció. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als 
esdeveniments esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat 
escolar (entre 6 i 16 anys)    

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es 
convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que 
especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, 
roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de 
Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi 
firmat conveni d’esponsorització i col·laboració en el programa “L’Esport 
per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 
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Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

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

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

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

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca 
signat pel president de la Federació Balear de Lluita Olímpica i el Director Insular 
d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 
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En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 22. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ D’HÍPICA DE LES ILLES BALEARS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” (HÍPICA) PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 
31/10/2012 I EL 30/10/2013 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI 
REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
D’HÍPICA DE LES ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 14 de juny de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 60/13 de data 21 de juny de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 
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ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 8.942,40 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ D’HÍPICA DE LES ILLES BALEARS, amb NIF- 
G07158090, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (hípica), durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 8.942,40 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48936 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm. 220130009278) a favor de la 
FEDERACIÓ D’HÍPICA DE LES ILLES BALEARS,  amb NIF- G07158090. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ D’HÍPICA DE LES ILLES 
BALEARS, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat 
Escolar a Mallorca” (hípica), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 
30 d’octubre de 2013. 
 Palma, --- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Gerardo Ortega Polo, com a President de la FEDERACIÓ 
D’HÍPICA DE LES ILLES BALEARS, (CIF G07158090) i domicili en CR Sóller. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ D’HÍPICA DE 
LES ILLES BALEARS en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
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promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ D’HÍPICA DE LES ILLES BALEARS en 
endavant, la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual 
és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit 
federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la Federació una subvenció nominativa de 8.942,40 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (hípica), pel període comprés 
entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (hípica), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a 
les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte 
d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 
de la Federació del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la 
següent:  

 

Esdeveniment 

Data inici Data final 

Trofeu Consell de Mallorca Salto Obstáculos 03/08/2013 03/08/2013 
Trofeu Consell de Mallorca Salto Obstáculos 13/07/2013 13/07/2013 
Trofeu Consell de Mallorca Doma Clásica 30/06/2013 30/06/2013 
Trofeu Consell de Mallorca Volteo 25/05/2013 25/05/2013 
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El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 8.942,40 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48936 del vigent pressupost de despeses del Consell 
de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de 
l'esport per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 
anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 83 euros per llicència, o 75 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació d’Hípica 

de les Illes Balears 

  

Esport Escolar                                       Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A 
MALLORCA: se seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de 
Funcionament del Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, 
comprovació, tramitació i terminis de presentació de la informació necessària per a 
inscriure equips i esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  
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2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca 
faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
8.942,40 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
9.936 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      8.942,40 € 

% subvencionat del projecte:                     90% 

 

Esdeveniment 
Nº 

esdev. 
Arbitratge 

Organit. 

Gestió 
Material Cost Esdev. Total 

Trofeu Consell de Mallorca Salto  

2 
495,00€ 555,00€ 1.434,00€ 2.484,00€ 4.968,00€ 

Trofeu Consell de Mallorca Doma 1 495,00€ 555,00€ 1.434,00€ 2.484,00€ 2.484,00€ 

Trofeu Consell de Mallorca Volteo 1 495,00€ 555,00€ 1.434,00€ 2.484,00€ 2.484,00€ 

TOTAL DESPESES 9.936,00 € 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 8.942,40 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48936 (document RC provisional 920130003157) 
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 
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3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

 

� Arbitratge, despeses dels components del jurat necessari per a 
cada esdeveniment (president, vocal, comissari de pista, cap de 
pista i adjunt) 

� Organització i assistència, despeses del mossos encarregat del 
muntatge i desmuntatge de pista i personal assistència en pista 
per a cada esdeveniment (metge, ferrador i veterinari) 

� Gestió i material, despeses de material d’impremta, personal 
administratiu i ús de les instal·lacions per a cada esdeveniment. 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte es faci per escrit. 
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b) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En 
aquest sentit s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la 
subcontractació, en el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita 
el compliment dels requisits següents: 

c) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

d) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

e) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 
13 de la Llei 38/2003. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 

c) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels 
serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes 
que estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 
68.2 del Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats 
vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que es faci 
d’acord amb els termes següents: 

a) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada 
excedeix el 20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 
60.000 €, la subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant 
contracte. 

b) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en 
l’execució del projecte subvencionat. La federació ha de reflectir 
aquest criteris en la memòria presentada en justificar l’ajut. 
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c) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada en el contracte que signi amb aquesta o en la 
memòria justificativa de la subvenció. 

d) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de 
mercat i, en aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa 
ha de presentar la factura definitiva de la subcontractació 
efectuada, a més dels 2 pressuposts rebutjats. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 
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c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades 
amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Arbitratge 
- Organització i Assistència 
- Gestió i material 

 

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va 
servir de base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 31 
d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per presentar la 
documentació de justificació).  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de 
pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la legislació vigent, 
aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  
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7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular 
d’Esports la següent documentació: 

1. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant 
data, hora, equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en 
suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, 
d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

 

2. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix 
s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits 
prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar en 
l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

 

3. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts 
següents:  

a) Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c) Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d) Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

  

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  
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9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de 
la realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions 
establertes. 

b)  Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i 
que siguin causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de 
subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de 
sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui 
dur a terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en 
el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de 
Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com 
a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà 
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d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en dos 
moments: abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el 
moment de pagament de la subvenció. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als 
esdeveniments esportius corresponents a les categories d’esportistes en 
edat escolar (entre 6 i 16 anys)    

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte 
de la subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres 
es convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que 
especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol 
document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els 
anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les 
quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització 
i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 
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12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

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

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

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

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a 
respectar l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca signat pel president de la Federació d’Hípica de les Illes Balears i el Director 
Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 23. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ DE PATINATGE DE LES ILLES BALEARS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” (PATINATGE) PEL PERÍODE COMPRÈS 
ENTRE EL 31/10/2012 I EL 30/10/2013 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL 
CONVENI REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE 
PATINATGE DE LES ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 12 de juny de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 59/13 de data 20 de juny de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 12.258,30 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ DE PATINATGE DE LES ILLES BALEARS, amb NIF- 
G07155179, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (patinatge), durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 12.258,30 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48924 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm. 220130008731) a favor de la 
FEDERACIÓ DE PATINATGE DE LES ILLES BALERS,  amb NIF- G07155179. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 
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Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ DE PATINATGE DE 
LES ILLES BALEARS, als efectes del desenvolupament del programa 
“l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (patinatge), pel període comprés 
entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 
 Palma, --- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Sebastián Rico Pons, com a President de la FEDERACIÓ DE 
PATINATGE DE LES ILLES BALEARS, (CIF G07155179) i domicili en 
Avinguda Uruguay, 07010 de Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ DE PATINATGE 
DE LES ILLES BALEARS en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ DE PATINATGE DE LES ILLES 
BALEARS, en endavant, la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, 
l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i 
esportiva d’àmbit federatiu. 
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Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la Federació una subvenció nominativa de 12.258,30 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (patinatge), pel període comprés 
entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (patinatge), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a 
les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte 
d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 
de la FEDERACIÓ del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la 
següent:  

 

Esdeveniment 

Data inici Data final 

Campionat de Mallorca patinatge artístic 1ª prova 25/01/2013 27/01/2013 
Campionat de Mallorca Grup Shows patinatge artístic 27/01/2013 27/01/2013 
Curs reciclatge i formació patinadors i tècnics 08/02/2013 10/02/2013 
Campionat de Mallorca Primavera Aptitud Lliure 27/03/2013 28/03/2013 
Campionat de Mallorca patinatge artístic 2ª prova 04/04/2013 05/04/2013 
Campionat de Mallorca Grup Shows patinatge artístic 05/04/2013 05/04/2013 
Trofeu Consell de Mallorca patinatge artístic 06/04/2013 07/04/2013 
Campionat de Mallorca Primavera Aptitud Escolar 07/04/2013 07/04/2013 
Curs reciclatge i formació patinadors i tècnics 14/06/2013 16/06/2013 
Campionat de Mallorca Primavera Aptitud 27/06/2013 27/06/2013 
Campionat de Mallorca patinatge artístic 3ª prova 29/06/2013 30/06/2013 
 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 12.258,30 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48924 del vigent pressupost de despeses del Consell 
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de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de 
l'esport per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 
anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 14 euros per llicència, o 90 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació de Patinatge 

 de les Illes Balears 

Esport Escolar                                             Comitè Tècnic Insular de 
Mallorca 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A 
MALLORCA: se seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de 
Funcionament del Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, 
comprovació, tramitació i terminis de presentació de la informació necessària per a 
inscriure equips i esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
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de totes les consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca 
faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
12.258,30 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
24.700 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      12.258,30 € 

% subvencionat del projecte:        49,6287449% 

 

Esdeveniment Nº 
Transport 

Gestió Arbitratge Material 
Cost Esdev. 

Total 

Campionats de Mallorca p. artístic 

3 
800€ 500€ 2.000€ 200€ 3.500€ 10.500€ 

Trofeu Consell de Mallorca p. 
artístic 

1 
800€ 500€ 2.000€ 200€ 3.500€ 3.500€ 

Campionat de Mallorca Grup Shows 2 400€ 200€ 1.000€ 100€ 1.700€ 3.400€ 

Curs reciclatge, formació patinadors 
i tècnics 

2 
400€ 400€ -- -- 800€ 1.600€ 

Campionat de Mallorca Primavera 
Aptitud 

3 
600€ 500€ 600€ 200€ 1.900€ 5.700€ 

TOTAL 24.700€ 
 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 12.258,30 € amb càrrec a 
la partida pressupostària 20 34101 48924 (document RC provisional 920130003138)  
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 
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3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

� Transport, correspon al transport i trasllat dels jutges que duen 
a terme les competicions, a més del material esportiu i d’oficina 
necessari pel correcte desenvolupament dels esdeveniments. 

� Gestió, correspon al personal de secretaria, personal de 
competició, personal de muntatge i desmuntatge d’instal·lació i 
membres comitè patinatge. Personal necessari a les 
competicions. 

� Arbitratge, despeses que fan referència al personal encarregat 
de l’arbitratge de l’esdeveniment (jutges àrbitres, jutge 
assistent, delegat federatiu...) 

� Material, despeses de material d’oficina. 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 
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a) Que el contracte es faci per escrit. 

b) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En 
aquest sentit s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la 
subcontractació, en el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita 
el compliment dels requisits següents: 

c) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

d) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

e) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 
13 de la Llei 38/2003. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 

c) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels 
serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes 
que estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 
68.2 del Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats 
vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que es faci 
d’acord amb els termes següents: 

 
a) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 

20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

b) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució 
del projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 
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c) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria 
justificativa de la subvenció. 

d) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts 
rebutjats. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 
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c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Transport 
- Gestió 
- Arbitratge 
- Material 

 

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va 
servir de base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 31 
d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per presentar la 
documentació de justificació).  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de 
pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la legislació vigent, 
aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  
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7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular 
d’Esports la següent documentació: 

1. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant 
data, hora, equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en 
suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, 
d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

 

2. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix 
s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits 
prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar en 
l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

3. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts 
següents:  

a) Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c) Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d) Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

  8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 
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9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de 
la realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions 
establertes. 

b)  Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i 
que siguin causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de 
subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de 
sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui 
dur a terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en 
el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de 
Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com 
a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà 
d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en dos 
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moments: abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el 
moment de pagament de la subvenció. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als 
esdeveniments esportius corresponents a les categories d’esportistes en 
edat escolar (entre 6 i 16 anys)    

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte 
de la subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres 
es convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que 
especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol 
document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els 
anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les 
quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització 
i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 
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12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

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

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

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

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a 
respectar l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca signat pel president de la Federació de Patinatge de les Illes Balears i el 
Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de  

tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme l’activitat per 
part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 
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15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 24. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE CICLISME PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” 
(CICLISME) PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2012 I EL 
30/10/2013 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 
Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR DE CICLISME, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 7 de juny de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 56/13 de data 26 de juny de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 17.862,83 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE CICLISME amb NIF- G07179690, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (ciclisme), 
durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 17.862,83 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48914 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm. 220130008711) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE CICLISME,  amb NIF- G07179690. 
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Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 
Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES 
ILLES BALEAR, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (ciclisme), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 
 Palma, ---- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Francisco Javier Bonnin Cortés com a President de la 
FEDERACIÓ DE CICLISME DE ELS ILLES BALEARS  (CIF G07179690) i 
domicili en Avd. Uruguay s/n 07010 de  Palma (Palma Arena) 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ DE CICLISME 
DE LES ILLES BALEARS en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES ILLES BALEARS 
en endavant, la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la 
qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit 
federatiu. 
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Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES ILLES BALEARS una subvenció 
nominativa de 17.862,83 €, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (ciclisme), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (ciclisme), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a 
les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte 
d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 
de la FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES ILLES BALEARS del programa 
“L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la següent:  

 

Esdeveniment Data inici Data final 

Curses classificatories de carretera 31/03/2013 08/09/2013 
Curses classificatories de BTT  03/03/2013 05/10/2013 
Curses classificatories de Pista 02/02/2013 29/08/2013 
Curses classificatories de Ciclocross 13/01/2013 20/01/2013 
Campionat Insular de Mallorca - Carretera 19/05/2013 19/05/2013 
Campionat Insular de Mallorca – BTT 12/05/2013 12/05/2013 
Campionat Insular de Mallorca – Pista  16/02/2013 16/02/2013 
 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 17.862,83 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48914 del vigent pressupost de despeses del Consell 
de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
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2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de 
l'esport per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 
anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 42 euros per llicència, o 90 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  FEDERACIÓ DE CICLISME 
DE LES ILLES BALEARS 

  

Esport Escolar                                       Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A 
MALLORCA: se seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de 
Funcionament del Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, 
comprovació, tramitació i terminis de presentació de la informació necessària per a 
inscriure equips i esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca 
faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 



 247

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
17.862,83 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
24.606 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      17.862,83 € 

% subvencionat del projecte:                72,5954239% 

 

Esdeveniment 
Nº 

esdev. 
Cost 

Arbitratge 
Gestió Material Cost Esdev. Total 

Curses classificatories de carretera 24 200,00€ 60,00€ 200,00€ 460,00€ 11.040,00€ 

Curses classificatories de BTT 16 54,00€ 60,00€ 200,00€ 314,00€ 5.024,00€ 

Curses classificatories de Ciclocross  2 54,00€ 60,00€ 200,00€ 314,00€ 628,00€ 

Curses classificatories de Pista 14 216,00€ 60,00€ 200,00€ 476,00€ 6.664,00€ 

Campionat Insular de Mallorca - Carretera 1 200,00€ 60,00€ 200,00€ 460,00€ 460,00€ 

Campionat Insular de Mallorca – BTT 1 54,00€ 60,00€ 200,00€ 314,00€ 314,00€ 

Campionat Insular de Mallorca – Pista 1 216,00€ 60,00€ 200,00€ 476,00€ 476,00€ 

TOTAL DESPESES 24.606,00€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 17.862,83 € amb càrrec a 
la partida pressupostària 20 34101 48914 (document RC provisional 920130003126) 
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 
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� Arbitratge 

� Gestió 

� Material 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte es faci per escrit. 

b) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma que 
determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En aquest sentit 
s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la subcontractació, en el 
cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita el compliment dels 
requisits següents: 

c) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

d) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 
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e) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

a. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb: 

f) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 
de la Llei 38/2003. 

g) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització 
de l’activitat objecte de contractació. 

h) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat 
amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

i) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del 
Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es considera que 
hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

j) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria 
i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits 
o no assoleixin la valoració suficient. 

 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats 
vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que es faci 
d’acord amb els termes següents: 

 
a) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 

20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

b) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució 
del projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

c) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria 
justificativa de la subvenció. 

d) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts 
rebutjats. 
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5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 
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6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

 

� Arbitratge 

� Gestió 

� Material 

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va 
servir de base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 31 
d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per presentar la 
documentació de justificació).  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de 
pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la legislació vigent, 
aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

 

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular 
d’Esports la següent documentació: 

1. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant 
data, hora, equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en 
suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, 
d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  
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2. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix 
s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits 
prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

3. En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar en 
l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

4. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts 
següents:  

a) Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c) Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d) Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

  8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 
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9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions 
establertes. 

b)  Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i 
que siguin causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de 
subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de 
sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui 
dur a terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en 
el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de 
Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com 
a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà 
d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en dos 
moments: abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el 
moment de pagament de la subvenció. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als 
esdeveniments esportius corresponents a les categories d’esportistes en 
edat escolar (entre 6 i 16 anys)    

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte 
de la subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres 
es convidarà als representants del Consell de Mallorca. 
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2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que 
especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol 
document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els 
anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les 
quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització 
i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

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

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme 
l’objecte del conveni. 
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13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a 
respectar l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca signat pel president de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears i el 
Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 25. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE TIR AMB ARC PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” 
(TIR AMB ARC) PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2012 I EL 
30/10/2013 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 
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Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 

ANTECEDENTS: 
Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR DE TIR AMB ARC, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 30 de maig de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 52/13 de data 26 de juny de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 5.940 €,  a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR AMB ARC amb NIF- G07199383, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (tir amb arc), 
durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 5.940 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48930 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC  núm. 220130008179) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE TIR AMB ARC,  amb NIF- G07199383. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 
Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR AMB 
ARC, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca” (tir amb arc), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 
d’octubre de 2013. 
 Palma, ---- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 
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I d’altra el Sr. Pere Josep Bover Rullán com a President de la FEDERACIÓ 
BALEAR DE TIR AMB ARC, (CIF G07199383) i domicili en Avd. Uruguai, s/n 
(Palma Arena) 07010 a Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ BALEAR DE 
TIR AMB ARC en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR AMB ARC en endavant, 
la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, 
d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit 
federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR AMB ARC una subvenció nominativa de 5.940 
€, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (tir 
amb arc), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 
2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (tir amb arc), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
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2012 i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a 
les següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte 
d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 
30/10/2013 de la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR AMB ARC del programa 
“L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la següent:  

 

Esdeveniment 
Data inici Data final 

Classificatories 17/02/2013 24/03/2013 
Trofeu Consell de Mallorca 07/04/2013 07/04/2013 
Campionat de Mallorca 05/05/2013 05/05/2013 
 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 5.940 € amb càrrec a la partida 
pressupostària 20 34101 48930 del vigent pressupost de despeses del Consell de 
Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la Federació, 
durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de 
l'esport per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 
anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 24 euros per llicència, o 180 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
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qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  FEDERACIÓ BALEAR DE 
TIR AMB ARC 

  

Esport Escolar                                       Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, comprovació, tramitació i 
terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure equips i 
esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que el Departament d’Esports, Joventut i Igualtat del 
Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 5.940 
€, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les 
activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 
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Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
6.650,40 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      5.940 € 

% subvencionat del projecte:                89,31793582% 

 

Esdeveniment Nº esdev. Arbitratge Gestió Material 
Trofeus i 

obsequis 
Cost Esdev. Total 

Classificatories 

3 225,00€ 
180,00€ 829,88€ 

72,00€ 
1.306,88€ 3.920,64€ 

Campionat de 
Mallorca 

1 225,00€ 175,00€ 
829,88€ 

270,00€ 1.499,88€ 1.499,88€ 

Trofeu Consell de 
Mallorca 

1 225,00€ 175,00€ 
829,88€ 

0,00€ 1.229,88€ 1.229,88€ 

TOTAL 6.650,40€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 5.940 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48930 (document provisional RC 920130003136) del 
pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

 

� Arbitratge  

� Gestió 

� Material esportiu 

� Trofeus 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 



 261

les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte es faci per escrit. 

b) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En 
aquest sentit s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la 
subcontractació, en el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita 
el compliment dels requisits següents: 

c) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

d) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

e) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 
13 de la Llei 38/2003. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 

c) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels 
serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes 
que estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 
68.2 del Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 
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4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o 
entitats vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que 
es faci d’acord amb els termes següents: 

a) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 
20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

b) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució 
del projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

c) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria 
justificativa de la subvenció. 

d) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts 
rebutjats. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 
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5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades 
amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

� Arbitratge  

� Gestió 

� Material esportiu 

� Trofeus 

 

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 
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Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va 
servir de base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 31 
d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per presentar la 
documentació de justificació).  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de 
pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la legislació vigent, 
aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

 

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular 
d’Esports la següent documentació: 

1. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant 
data, hora, equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en 
suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, 
d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

 

2. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix 
s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits 
prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar en 
l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

 

4. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts 
següents:  

a) Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva 
procedència. 

c) Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la 
justificació presentada. 
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d) Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en 
aquest conveni. 

   

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

 

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de 
la realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions 
establertes. 

b)  Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i 
que siguin causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 
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c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de 
subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de 
sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui 
dur a terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en 
el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de 
Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com 
a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà 
d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en dos 
moments: abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el 
moment de pagament de la subvenció. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als 
esdeveniments esportius corresponents a les categories d’esportistes en 
edat escolar (entre 6 i 16 anys)    

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte 
de la subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres 
es convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que 
especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol 
document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els 
anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les 
quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització 
i col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 
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L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

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

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

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

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a 
respectar l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca signat pel president de la Federació Balear de Tir amb Arc i el Director 
Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
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Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 26. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ DE TRIATLÓ DE LES ILLES BALEARS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” (TRIATLÓ) PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE 
EL 31/10/2012 I EL 30/10/2013 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI 
REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 
Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE 
TRIATLÓ DE LES ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 28 de maig de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 50/13 de data 26 de juny de 2013. 
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Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 13.179,60 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ DE TRIATLÓ DE LES ILLES BALEARS amb NIF- 
G07712243, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (triatló), durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 13.179,60 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48942 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm. 220130007985) a favor de la 
FEDERACIÓ DE TRIATLÓ DE LES ILLES BALEARS,  amb NIF- G07712243. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 
 
Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ DE TRIATLÓ DE LES 
ILLES BALEARS, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (triatló), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 
i el 30 d’octubre de 2013. 
 Palma, ---- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Abilio García Sánchez  amb dni 43133599C, com a President 
de la FEDERACIÓ DE TRIATLÓ DE LES ILLES BALEARS (CIF G07712243) 
i domicili en carrer Uruguay s/n (Palma Arena) 07010 de Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ DE TRIATLÓ 
DE LES ILLES BALEARS en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 
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MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ DE TRIATLÓ DE LES ILLES BALEARS 
en endavant, la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la 
qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit 
federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la FEDERACIÓ DE TRIATLÓ DE LES ILLES BALERS una subvenció 
nominativa de 13.179,60 €, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (triatló), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 
i el 30 d’octubre de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (triatló), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 
i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte 
d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 
de la FEDERACIÓ DE TRIATLÓ DE LES ILLES BALEARS del programa 
“L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la següent:  
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Esdeveniment 

Data inici Data final 

Duatló Sprint Let’s Tri Ciutat de Palma 10/02/2013 10/02/2013 
Duatló Sprint Let’s Tri Binissalem 24/02/2013 24/02/2013 
I Campus Portocolom 02/04/2013 05/04/2013 
II Duatló Infantil Portocolom 06/04/2013 06/04/2013 
Acuatló Inf. Colonia de St. Jordi 12/05/2013 12/05/2013 
Clinic Princeps d’Espanya 19/05/2013 19/05/2013 
Triatló Ciutat de Palma 25/05/2013 25/05/2013 
Clinic Acuatló Sant Ferran 23/06/2013 23/06/2013 
Lliga d’Acuatlons Portixol 07/07/2013 07/07/2013 
Lliga d’Acuatlons Ciutat Jardí 14/07/2013 14/07/2013 
Lliga d’Acuatlons Can Pere Antoni 21/07/2013 21/07/2013 
Triatló popular Sencelles 18/08/2013 18/08/2013 
Triatló cross Portocolom 04/08/2013 04/08/2013 
Clinic Son Hugo 22/09/2013 22/09/2013 
Duavins Consell 19/10/2013 19/10/2013 
 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 13.179,60 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48942 del vigent pressupost de despeses del Consell 
de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de 
l'esport per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 
anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 20 euros per llicència, o 150 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
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qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

 

El Consell de Mallorca       La  FEDERACIÓ DE TRIATLÓ 
DE LES ILLES BALEARS 

  

Esport Escolar                                       Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, comprovació, tramitació i 
terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure equips i 
esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que el Departament d’Esports, Joventut i Igualtat del 
Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
13.179,60 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
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les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
17.899,40€ 

 
Subvenció Consell de Mallorca:      13.179,60€ 

 

% subvencionat del projecte:                73,6315184% 

 

Esdeveniment 
Nº esdev. Transport 

Cost 
Arbitratge 

Gestió Material Total 

Duatló Sprint Let’s Tri 
Ciutat de Palma 

1 400,00€ 225,00€ 428,66€ 181,30€ 1.234,96€ 

Duatló Sprint Let’s Tri 
Binissalem 

1 400,00€ 225,00€ 428,66€ 181,30€ 1.234,96€ 

I Campus Portocolom 1 500,00€ 0,00€ 428,66€ 181,30€ 1.109,96€ 

II Duatló Infantil 
Portocolom 

1 400,00€ 225,00€ 428,66€ 181,30€ 1.234,96€ 

Acuatló Inf. Colonia de St. 
Jordi 

1 800,00€ 225,00€ 428,66€ 181,30€ 1.634,96€ 

Clinic Princeps d’Espanya 1 100,00€ 0,00€ 428,66€ 181,30€ 709,96€ 

Triatló Ciutat de Palma 1 1.150,00€ 225,00€ 428,66€ 181,30€ 1.984,96€ 

Clinic Acuatló Sant Ferran 1 100,00€ 225,00€ 428,66€ 181,30€ 934,96€ 

Lliga d’Acuatlons Portixol 1 350,00€ 225,00€ 428,66€ 181,30€ 1.184,96€ 

Lliga d’Acuatlons Ciutat 
Jardí 

1 350,00€ 225,00€ 428,66€ 181,30€ 1.184,96€ 

Lliga d’Acuatlons Can 
Pere Antoni 

1 350,00€ 225,00€ 428,66€ 181,30€ 1.184,96€ 

Triatló popular Sencelles 1 250,00€ 225,00€ 428,66€ 181,30€ 1.084,96€ 

Triatló cross Portocolom 1 400,00€ 225,00€ 428,66€ 181,30€ 1.234,96€ 

Clinic Son Hugo 1 100,00€ 0,00€ 428,66€ 181,30€ 709,96€ 

Duavins Consell 1 400,00€ 225,00€ 428,66€ 181,30€ 1.234,96€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 13.179,60 € amb càrrec a 
la partida pressupostària 20 34101 48942 (document RC provisional 920130003167) 
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

� Arbitratge 
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� Gestió 

� Transport 

� Material 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte es faci per escrit. 

b) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En 
aquest sentit s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la 
subcontractació, en el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita 
el compliment dels requisits següents: 

c) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

d) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

e) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 
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a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 
13 de la Llei 38/2003. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 

c) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels 
serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes 
que estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 
68.2 del Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o 
entitats vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que 
es faci d’acord amb els termes següents: 

a) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 
20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

b) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució 
del projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

c) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria 
justificativa de la subvenció. 

d) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts 
rebutjats. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 
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En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  
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A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades 
amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

� Arbitratge  

� Gestió 

� Transport 

� Material 

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va servir de 
base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim el dia 31 
d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per presentar la 
documentació de justificació).  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, 
sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i 
altra documentació, degudament tramesa. Segons la legislació vigent, aquesta 
documentació estarà a disposició del requeriment del Consell de Mallorca.  

 

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular 
d’Esports la següent documentació: 

1. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant 
data, hora, equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en 
suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, 
d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

2. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix 
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s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits 
prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

3. En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar en 
l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

4.Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

a) Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c) Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d) Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

  8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 
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10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions 
establertes. 

b)  Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i 
que siguin causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de 
subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de 
sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui 
dur a terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en 
el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

f) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com  
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de 
Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com 
a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la 
catalana tindrà el tractament de preferència. 

h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà 
d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en dos 
moments: abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el 
moment de pagament de la subvenció. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als 
esdeveniments esportius corresponents a les categories d’esportistes en 
edat escolar (entre 6 i 16 anys)    

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte 
de la subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es 
convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que 
especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol 
document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames 
del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el 
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Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

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

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

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

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  
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La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca 
signat pel president de la Federació de Triatló de les Illes Balears i el Director Insular 
d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-sis vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 27. PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DELS ACORDS DE 
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ RELATIUS AL CONSORCI DEL FOMENT 
DE L’ESPORT DE MARRATXÍ. 

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

Antecedents 

1. El 21 de gener de 2005 del Consell de Govern de les Illes Balears va acordar la 
creació del Consorci per al Foment de l’Esport de Marratxí. Dit acord així com els 
estatuts del consorci es publicaren al BOIB núm. 18 de 3/02/2005. 
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El Ple del Consell de Mallorca en la sessió ordinària de 4 d0’abril de 2005, va aprovar 
inicialment la constitució del Consorci entre la CAIB, l’Institut de Serveis Socials i 
Esportius del Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Marratxí per al foment de 
l’Esport a Marratxí, així com els seus estatuts. Dit acord es publicà al BOIB núm. 59 
de 19 d’abril de 2005 i transcorregut el termini sense que es presentés cap al·legació, 
aprovar definitivament (BOIB núm. 148 de 6/10/2005).  

Són membres consorciats el Govern de les Illes Balears, l’Institut de Serveis Socials i 
Esportius / Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Marratxí. 

2. El Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 1 d’octubre de 2007 (publicat al 
BOIB núm. 156 de 18/10/2007) va acordar definitivament el canvi de denominació i 
modificació dels estatuts de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca per 
adaptar-los a la nova estructura del Consell de Mallorca. En dit acord, concretament a 
la disposició addicional tercera dels estatuts es disposava que Reverteien al Consell de 
Mallorca els serveis, centres, programes i recursos pressupostaris actualment adscrits 
a l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca que eren titulars de 
competències en matèria d’esports, promoció sociocultural i igualtat, i, en concret, els 
següents: 

- Poliesportiu Sant Ferran 

- Servei de Medicina Esportiva 

- Servei d’Esports 

- Esport Base 

- Promoció Social i Cultural i Associacionisme (Gent Gran) 

- Llars de la Tercera Edat d’Avinguda Argentina, Felanitx, Llucmajor i 

Manacor 

 

3. En la sessió de 8 de març de 2012 el Ple del Consell de Mallorca va acordar 
nomenar com a representants en el Consorci per al Foment de l’Esport de Marratxí al 
senyor Joan Antoni Ramonell Miralles, director insular d’Esports, com a titular, i al 
senyor Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, com a 
suplent. 

4. En la sessió de 26/06/2012 de la Junta Rectora del Consorci per al Foment de 
l’Esport de Marratxí es van adoptar els següents acords: 

1. L’aprovació definitiva dels comptes anuals de 2008. així mateix s’aprovaren 
els comptes anuals de 2009 i 2010. D’altra nada es formularen els comptes 
anuals de 2011. 
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2. Es va acordar que el balanç a 31 de desembre de 2011 fos el balanç de 
liquidació. 

3. S’aprovà el pagament de les factures pendents amb la següent prelació: 

a. Personal i administracions públiques 14.016,93 € 

b. Creditors amb ordre de menor quantia: 21.138,64 € 

c. Elecnor S.A. (a compte per la quantitat que resti disponible) 
259.000,00 € 

4. Es va acordar la dissolució i liquidació del consorci, nomenant a les persones 
integrants de la comissió liquidadora. 

5. Es va acordar també que, quan les obres efectuades pel consorci fossin 
lliurades a l’Ajuntament, sense deficiències o subsanades aquestes, es 
retornessin els avals pertinents a les adjudicatàries. 

5. En data 19 d’abril de 2013, la comissió liquidadora del Consorci per al Foment de 
l’Esport de Marratxí es va aprovar (per unanimitat) l’informe de conclusió de 
liquidació, donant per conclosos els treballs encomanats a la comissió liquidadora del 
consorci. A la mateixa sessió de la comissió liquidadora es va acordar la cessió a 
l’Ajuntament de Marratxí de les obres d’ordenació, reforma i ampliació de 
l’equipament esportiu de la urbanització Cas Capità, adjudicades a l’entitat Elecnor 
S.A., per un import inicial de 380.241,21 € (publicat al BOIB núm. 8 de 19/10/2009); 
també es va acordar la cessió a l’Ajuntament de Marratxí de l’aval amb que es va 
constituir la garantia definitiva de les obres per valor de 19.012,06 €, quedant 
subrogat l’Ajuntament en els drets i obligacions del contracte, i podent dur a terme la 
tramitació adient per a l’execució de l’esmentat aval. 

Al darrer paràgraf de l’informe de la comissió liquidadora de 19 d’abril de 2013 es 
determina que no existeixen drets ni obligacions contra tercers generades pel Consorci 
per al Foment de l’Esport A Marratxí.  

6. En data 30/04/2013 el Ple de l’Ajuntament de Marratxí va es va donar per 
assabentats de l’informe de la comissió liquidadora del consorci de la liquidació i 
dissolució del consorci, donant per conclòs el procés de liquidació d’aquest. 

7. Vist l’informe de Secretaria General de data 27 de maig de 2013. 

8. Vist l’informe de Intervenció núm. Ref. 118/13. 

Fonaments de dret 

1. L’article 47 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars. 

2. L’article 6.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
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3. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

4. L’article 110 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de les disposicions legals en matèria de règim local. 

5. L’article 14.3 dels estatuts del Consorci per al Foment de l’Esport a Marratxí 
disposa que per prendre acords relatius a la dissolució i liquidació del Consorci fa 
falta la ratificació de les administracions públiques consorciades. 

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

Acord 

Primer.- Ratificar l’acord de la Junta rectora del Consorci per al Foment de l’Esport a 
Marratxí de 26 de juny de 2012, pel qual s’acordà la dissolució i liquidació del 
consorci. 

Segon.- Ratificar l’acord de la comissió liquidadora de data 19/04/2013 del Consorci 
per al Foment de l’Esport a Marratxí. 

Tercer.- Notificar aquest acord a la Comissió liquidadora del Consorci per al Foment 
de l’Esport a Marratxí i a la resta d’administracions membres del consorci. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 28. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ 
CATALOGAT DE CINC OBRES DE L’AUTOR JOAN MIRÓ (EXP. 456/12). 

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

El 23 de novembre de 2012 (registre d’entrada núm. 33989), la Sra. Fernández 
Jiménez va presentar diversa documentació per la qual sol·licitava la incoació del 
procediment de declaració com a Bé Catalogat de vint-i-una obres de l’autor Joan 
Miró. 

La Comissió Insular de Patrimoni Històric a la sessió de dia 18 de desembre de 2012 
va acordar, entre d’altres, incoar l’expedient de declaració com a Bé Catalogat de cinc 
de les obres de l’autor Joan Miró, en base a l’informe tècnic de data 10 de desembre 
de 2012, i són les següents:  

1.- Títol: Cercle Rouge, Étoile 
2.- Títol: Oiseau dans l’espace III 
3.- Títol: Peinture 
4.- Títol: La partie de pêche des amoureux 
5.- Títol: L’eveil de matin 
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Atès que s’ha obert el període d’informació pública i s’ha obert el tràmit 
d’audiència als interessats. 

Atès que no s’ha presentat cap al·legació a l’expedient de declaració 
com a Bé Catalogat de cinc de les obres de l’autor Joan Miró. 
 

Atès que a la sessió de dia 21 de maig de 2013 la Comissió Insular de 
Patrimoni Històric va acordar, entre d’altres, elevar al Ple la proposta de “Declarar 
com a Bé Catalogat cinc de les obres de l’autor Joan Miró, d’acord amb a l’informe 
tècnic de data 10 de desembre de 2012 que s’adjunta i forma part integrant del 
present acord i són les següents: 1.- Títol: Cercle Rouge, Étoile,2.- Títol: Oiseau dans 
l’espace III,3.- Títol: Peinture, 4.- Títol: La partie de pêche des amoureux i 5.- Títol: 
L’eveil de matin. 
 
Per tot això, i en virtut del que disposen els articles 14 i següents, en relació amb els 
articles 7 i següents de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de 
les Illes Balears, en relació amb la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric 
espanyol, el Reial decret 111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial de 
l’esmentada Llei, i d’acord amb les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 
de desembre, als Consells Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament 
orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat pel Ple de 8 de març de 2004(BOIB 
núm. 38 de 16-03-04), modificat per acord del Ple de dia 28 de juliol de 2008, i per 
acord de Ple de dia 13 d’octubre de 2011(BOIB núm. 158 de 20-10-11, el President de 
la Comissió Insular de Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Declarar com a Bé Catalogat cinc de les obres de l’autor Joan Miró, 
d’acord amb a l’informe tècnic de data 10 de desembre de 2012 que s’adjunta i forma 
part integrant del present acord, i són les següents: 

1. 
Autor: Joan Miró. 
Títol: Cercle Rouge, Étoile 
Data: 13/07/1965 
Tècnica/suport: Oli i acrílic sobre tela 
Mides: 116 x 89 cm. 
Estat de conservació: Bo. 
Ubicació actual: Fundació Pilar i Joan Miró. C/ Joan de Saridakis, 29 
 
2. 
Autor: Joan Miró. 
Títol: Oiseau dans l’espace III 
Data: 12/07/1965 
Tècnica/suport: Oli sobre tela 
Mides: 24 x 184 cm. 
Estat de conservació: Bo. 
Ubicació actual: Puig de Sa Talaia, 1 
 
3. 

Autor: Joan Miró. 
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Títol: Peinture 
Data: 1950 
Tècnica/suport: Oli sobre tela 
Mides: 147 x 105 cm. 
Estat de conservació: Bo. 
Ubicació actual: Puig de Sa Talaia, 1 
 
4. 
Autor: Joan Miró. 
Títol: La partie de pêche des amoureux 
Data: 29/12/1965 
Tècnica/suport: Oli sobre tapís 
Mides: 152 x 199 cm. 
Estat de conservació: Bo. 
Ubicació actual: Fundació Pilar i Joan Miró. C/ Joan de Saridakis, 29 
 
5. 
Autor: Joan Miró. 
Títol: L’eveil de matin 
Data: 12/04/1974 
Tècnica/suport: Oli sobre tela 
Mides: 130 x 97 cm. 

Estat de conservació: Bo. 
Ubicació actual: Fundació Pilar i Joan Miró. C/ Joan de Saridakis, 29 
 

II. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament 
estableixen la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes 
Balears i la normativa concordant.  

III. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears 
i al Boletín Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric 
de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes 
Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari General de Béns Mobles de 
l’Administració General de l’Estat. 

IV. Aquest acord s’ha de comunicar a l’interessada, a l’Ajuntament de 
Palma i al Govern de les Illes Balears. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 29. CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 73.875,00 € 
A FAVOR DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE BANDES DE MÚSICA I 
ASSOCIACIONS MUSICALS PER DUR A TERME EL SEU PROJECTE 
REFERENT AL MOVIMENT BANDÍSTIC DE MALLORCA. 
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Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 
Antecedents 
 
1. El president de la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals 
va sol·licitar una subvenció de 73.875,00 € per dur a terme el seu projecte referent al 
moviment bandístic de Mallorca. 
 
2. En el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2013 es recull una subvenció 
nominativa a favor de l’associació esmentada amb un import de 73.875,00 € a càrrec 
de la partida 20.33430.48906 en el sentit següent: 
 
“1. Conveni amb la Federació de Bandes de Música 
 
La Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals, creada l’any 
1989, ha esdevingut des del seu naixement un òrgan aglutinador de les diferents 
bandes i associacions musicals de l’illa i s’ha convertit en un ens únic per a la 
defensa de la música popular a Mallorca. Actualment està composta per 38 
associacions que tenen més de 3.000 afiliats, entre músics de bandes i alumnes de les 
respectives escoles de música. 
 
Amb aquest conveni es pretén subvencionar les distintes activitats organitzades en 
relació al moviment bandístic de Mallorca i que tenen com a objectiu afavorir i 
incentivar la voluntat de perfeccionament i d’auto-formació de les Bandes, 
d’estimular-ne la capacitat de desenvolupar accions i iniciatives musicals, en 
general, i de promocionar la música, especialment la que constitueix el nostre 
patrimoni musical. 
 
Col·laborar amb la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals 
significa donar suport a la institució encarregada de fomentar l’intercanvi i el 
desenvolupament de les activitats musicals que duen a terme les diferents bandes 
federades i que, a més, dur a terme una important tasca de coordinació de les 
activitats de les diferents bandes i associacions de Mallorca.” 
 
3. En els pressuposts d’enguany existeix crèdit adequat i suficient en la partida 
assenyalada per atendre la concessió de la subvenció nominativa de 73.875,00 € a 
favor de la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals, d’acord 
amb la RC amb el núm. de referència 22013004417. 
 
4. La directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat, mitjançant la memòria 
pertinent, la concessió d’una subvenció nominativa de 73.875,00 € a favor de la 
Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals per dur a terme el seu 
projecte referent al moviment bandístic de Mallorca. 
 
5. La cap del Servei Jurídic Administratiu ha informat favorablement sobre els 
aspectes jurídics de la concessió d’una subvenció nominativa de 73.875,00 € a favor 
de la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals. 
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6. El secretari tècnic d’aquest departament va proposar la concessió d’una subvenció 
nominativa de 73.875,00 € a favor de l’entitat esmentada. 
 
7. La Intervenció General va fiscalitzar de conformitat la proposta esmentada. 
 
En virtut de tot el que s'ha exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, desprès del 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes la següent  
 
Proposta d’acord 
 
1. Aprovar i iniciar l’expedient 16/2013 relatiu a la concessió d’una subvenció  
nominativa de 73.875,00 € a favor de la Federació Balear de Bandes de Música i 
Associacions Musicals, titular del  NIF G-07447055, per donar suport per dur a 
terme el seu projecte referent al moviment bandístic de Mallorca i, consegüentment, 
autoritzar una despesa de 73.875,00 € a càrrec de la partida pressupostària 
20.33430.48906 (núm. de referència 22013004417).  
 
2. Concedir una subvenció nominativa de 73.875,00 € a  la Federació Balear de 
Bandes de Música i Associacions Musicals, titular del NIF G-07447055, per tal de 
donar suport al projecte cultural ressenyat en l’apartat anterior i, consegüentment, 
disposar una despesa de 73.875,00 € a favor de l’entitat assenyalada, a càrrec de la 
partida pressupostària 20.33430.48906 (núm. de referència 22013004417).  
 
3. Aprovar el conveni adjunt amb la Federació Balear de Bandes de Música i 
Associacions Musicals per tal d’establir les bases reguladores de la concessió de la 
subvenció nominativa esmentada. 
 
4.  Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 

CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I LA FEDERACIÓ BALEAR 
DE BANDES DE MÚSICA I ASSOCIACIONS MUSICALS 

Palma,...de...de 2013  

REUNITS 

Reunits d’una part el Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca NIF S0711002F i, de l’altra, el Sr. Joan Carles Julià 
Cuenca (DNI 18.220.247S), president de la Federació Balear de Bandes de Música i 
Associacions Musicals (NIF G 07447055). 

Actuen el Sr. Rotger, en nom i representació del Consell de Mallorca i el Sr. Julià en 
nom i representació de la Federació Balear de Bandes de Música.  

Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar i 

DIUEN 
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Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports, i de la Federació Balear de Bandes de Música i 
Associacions Musicals, entre d’altres, els del foment i la promoció de les activitats 
musicals que es desenvolupin a Mallorca i, amb les finalitats d’afavorir i incentivar la 
voluntat de perfeccionament i d’auto-formació de les bandes, d’estimular-ne la 
capacitat de desenvolupar accions i iniciatives musicals, en general, i de promocionar 
la música, especialment, la que constitueix el nostre patrimoni musical. 

Que en el Ple del Consell de Mallorca de dia 11 de juliol de 2013 es va acordar 
establir un conveni entre el Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports i la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions 
Musicals 

I, per dur-los a terme, 

CONVENEN 

1r. Objecte de la subvenció 

El Ple del Consell de Mallorca atorga una subvenció nominativa de 73.875,00 € a 
favor de la Federació Balear de Bandes de Música i associacions musicals, en 
concepte de subvenció, per donar suport a les activitats i a les despeses que 
s’esmenten tot seguit: 

Funcionament i manteniment de la Federació Balear de Bandes de Música i     
associacions musicals            

Organització de 10 festivals a diferents indrets de Mallorca amb la participació de 3 o 
4 bandes a cadascun. 

Organització i lliurament dels Premis de la Música 2013 

Programes, cartells i elements publicitaris de totes aquestes activitats amb llengua 
catalana i incloent el logotip del Consell de Mallorca 

Noves composicions per banda. Mitjançant concurs o contractació directe 

Trobades de bandes 

Temporalització del projecte: des de l’1de setembre de 2012 fins el 30 de setembre de 
2013 (ambdós inclosos) 

El pressupost total del projecte 2013 de la Federació  és de 77.875,00 €.  

2n. Naturalesa del projecte 

La subvenció que s’atorga mitjançant el present conveni és de caràcter voluntari i 
eventual i es pot anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes 
en la llei o en aquestes clàusules; no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions 
en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.  És compatible amb altres 
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ajudes o subvencions o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix 
projecte, sempre que el còmput total d’aquells no superi el pressupost d’execució del 
projecte. 

La subvenció, objecte d’aquest conveni té la consideració d’import cert, sense fer cap 
referència a un percentatge o fracció del pressupost del projecte cultural subvencionat, 
per la qual cosa, el fet de concedir aquesta subvenció implica l’obligatorietat de fer el 
projecte cultural subvencionat i, consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar 
altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-ne a terme l’execució 
de la totalitat del pressupost.  

3r. Dotació pressupostària 

L’import de la subvenció esmentada s’imputa a la partida 20 33430 48906 “Conveni 
Federació Bandes de Música” d’acord amb el número de referència 22013/4417. 

4t. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable 

En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa subvencionable i, 
consegüentment, forma part del pressupost inicial del projecte cultural, la que respon 
a la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, 
executar i difondre el projecte, està legalment justificada amb factures o altres 
documents que l’acreditin, la temporalització dels quals es computa en els dotze 
mesos anteriors a l’execució del projecte i fins a aquesta data com a límit. Es 
considera despesa realitzada la que s’ha abonat abans de l’acabament del termini de 
justificació; la forma d’acreditar-ne el pagament es recull a la clàusula  vuitena 
(s’exceptua la partida del pressupost inicial “ Per la organització del 10 Festivals amb 
la participació de 31 bandes de música”, els justificants de la qual no és necessari que 
s’hagin abonat. No obstant això, s’hauran d’abonar dins l’exercici pressupostari en 
què es dicti la resolució de reconeixement de l’obligació del Consell de Mallorca a 
favor del beneficiari). 

No formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit 
pressupostari referit en la clàusula tercera, tot i que formin part del pressupost del 
projecte, les inversions i obres, la compra d'equipaments o de qualsevol altre bé 
inventariable de naturalesa similar. 

b) En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del 
pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 

Aquelles despeses que no compleixin els requisits esmentats a l’apartat 1. 

Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al valor de 
mercat. 

Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les 
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d’administració específiques si no hi estan directament relacionades i no són 
indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme. 

Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les sancions 
administratives i penals, i les despeses de procediments judicials. 

Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els 
imposts personals sobre la renda. 

c) Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats 
següents: 

Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes en la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el 
beneficiari ha de demanar, com a mínim, 3 ofertes a diferents proveïdors abans de 
contreure el compromís per fer l’obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat que per 
les especials característiques no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats o 
empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja s’hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció.  L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar amb 
la justificació de la subvenció, s’ha de fer en virtut de criteris d’eficiència i economia; 
en cas contrari, quan l’oferta seleccionada no hagi estat la més avantatjosa 
econòmicament (art. 31.3 de la Llei 38/2003) se n’ha de presentar una memòria 
justificativa. 

Quan al document justificatiu de la despesa s’hagi emès a través de mitjans 
telemàtics, l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració responsable sobre el 
fet que l’import total justificat o, si escau, la part imputada a la subvenció no s’ha fet 
servir ni es farà servir per justificar altres subvencions. 

5è.  Procediment. Òrgans d’instrucció, fiscalització, resolució i ordenament del 
pagament 

La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, que du a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetllar pel 
compliment dels requisits de la subvenció, a més d’exercir les facultats previstes en 
l’article 24 i concordants de la Llei 38/2003, general de subvencions, i les que 
s'esmenten en aquest conveni. L'òrgan instructor, quan ha comprovat, d’una banda, la 
documentació presentada per l’entitat beneficiaria, sia a l’hora de presentar la 
sol·licitud inicial sia a l’hora de justificar la subvenció i, d’altra banda, si està al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb 
les obligacions del Consell de Mallorca, ha de dictar la proposta d’acord de concessió 
corresponent. 

La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia de 
la documentació presentada pel beneficiari així com de les propostes realitzades per la 
Secretaria Tècnica.  

El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció i 
l’aprovació del conveni. El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports dicta la 
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resolució de reconeixement de l’obligació i, finalment, la consellera executiva del 
Departament d’Hisenda i Funció Pública o el conseller/la consellera que la 
substitueixi ordena l’abonament de l’obligació reconeguda, és a dir, el pagament de la 
subvenció. 

El termini màxim de resolució d'aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir 
del dia d’entrada en el registre general de la sol·licitud de subvenció del beneficiari. 

6è. Beneficiaris 

Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que hi són aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003 general de 
subvencions, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions, i 
les de l’article 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 
132 de 3/11/01) i les recollides en aquestes clàusules i, la resta que hi siguin 
aplicables.   

Dur a terme el projecte cultural subvencionat en les mateixes condicions i amb les 
mateixes característiques que es va presentar o, si n’és el cas, amb les modificacions 
prèviament comunicades. 

Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les clàusules d’aquest 
conveni, que s’ha realitzat el projecte cultural subvencionat i, si n’és el cas, el 
compliment dels requisits o de les condicions que la concessió de la subvenció 
determini. 

Comunicar a l'òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en tot cas, 
en justificar-la, l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, recursos o ingressos que 
financin el projecte cultural subvencionat. 

Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que duguin a 
terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar la informació 
que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. 

Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva 
comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur l’entitat beneficiària d'acord 
amb la normativa vigent, i, en el cas de no tenir obligació de dur-la, en la 
documentació que la substitueixi. 

Acreditar, com es determina en aquest conveni i abans de redactar la proposta de 
concessió, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control. 

Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic del 
Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En aquest sentit, la difusió s’ha 
de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la naturalesa del projecte. 
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Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altre material imprès, s’hi ha d’incloure la 
imatge corporativa de la Vicepresidencia de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell 
de Mallorca o del Consell de Mallorca.  

 

Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la LGS, i en el 
capítol I del Títol III del RLGS. 

7è. Subcontractació 

L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
cultural subvencionat, d'acord amb els requisits establerts en els articles 29 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 68.1 del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions: 

a)   L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte cultural, objecte de la 
sol·licitud, fins al 100% del seu import. (art. 29.2 de la Llei 38/2003; art. 68.1 del 
Reial Decret 887/2006). 

Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de l’import de 
la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, la subcontractació estarà 
sotmesa al compliment dels requisits següents: 

Que el contracte es faci per escrit. 

Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma que    
determina aquesta clàusula o (art. 29.3 de la Llei 38/2003) 

En aquest sentit, s’autoritza al beneficiari a dur a terme la subcontractació, en el cas 
que s’ultrapassin els límits esmentats, si aporta els documents següents: 

Una memòria justificativa del motiu de la subcontractació.  

El document en què aquesta s’ha formalitzat. 

Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels supòsits de 
vinculació amb la persona o l’entitat subcontractada prevists en l'article 68.2 del Reial 
decret 887/2006. 

L’entitat beneficiària, d'acord amb l’art. 29.7 de la Llei 38/2003, no pot concertar 
l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 13 de la llei 
38/2003. 

Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de 
l'activitat objecte de contractació. 
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Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixin com un percentatge de 
cost total de l'operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al 
valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

Persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, llevat que la contractació 
s'efectuï d'acord amb les condicions normals de mercat i l’autoritzi prèviament l'òrgan 
concedent de la subvenció en els termes que estableixi la clàusula. (S’ha de tenir en 
compte, en aquest cas, l’article 68.2 del Reial decret 887/2006, que defineix les 
circumstàncies en què es considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

En tot cas, no s’entén compresa dins el terme subcontractació, la contractació 
d’aquelles despeses en les quals hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar el projecte 
per si mateix.  

S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats vinculades a 
l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4 de la lletra c), sempre que es faci d’acord 
amb aquests termes: 

I) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 20% de 
l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la subcontractació s’ha 
d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

II) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució del 
projecte cultural. L’entitat beneficiària ha de reflectir aquests criteris en la memòria 
presentada en justificar l’ajut. 

III). L’entitat beneficiària ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada bé en el contracte, bé en la memòria. 

IV) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, en 
aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre l’activitat 
que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura definitiva de la 
subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts rebutjats. 

8è. Justificació i pagament de la subvenció 

D’acord amb el que recullen els articles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament 
de la subvenció, que es fa mitjançant transferència bancària, s’ha de dur a terme una 
vegada que l’entitat beneficiària hagi justificat, tal i com s’estableix en aquesta 
clàusula, la realització del projecte cultural subvencionat. 

L’entitat beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció, ha d’acreditar que 
està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social davant de l’Administració de l’Estat, i amb les obligacions del Consell de 
Mallorca, així com que no és deutora per una resolució de procedència de 
reintegrament.  

Pel que fa a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’ha de presentar la 
certificació administrativa corresponent; no obstant això, l’entitat beneficiària pot 
substituir aquestes certificacions per una declaració responsable en els casos següents:  
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Quan l'import de la subvenció concedida no superi els 3.000,00 € (art. 24.4 del Reial 
decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de 
subvencions;  

Quan l’entitat beneficiària sigui una Administració Pública, els seus organismes, 
entitats públiques o una fundació del sector públic (art. 24.6 del Reial decret 
887/2006;  

Quan l’entitat beneficiària no estigui obligada a presentar les declaracions o 
documents relatius a les obligacions tributàries i de la Seguretat Social (art. 22.1 del 
Reial decret 887/2006. 

Pel que fa referència al compliment de les obligacions amb el Consell de Mallorca 
l’acredita, d’ofici, la Tresoreria de la institució i, en relació al fet que el beneficiari no 
és deutor per una resolució de reintegrament ho fa, d’ofici, el centre gestor a través de 
l’òrgan instructor. 

Documentació justificativa: La justificació de la realització del projecte cultural 
subvencionat, de la consecució dels objectius de la subvenció, així com, del 
compliment de les condicions que determini, si escau, l’acte de concessió de la 
subvenció,  s'ha de dur a terme d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de 
subvencions (BOE núm.176, de 25/7/2006), a través d'un compte justificatiu que està 
integrat per la memòria tècnica i econòmica següent:   

A) Memòria tècnica 

És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet el projecte cultural 
subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis 
que, prèviament, ha comunicat al departament. 

Així, la memòria està integrada per la documentació següent: 

 Memòria explicativa de l'activitat realitzada: comentari i avaluació dels resultats 
obtinguts i de tots aquells aspectes que siguin rellevants.  Si no s’ha executat la 
totalitat del projecte per causes alienes o de força major, la memòria n’ha d’exposar 
les causes i ha d’explicar la resta del projecte realitzat. 

Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a l’activitat 
subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o, simplement del Consell de Mallorca, 
mitjançant el logotip de la institució. 

Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la 
realització del projecte cultural. 

B) Memòria econòmica:  
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És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte 
realitzat i de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels 
documents següents. 

Aquesta memòria està integrada per la documentació següent: 

Annex I: Declaració responsable de la realització del projecte cultural subvencionat i 
del seu pressupost d’execució, a la qual s'ha d’adjuntar la relació detallada i 
equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que corresponen sense 
cap dubte al projecte cultural subvencionat (art. 30.2 de la LGS i art. 72.2 del RLGS). 

Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat. La 
relació de despeses s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost presentat 
i ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: la 
denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data d'emissió i la de 
pagament, el concepte de la factura o del document similar. La relació d'ingressos ha 
d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons propis que han 
finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència.  En el cas que 
no hi hagi altres ingressos que financin el projecte s’ha d’adjuntar una declaració 
responsable sobre aquesta circumstància. 

Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la despesa 
justificada no te un valor superior al de mercat (art. 31.1 i 33 de la Llei 38/2003). 
(Annex 1). 

Les factures originals o d’altres documents amb valor probatori equivalent amb 
validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, del pressupost 
executat del projecte cultural subvencionat, que han d’estar abonades i expedides a 
nom de l’entitat beneficiària, i han de tenir tots els requisits que exigeix la normativa 
corresponent, entre altres: 

Dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari 

Data i número de factura  

Concepte de la despesa 

Retenció fiscal i/o IVA (si correspon)  

El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte de la factura.  

Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no subjecta a l’impost o 
quan el subjecte passiu de l’impost sigui el destinatari de l’operació facturada, s’hi ha 
de fer constar.  O s’hi ha d’incloure una referència a les disposicions corresponents de 
la sisena Directiva 77/388/CEE del Consell, de 17 de maig de 1977, en matèria 
d’IVA, modificada, entre d’altres, per la Directiva 2001/115/CE del Consell de la UE, 
o als preceptes corresponents de la Llei de l’impost. 
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Notes: 1. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma 
ordenada, és a dir, s’han d’agrupar en el mateix ordre establert en la relació de 
despeses que s’adjunta a l’annex 1. 

2. L’acreditació de l’abonament de la despesa del projecte s’ha de dur a terme a través 
de la documentació que tot seguit s’indica, depenent dels mitjans de pagament que 
s’utilitzin: 

Transferència bancària (S’ha d’adjuntar l’extracte bancari corresponent) 

Ingrés bancari (còpia del document bancari justificatiu) 

Xec nominatiu (S’adjunta còpia del xec i de l’extracte bancari pertinent) 

Certificat bancari  

En el cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import que no 
coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà de presentar un 
certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària que acrediti que dins aquell 
pagament es troba inclòs l’abonament del justificant en qüestió.  

Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar l’equivalència del 
canvi oficial en euros que correspongui a la data del pagament del document 
justificatiu de la despesa. 

Limitació:  No s’admeten els pagaments en metàl·lic. No obstant això, s’admet el 
pagament en efectiu de factures o altres documents justificatius que no tinguin un 
import superior a 100 € (IVA exclòs), sempre que el pagament s’hagués efectuat 
abans de la data d’aquest conveni. L’abonament en metàl·lic s’ha d’acreditar 
mitjançant qualsevol mitjà admès en Dret. 

3. En el cas de què s'hagin de retornar les factures o els justificants originals, a petició 
de l’entitat beneficiària, s'hi ha de estampillar, la data de concessió de la subvenció 
així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció).  

Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet de si recupera o 
compensa l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003).(Annex 1) 

s 3 ofertes de diferents proveïdors o, en el seu cas, una memòria justificativa sobre 
l’oferta seleccionada, si es compleixen els requisits de la clàusula quarta. 

La documentació relativa a la subcontractació que s’hagi de presentar d’acord amb 
allò establert a la clàusula setena del conveni.  

Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la 
justificació econòmica del projecte cultural. 

Termini de presentació: L’entitat beneficiària ha de presentar la documentació 
justificativa, recollida en aquesta clàusula, al més aviat possible, i, en tot cas, el darrer 
dia per presentar-la documentació justificativa ha de ser el 9 de setembre de 2013 en 
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qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la 
Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la 
Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-), així 
com en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999. 

Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert 
perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que 
s’ha enviat dins el termini esmentat en el paràgraf anterior. No obstant això, si aquesta 
documentació no entra en el Registre General dins els 10 dies naturals següents a 
l’acabament del termini de presentació de la documentació justificativa, no s’ha 
d’admetre en cap cas. 

9è. Pagament fraccionat i bestreta   

L’entitat beneficiària, sense perjudici d’allò establert a la clàusula anterior, pot 
sol·licitar una bestreta de  la subvenció així com l’abonament de pagaments 
fraccionats: 

a) Pagaments fraccionats: A mesura que es vagi executant el projecte cultural 
subvencionat, si escau, el beneficiari pot demanar l’abonament de pagaments a 
compte de la subvenció que corresponguin al ritme d’execució del projecte i per un 
import corresponent a la part proporcional de la subvenció justificada. (Art. 34.4 de la 
Llei 38/2003 general de subvencions, Art. 88.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions). 

Límit: L’entitat beneficiària pot sol·licitar l’abonament de pagaments fraccionats fins 
al 90% de l’import de la subvenció. En  el cas d’haver rebut una bestreta de la 
subvenció, aquesta també computa a l’efecte del percentatge anterior.  

Garantia: No s’exigeix  la constitució de cap garantia  per a l’abonament de 
pagaments fraccionats 

Documentació a presentar: En aquests casos de pagaments fraccionats s’ha d’adjuntar, 
a més de les factures corresponents: 

L’annex I de declaració responsable sobre l’execució parcial del projecte que es 
justifica. 

Una memòria tècnica parcial. 

Material gràfic per difondre les activitats realitzades  

Una relació de despeses i ingressos degudament signada pel beneficiari 

Pagaments anticipats (bestretes): L’entitat beneficiària, si no disposa de recursos 
propis suficients per finançar la realització del projecte cultural, pot sol·licitar una 
bestreta de la subvenció abans del termini disposat per justificar-la (art.34.4 de la Llei 
38/2003 general de subvencions, art. 88.2 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova 
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el reglament d’aquesta Llei, i base d’execució 25.2 dels Pressuposts de 2013 del 
Consell de Mallorca).   

Límit: L’entitat beneficiària pot demanar una bestreta de fins al 50% de l’import de la 
subvenció, per la qual cosa ha de constituir les garanties que s’estableixen en el 
paràgraf següent. 

Garantia: L’entitat beneficiària ha de constituir una garantia mínima del 120% de 
l’import de la bestreta sol·licitada, mitjançant un aval bancari, davant la Tresoreria del 
Consell de Mallorca. 

No obstant això, d’acord amb les bases d’execució dels Pressuposts del Consell de 
Mallorca, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública pot atorgar, 
excepcionalment i sempre que les entitats beneficiàries siguin ajuntaments o entitats 
sense ànim de lucre, una bestreta de fins al 50% de l’import de la subvenció sense 
l’obligació de constituir l’aval bancari, amb l’informe favorable previ del centre 
gestor de la despesa. 

10è. Absència o deficiències de la documentació justificativa de la subvenció 

Si la persona física o jurídica beneficiària no presenta la documentació establerta a la 
clàusula vuitena, se li ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable de 
15 dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest 
requeriment (art. 70.3 de la RLGS). 

Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor requerirà l’entitat 
beneficiària que les esmeni en el termini de 10 dies, comptadors des de l’endemà de la 
recepció de la notificació del requeriment (art. 71.2 de la RLGS). 

Per altra part, si la persona física o jurídica beneficiària no adopta les mesures de 
difusió adients per donar publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb 
l’art. 31.3 b) del RLGS, l’òrgan instructor li’n farà requeriment perquè les adopti en 
un termini no superior a 15 dies, amb l’advertiment de les conseqüències que es poden 
derivar de no adoptar-les en aplicació de l’article 37 de la LGS. 

11è. Inspecció i comprovació 

El Consell de Mallorca pot, per una banda, auditar tant econòmica com tècnicament, 
el programa cultural objecte de la subvenció, i, per altra banda, inspeccionar i 
comprovar les activitats culturals que hagi subvencionat, sense perjudici de les 
competències que puguin correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres 
organismes o institucions.  

11è. Revocació i reintegrament de la subvenció 

1.Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàsules del 
conveni o en el reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la Llei 38/2003, o altera 
les condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte, que s’hagin pogut 
tenir en compte per concedir la subvenció, els òrgans competents del Consell han de 
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revocar la concessió de la subvenció.  En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el 
dret a cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’ha de reintegrar, d’acord amb el que estableixen 
l’article 40.1 de la LGS i l’article 13.2 del RLGS.   

2. No obstant això, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha 
tingut voluntat de compliment  i que s’aproxima de forma significativa a l’assoliment 
de les finalitats de la subvenció, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la 
concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar-la íntegrament, 
d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 

a) En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, com a mínim, l’execució 
del 50 % de les activitats d’aquest o de l’activitat planificada (quan el projecte només 
estigui integrat per una activitat i aquesta sigui susceptible de dividir-se en unitats 
d’execució amb una naturalesa i identitat pròpia), la revocació parcial subvenció inicial 
s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no justificat, sempre que 
l’entitat hagi especificat l’aplicació de la subvenció inicial entre les diferents activitats 
del projecte o unitats d’execució, sia en la documentacio inicial sia abans de la 
justificació de la subvenció o en el moment de presentar-la, com a conseqüència del 
requeriment de l’òrgan instructor. 

b) En el cas que s’hagi executat totalment el projecte cultural, la revocació parcial de 
la subvenció inicial s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no 
justificat o justificat incorrectament. 

3. En el cas que l’import total de la suma de la subvenció més la resta d’altres ajuts, 
subvencions, ingressos o fons propis, amb què es finança el projecte cultural, superi el 
pressupost d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de 
ser la quantitat que excedeix del pressupost executat. 

12è. Sancions 

L'incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de 
subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que 
hi sigui d'aplicació. 

13è. Control financer 

El beneficiari s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant 
del Consell de Mallorca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta d’organismes 
que estableixi l’ordenament jurídic. 

El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció. 

En aquest sentit, s’ha d’indicar que la base d’execució 35.3 in fine del Pressupost del 
Consell de Mallorca de 2013 estableix el següent: “La revisió de les factures o 
documents de valor probatori anàleg que, si s’escau, formin part del compte 



 301

justificatiu, seran objecte de comprovació en els quatre anys següents sobre la base 
d’una mostra representativa.”, per la qual cosa, cal tenir en compte que l’import 
definitiu de la subvenció justificada pot experimentar canvis, posteriorment, com a 
conseqüència de l’exercici, en els 4 anys següents, del control financer de la 
Intervenció General sobre la documentació justificativa presentada per l’entitat 
beneficiària i, consegüentment, si aquella ja s’ha abonat, pot donar lloc al 
reintegrament corresponent. 

14è. Règim jurídic 

La subvenció nominativa, objecte d’aquest conveni, es regeix per aquest conveni; per 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de 
novembre de 2003); el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol 
de 2006); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 
132 de 3 de novembre de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 8 de març 
de 2004 i modificat el 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 
2011); el Decret d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de 
juliol de 2011) modificat posteriorment (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre; BOIB 
núm. 48, de 3 d’abril de 2012 i BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012); l'Ordenança 
vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del 
Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 10 d’agost de 1995) i modificada 
per la Llei 4/1999 i la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació. 

15è. Vigència 

 La vigència d’aquest conveni finalitza el dia 9 de setembre de 2013. 

icepresident de Cultura, Patrimoni i Esports  President de la Federació Balear 
de Bandes de Música i Associacions Musicals 

Joan Rotger Seguí  Joan Carles Julià Cuenca  

Nota: D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us informam que: 

1. Les dades personal obtingudes en la tramitació d’aquesta subvenció  s'incorporaran 
en els fitxers de dades personals, inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. En aquest sentit, les dades 
obtingudes del beneficiari s’integren per una banda, en el fitxer “Registre General” 
que serveix per registrar l’entrada i sortida de documents i, per altra banda, en el fitxer 
“”Acords i Resolucions” que té com a finalitat, entre d’altres, els procediments 
administratius. 

2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 
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3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999, 
és la Presidència del Consell de Mallorca, carrer Palau Reial núm. 1, 07001 Palma. 

ANNEX I 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE 
CULTURAL SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST 

_____________________________________________________________________,  

com a responsable  

de l’entitat _____________________________________________ 
____________________________________________________________________,
amb NIF________________________, en relació a la subvenció concedida per la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca per dur a 
terme el projecte 
cultural________________________________________________________  

____________________________________________________________________.                                                                           

 

Declar sota la meva responsabilitat 

1.- Que l’esmentat projecte s’ha realitzat. 

2.- Que la relació detallada i equilibrada de despeses i d'ingressos que integren el 
pressupost executat del projecte ha estat la que s'adjunta. 

Nota: 1. La relació de despeses, que s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del 
pressupost presentat, ha d'indicar les següents dades de les factures o documents 
acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data 
d'emissió i la de pagament, i el concepte de la factura o del document similar; la  
relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons 
propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència; 
2. Aquesta relació de despeses i ingressos ha d’anar signada pel beneficiari. 

3. Que l’import total de les despeses relacionades corresponen sense cap dubte al 
projecte cultural subvencionat, per import de ........................... €,  i que no tenen un 
valor superior al de mercat. 

4.- Que el beneficiari/entitat beneficiària en relació a l’IVA suportat en la despesa 
subvencionable de l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions: 

No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 

Sí recupera o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 
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5. Que la subvenció atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la 
qual es va concedir i que no supera, amb les subvencions i altres ingressos 
concurrents, el cost del projecte subvencionat. 

6. Que s’adjunten la totalitat dels justificants del pressupost d’execució del projecte 
cultural subvencionat i que, si n’és el cas, la resta de documentació relativa al projecte 
cultural resta a disposició del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes a la  
seu d’aquesta entitat, situada 
en____________________________________________________________ . 

 

I, perquè consti, sign aquesta declaració a ______________________________, el 
________ d___________________ de 2013.   

 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 30. DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ QUE HAN 
D’INTEGRAR LA COMISSIÓ INSULAR D’ARTESANIA. 

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

Atès que en el BOIB núm. 86 de 18 de juny de 2013 es va publicar la modificació del 
capítol VIII, títol II del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat 
pel Ple en sessió de dia 14 de febrer de 2013, en el que es crea la Comissió Insular 
d’Artesania i la Ponència Tècnica  d’Artesania. 
  
Atesa la necessitat de crear la Comissió Insular d’Artesania de Mallorca i determinar, 
en base al que regula l’article 42 ter punt 1 apartat b) de l’esmentat Reglament 
Orgànic, tant el nombre de membres que l’integraran com a representativitat que li 
correspondrà a cada grup polític en proporció al nombre de consellers i conselleres 
que tenen en el Ple. 
 
Per tot plegat, i en base a l’avantdit article  42 ter, 1 b) del Reglament Orgànic, 
proposo al Ple la següent proposta d’ 
 
ACORD 
 
1.- Determinar que el número màxim de membres que integraran la Comissió Insular 
d’Artesania de Mallorca serà de 7 membres. 
 
2.- Designar el número de membres que corresponen a cadascun dels grups polítics en 
proporció a la representativitat que tenen en el Ple: 

- Consellers del Grup Partit Popular: 4 membres 
- Consellers del Grup Socialista: 2 membres 



 304

- Consellers del PSM – Iniciativa Verds – Entesa: 1 membre 
 
3.- Notificar-ho als grups polítics per tal que designin els seus representants i suplents 
i ho comuniquin a la presidència per tal que en el seu torn doni compte al Ple. 
 
4.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
 
La Sra. GARRIDO (PSOE) intervé per anunciar que el seu Grup votarà a favor de la 
proposta, per bé que no vol desaprofitar l’ocasió per continuar reclamant que la 
Comissió Insular d’Urbanisme tengui la mateixa composició que la resta de 
comissions, perquè és l’única que no és representativa d’aquest Ple.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
 
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 
 

PUNT 31. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CODI ÈTIC, DE BON 
GOVERN I TRANSPARÈNCIA. 

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

PROPOSTA D’ACORD 

En un estat modern la ciutadania té dret a una administració de qualitat, que faci 
realitat els principis constitucionals de legalitat, eficàcia i eficiència en la gestió dels 
diferents serveis públics. Ara bé, en un estat democràtic és necessari, a més, que 
aquesta gestió eficaç i eficient es faci d’acord amb uns principis ètics i de 
transparència, així com amb la participació ciutadana en la presa de decisions. 
 
Per fer possible aquesta administració moderna, de qualitat i transparent, es va 
constituir, en el si de la corporació, una comissió ad hoc —presidida pel conseller de 
Presidència i de la qual formaven part els portaveus del grups polítics amb 
representació en el Ple, amb l’assistència del secretari general i de la interventora 
general—, amb la finalitat de redactar un Codi que recollís els principis ètics, de bon 
govern i de transparència que han de guiar l’actuació del Consell de Mallorca. 
 
Després de diverses reunions, es va aconseguir consensuar un projecte de codi que fos 
acceptat per tots els membres de la Comissió redactora. Aquest projecte és el que ara 
presentam al Ple de la corporació perquè, si ho considera oportú, n’acordi l’aprovació. 
 
Per tot això, propòs que el Ple adopti el següent ACORD: 
 
1r. Aprovar el Codi ètic, de bon govern i transparència del Consell de Mallorca, que 
es transcriu al final d’aquest acord. 
 



 305

2n. Ordenar que aquest acord, juntament amb el text del Codi, es publiqui en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears i que els departaments afectats adoptin les mesures 
pertinents per fer possible l’efectivitat del punt anterior. 
 
Aquest acord entra en vigor l’endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, sens perjudici del que disposa l’apartat 7 del Codi. 
 
 
CODI ÈTIC DE BON GOVERN I TRANSPARÈNCIA  
 
DEL CONSELL DE MALLORCA 
 

INTRODUCCIÓ 

 
Davant la demanda social creixent de més transparència en la gestió de les 
administracions públiques, els grups polítics en representació al Ple del Consell de 
Mallorca han acordat la creació d’aquest Codi de bon govern i transparència, amb 
l’objectiu que els ciutadans puguin tenir amb aquesta administració unes relacions 
fluïdes i estables que estimulin la seva participació en els assumptes insulars. 
 
L’ordenament jurídic estableix nombroses normes pel que fa a la publicitat de les 
activitats administratives, però aquesta regulació ja no és suficient donades les 
exigències actuals de les persones administrades. La societat exigeix saber com es 
gestionen els fons públics, per així poder analitzar, comprendre i vigilar les decisions 
que prenen els responsables públics. 
 
Es pretén que els ciutadans tenguin accés a una informació actualitzada sobre els 
diferents àmbits d’actuació administrativa del Consell de Mallorca, de forma que 
puguin tenir lliure accés a una informació veraç, completa i transparent sobre com es 
gestiona el conjunt d’aquesta administració, amb la finalitat de crear un clima de 
confiança entre la societat i el Consell de Mallorca. 
 
Mitjançant aquest Codi se cerca que les actuacions dels servidors públics es regeixin 
pels principis d’eficàcia, imparcialitat, austeritat i responsabilitat; s’incrementa la 
transparència d’aquesta institució i es garanteix l’accés a la informació per part de la 
ciutadania. 
 

CODI ÈTIC  

 
1. Adhesió als principis, les recomanacions i les prescripcions del Codi de bon 

govern aprovat pel Consell Federal de la FEMP l’any 2009 
 
 
2. Mesures relacionades amb els membres de l’equip de govern, els representants 

polítics, els alts càrrecs i el personal de confiança 
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2.1. Els membres i els alts càrrecs de la corporació fan, a l’inici i al final de la 
legislatura, les declaracions de béns i d’activitats que els proporcionin o puguin 
proporcionar ingressos econòmics i causes de possible incompatibilitat, de 
conformitat amb la instrucció que va aprovar el Ple dia 17 de maig de 2011. 
Acompanyen aquestes declaracions o bé les relatives a l’impost sobre la renda de 
les persones físiques corresponents als darrers dos anys per als nous consellers i les 
noves conselleres i als quatre darrers anys pels que ja ho eren; o bé els certificats 
tributaris de renda que expedeix l’Agència Tributària de l’Estat referits als 
mateixos períodes fiscals. 

 
El contingut de les declaracions es publica en la pàgina web del Consell de 
Mallorca, de conformitat amb el model que s’utilitza a les Corts espanyoles. 

 
2.2. Es publiquen en la pàgina web del Consell de Mallorca: 

 
a.  La relació de càrrecs de confiança i les seves retribucions. 

 
b. La relació trimestral, elaborada per la Intervenció General, de les 

despeses de publicitat, protocol i representació dels membres de la 
corporació i dels alts càrrecs. 

 
c. Les compatibilitats concedides als membres corporatius, els alts 

càrrecs i el personal eventual. 
 

d. Les agendes institucionals i l’ús dels cotxes oficials. 
 

e. El contingut dels registres a què es fa referència en l’apartat 2.3.  
 
2.3. Es creen sengles registres de regals i de viatges, en els quals s’inscriuen: 

 
a. Els regals que reben els membres corporatius i els alts càrrecs amb 

motiu de les seves funcions, que passen a formar part del patrimoni de 
la corporació. 
 

b. Els viatges i les despeses que fan els membres corporatius i els alts 
càrrecs i que abona la institució.  

 
2.4. En tots els òrgans col·legiats, de caràcter resolutori, dels organismes i les entitats 
dependents del Consell hi ha d’haver un representat de la Intervenció General i de la 
Secretaria General, amb veu i sense vot. 
 
3. Mesures referents als grups polítics 

 
3.1. Es dóna publicitat en la pàgina web a les assignacions econòmiques que reben els 
partits polítics que tenen representació al Ple de la corporació, amb especificació de la 
quantia que rep cada grup. 
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3.2. Es fan públiques, en la pàgina web corporativa, les retribucions que rep el 
personal eventual adscrit a cada grup polític. 

 
3.3. Tots els grups polítics tenen dret a ser representats en els òrgans rectors 
col·legiats dels organismes i les entitats dependents del Consell, en la forma que es 
determina en els estatuts respectius. 
 
3.4. Es regula la compareixença en comissions informatives de directius 
d’organismes, empreses, patronats i serveis de la corporació. 
 
3.5. Es garanteix la pluralitat en els mitjans d’informació i de comunicació del Consell 
de Mallorca, mitjançant un espai destinat als grups polítics que tenen representació en 
el Ple de la corporació en la pàgina d’inici del web d’aquesta administració. 
 
3.6. Tots els consellers i les conselleres electes tenen dret a obtenir tots els 
antecedents, les dades o les informacions que estan en poder dels serveis de la 
corporació i són necessaris per dur a terme la seva funció. Amb aquesta finalitat, cada 
grup polític pot formular, mensualment, un màxim de quinze peticions, que ha 
d’atendre el conseller executiu o la consellera executiva competent en el termini d’un 
mes. 

 
4. Informació i participació ciutadana 

 
4.1. Es crea, en la pàgina web corporativa, una «Bústia de la ciutadania», per atendre 
queixes i suggeriments dels ciutadans i de les ciutadanes. 

 
4.2. Es crea la Carta de Serveis del Consell de Mallorca.  

 
4.3. S’impulsa l’aplicació de la Llei d’accés electrònic dels ciutadans a 
l’administració, amb la destinació de recursos a la utilització de les tecnologies de la 
informació i el coneixement. 

 
4.4. Es possibilita que les associacions inscrites en el Registre de Participació 
Ciutadana puguin intervenir en tots els punts de l’ordre del dia que afecten les 
competències del Consell. 

 
4.5. Un cop acabades les sessions plenàries, es permet que el públic assistent pugui 
formular preguntes i precs, en la forma que es determini reglamentàriament. 

 
4.6. Es dóna informació a través de la web corporativa. 
 
4.6.1. Informació de caràcter econòmic: 
 
Trimestralment, relació de les ajudes i les subvencions que ha concedit el Consell de 
Mallorca, els seus beneficiaris i els criteris de concessió utilitzats, sempre amb 
respecte a les prescripcions de la Llei de protecció de dades i la privacitat de les 
persones. 
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Anualment: 
 

a. Relació dels contractes menors superiors a 3.000 euros, amb indicació 
de l’adjudicatari i de l’import.  

 
b. Relació del contractes formalitzats, amb indicació de la quantia i el 

nom dels adjudicataris.  
 

c. Llista de despeses, relacionades per departaments, de publicitat i 
propaganda en tots els mitjans de comunicació, incloent-hi l’import de 
la despesa total en cada mitjà.  

 
4.6.2. Altres informacions: 
 

a. Els treballs i els informes d’organismes relacionats amb el contingut 
d’aquest Codi ètic, com Transparència Internacional.  
 

b. La normativa pròpia, les memòries, els plans, les activitats i altres 
documents importants que ha aprovat la corporació. 

 
5. Mesures relacionades amb el personal de la corporació 
 
5.1. Es publica en la pàgina web corporativa: 

 
a. La RLT del Consell de Mallorca, dels seus organismes autònoms i dels 

ens dependents. 
 
b. Les compatibilitats concedides als funcionaris. 

 
5.2. En els processos de selecció de personal el personal que forma part dels 

tribunals serà escollit per sorteig d’entre el funcionariat de carrera de la corporació 
que compleix els requisits que determina la legislació de funció pública aplicable.  

 
6. Comissió de Transparència 
 
6.1. Es crea una Comissió de Transparència, que integren els membres següents: 

 
Presidència: el conseller o la consellera executiva que designi la Presidència 
del Consell. 
Vocalies: les persones portaveus dels grups polítics que integren el Ple. 
També en fan part, amb veu però sense vot, les persones titulars de la 
Intervenció General i de la Secretaria General, la qual assumeix la 
Secretaria de la Comissió. 
 

Les persones que ocupen les vocalies poden delegar la representació en un altre 
conseller o consellera del seu grup polític; les titulars de la Intervenció General i de la 
Secretaria General, en una persona funcionària adscrita al departament corresponent. 
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6.2. La Comissió té les funcions següents: 
 

a. Fer el seguiment del compliment d’aquest Codi de bon govern per part de 
la institució. Amb aquesta finalitat, semestralment eleva un informe al Ple.  

 
b. Tenir cura que els principis i les especificacions del Codi s’incorporen en 

la normativa aplicable al Consell de Mallorca.  
 

c. Quan una consellera o un conseller executiu o  electe, o un alt càrrec, 
incompleix aquest Codi ètic, se’l requerirà perquè comparegui davant 
aquesta Comissió, a l’objecte que doni les explicacions oportunes sobre el 
dit incompliment. Si aquestes explicacions no són satisfactòries, a judici 
de la Comissió, aquesta requerirà la persona responsable perquè, en el 
termini d’un mes, compleixi les obligacions que dimanen d’aquest Codi. 
Un cop acabat aquest darrer termini, sense haver atès el requeriment, la 
Comissió formula la proposta: 

 
  - A la Presidència de la corporació, si la persona que ha incomplert el codi 
és consellera o conseller executiu o alt càrrec, perquè el destitueixi. 
  
- Al Ple del Consell, en cas dels consellers o les conselleres electes, perquè, 
si escau, adopti les mesures pertinents per obligar a complir el Codi a la 
persona que l’ha incomplert.  

 
7. Modificació del Reglament orgànic 
 
Es modificarà, al més aviat possible, el Reglament orgànic del Consell de 
Mallorca per incorporar-hi els drets i les obligacions establerts en aquest Codi 
ètic que requereixen, per a la seva efectivitat, que s’hi regulin. 
 
 
La PRESIDENTA informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat intervenir al Ple en 
aquest punt i dóna la paraula al Sr. Pere Felip. 

El Sr. FELIP (portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent intervenció: 

“Honorable Sra. presidenta, senyores i senyors consellers, 

En primer lloc, m’alegro que la Sra. Maria Salom, presidenta del Consell de Mallorca, estigui altra 
vegada presidint aquest Ple.  

Siau benvinguda. Òbviament, vos desig una total recuperació.  

I ara ja entraré en matèria respecte d’aquest punt que ens ocupa. A la Unió d’Associacions de Mallorca, 
el Codi Ètic de bon govern i de transparència del Consell de Mallorca ens sembla bé i l’aplaudim. No 
debades s’aprovarà per unanimitat i, per descomptat, tots els membres que integren aquesta institució, 
sense cap excepció, ens mereixen respecte i credibilitat, tant des del punt de vista personal com polític. 
A més a més, els consideram honests, al cent per cent.  

Tot i això, si se mira des del costat crític, i ho direm sense agror i de forma desimbolta: en el fons, 
aquest codi ètic –al nostre criteri, és clar– és paper banyat, és com tirar pedres a la mar... I, lògicament, 
en direm el perquè formulant diverses preguntes que tenen una relació directa i indirecta amb aquest 
benvingut codi ètic.  
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Primera pregunta: És ètic que l’equip de govern del PP del Consell de Mallorca no exigeixi, de forma 
contundent i amb arguments de sobra, al grisenc i cada vegada més trontollant Govern balear, els més 
de 300M€ que aquest deu a la institució? 

Segona pregunta: És ètic que el Consell de Mallorca accepti, mans plegades i sense piular, que el 
Govern balear li retiri competències pel que fa a l’important Àrea de Benestar Social, que tan 
encertadament dirigeix des de l’IMAS la consellera Sra. Catalina Cirer? 

Al nostre parer, el Govern balear fa tot el possible per arrabassar el control al Consell de Mallorca, 
almenys pel que fa a l’àmbit pressupostari, de les competències en matèria de Benestar Social que la 
institució té en exclusiva. 

És ètic que el president del Govern balear vulgui desmuntar el Consell de Mallorca després d’haver-lo 
convertit en un ninot inútil?. 

Tercera pregunta: És ètic que l’equip de govern del Consell de Mallorca (tot i ser del seu mateix color 
polític) no tengui el coratge suficient per enfrontar-se, obertament, al desgastat i del tot criticat 
president del Govern balear, el Molt Honorable Sr. José Ramón Bauzá? 

Però la Unió d’Associacions de Mallorca, avui, des d’aquest Ple i democràticament, farà allò que per 
ètica hauria de fer l’equip de govern del Consell de Mallorca: demanar la dimissió del Molt Honorable 
Sr. José Ramón Bauzá, President del Govern balear, i ho repetesc: demanar la dimissió del Molt 
Honorable Sr. José Ramón Bauzá, President del Govern balear, a causa de la seva política nefasta, 
funesta, malastruga, apocalíptica, que atempta contra el Consell de Mallorca, contra tots els 
ajuntaments de les Illes Balears (sobretot el de Palma) i contra tota la població illenca.  

Honorable Sra. Presidenta del Consell de Mallorca: creiem que ja ha arribat l’hora que vos poseu en el 
seu lloc. Vostè, segons la nostra modesta opinió, li dóna un milió de voltes, a l’actual llogater del 
Consolat de la Mar. Vostè, en conseqüència, té l’obligació de fer-li un torcebraç al Sr. Bauzá i 
aconseguir que el Consell de Mallorca cobri els 320 M€ que li deu el Govern balear.  

Si vostè “no se posa les piles”, Sra. Salom, el Codi Ètic no li servirà per a res al Consell de Mallorca, 
perquè sense doblers aquesta institució està ofegada, col·lapsada econòmicament, i no té raó de ser ni 
d’existir, per bé que s’aprovi el Codi Ètic per unanimitat.  

Sra. Salom: llenci ja el guant, per ètica, al seu cap de files, el Sr. Bauzá. És la seva obligació, atès que 
de què li servirà aquest Codi Ètic, quan la nau del Consell de Mallorca ja té l’aigua al coll i es troba 
camí de Son Tril·lo?  

Per acabar, esperam, tot i tenir-ne molts dubtes, que se compleixi l’apartat següent: “Que el Codi Ètic 
se faci en bon acord, amb la participació ciutadana en la presa de decisions”, atès que el Consell de 
Mallorca quasi sempre ha marginat i ha mantingut en l’ostracisme les entitats ciutadanes. 

Res més i moltes gràcies.” 

A continuació s’inicia el debat d’aquest punt.  

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) pren la paraula. 

Destaca la transcendència i la importància que té per al Consell de Mallorca el fet que en el Ple del mes 
de febrer de 2013 s’encomanàs a una comissió la redacció d’un codi ètic de bon govern i transparència, 
comissió en la qual hi serien presents els portaveus de cada Grup polític, i ell mateix com a 
coordinador, alhora que funcionaris d’alt nivell com ho són el secretari general i la interventora 
d’aquesta institució. 

Recorda que els motius es basen en la necessària regeneració política, una reconciliació amb la 
ciutadania a l’hora de gestionar els serveis i els béns comuns de la societat mallorquina per tal de 
recuperar la confiança de les persones administrades, que es veu del tot trencada a causa dels casos que 
es jutgen, per possible corrupció, als tribunals de justícia. Per aquesta raó, era necessari adoptar 
mesures que altres països del nord d’Europa ja tenien presents però en el nostre cas, en molts 
d’aspectes, encara no se troben dins l’exercici de la gestió política i administrativa de l’equip de 
govern.  

També recorda que se va acordar basar-se en el Codi Ètic de la Federación Española de Municipios i 
Provincias (FEMP), tot i que, des de la primera reunió –i n’han celebrat moltes– varen veure que no 
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només s’havien de basar en aquest codi de bon govern, sinó que la intenció va ser anar més enllà 
d’aquest codi.  

Per aquesta raó, agraeix la predisposició de tots els Grups polítics per anar encara més enllà del que 
s’havia aprovat a l’esmentat Ple de la institució.  

Assegura que se va cercar informació d’altres diputacions que tenien un paper capdavanter en qüestions 
de transparència en la gestió econòmica i política, i sobre experiències d’altres ajuntaments. El mateix 
se va fer en l’àmbit internacional amb l’estudi de tots els seus indicadors i avaluadors de transparència. 
Fins i tot, se varen considerar punts referits a la pròpia societat civil, com ara el Centre d’Economia de 
les Illes Balears, que ja havia fet una sèrie de propostes sobre aquesta transparència.  

Torna a dir que considera que s’ha anat més enllà, en alguns aspectes que són molt importants per al 
Consell de Mallorca. No considera que en aquest punt sigui necessari tractar detalladament el Codi 
Ètic, però sí dir que consta de vuit pàgines que contenen moltes mesures de transparència, organitzades 
en quatre blocs que tot seguit defineix: 

El primer se refereix a les mesures relacionades amb els membres de l’equip de govern, els 
representants polítics, els alts càrrecs i el personal de confiança, com ara les referides, entre d’altres 
qüestions, a la publicació de la declaració de béns i d’activitats, d’imposts sobre la renda, de despeses 
de publicitat, protocol i representació –cosa que no han vist en cap altra administració de l’Estat 
espanyol–, de compatibilitats concedides a membres corporatius, alts càrrecs, de les agendes 
institucionals i l’ús de cotxes oficials –que no han vist tampoc en cap altra administració–, de regals, 
viatges, despeses realitzades en viatges institucionals. 

El segon tracta les mesures referides als Grups polítics, amb expressió de les assignacions econòmiques 
que reben, de les retribucions que rep el personal eventual. Estableix que els Grups polítics tenguin dret 
a estar representants a totes les entitats que se’n deriven de la gestió del Consell de Mallorca i de les 
seves compareixences en comissions informatives.  

Destaca la pluralitat de representació dels Grups polítics que s’observa a l’inici de la web del Consell 
de Mallorca i també la informació i la participació de la ciutadania, amb un seguiment i un control de la 
bústia de la ciutadania per tal d’aconseguir uns paràmetres de qualitat en els temps i en la qualitat de les 
respostes.  

Esmenta també la carta de serveis, l’impuls de la Llei d’accés electrònic i les mesures relacionades amb 
el personal de la institució (publicació de la Relació de llocs de treball i compatibilitats concedides als 
funcionaris) i també de total transparència pel que fa als nomenaments dels membres dels tribunals, de 
forma que siguin elegits per sorteig.   

Destaca la unanimitat aconseguida quant a l’existència d’una comissió de seguiment i d’avaluació 
d’aquest Codi Ètic de transparència, amb un seguiment semestral del qual se’n donarà compte al Ple. 
D’altra banda, assegura que se farà un seguiment sobre la forma en què se fan les incorporacions al 
Reglament Orgànic del Consell de Mallorca (ROC).   

Destaca la novetat que suposa l’apartat referit a les mesures derivades de l’incompliment del codi ètic, 
per part de consellers electes o consellers executius, que determina les conseqüències que se’n deriven.  

Per aquestes raons, assenyala que és un punt de partida important, un document bàsic, tot i que 
evidentment encara s’hi haurà de fer molta feina. Fa avinent que li veu molt bon futur pel fet que s’ha 
elaborat amb el consens unànime dels Grups polítics i també perquè permet incorporar noves mesures, 
en el futur, i permet incorporar algunes d’aquestes mesures al ROC. 

Observa que, tot i ser cert que en algun moment s’han enrocat en la discussió d’algun tema, en general 
hi ha hagut molta col·laboració i, per bé que ha suposat molta feina, finalment se n’han sortit.  

Finalment, felicita els Grups polítics per l’acord a què s’ha arribat. Diu que per ell ha estat un plaer 
coordinar el grup de treball que l’ha elaborat i els agraeix l’esforç per fer possible que avui se pugui 
presentar i aprovar aquest Codi Ètic del Consell de Mallorca. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció.  

Recorda que des de la signatura d’aquest codi ètic ha manifestat que la gent de Mallorca està 
d’enhorabona. Es mostra convençut que, amb la signatura i amb la seva aprovació estan convertint el 
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Consell de Mallorca en una de les institucions més transparents, més democràtiques i més 
participatives de l’Estat espanyol.  

Fa avinent que tots els Grups polítics d’aquesta institució han aportat tot el que han sabut i més per tal 
d’arribar a aprovar l’esmentat codi ètic.  

Destaca el control de la Comissió de Transparència fins al punt que pugui proposar la destitució d’un 
conseller que no compleixi correctament les seves obligacions. Fa avinent que és una qüestió molt 
transcendent que, de moment, distingeix aquesta institució de moltes altres administracions.  

D’altra banda, també assenyala la importància de l’obertura que suposa cap a la participació ciutadana, 
pel fet de poder intervenir directament, al final del Ple, per fer preguntes a qualsevol conseller sobre 
temes relacionats amb la seva gestió. És del tot important que les entitats que estan inscrites en el 
registre del Consell de Mallorca puguin intervenir en tots els punts de l’ordre del dia, no només en els 
que presenta l’equip de govern. 

Mostra el seu acord amb l’exposició general del codi ètic que ha fet el Sr. Jaume.  

Tot i els motius de satisfacció, ben evidents, considera que s’ha de tocar de peus a terra i s’ha de ser 
conscient que la ciutadania hi veu molt enfora, per la qual cosa no se tendrà la confiança de la gent 
mentre se produeixin situacions com les que actualment s’expliquen en els mitjans de comunicació, 
com ara l’actual cas de la Junta d’Andalusia.  

Reitera que mentre duri la situació en què qui hauria de donar explicacions no diu res, mentre els 
màxims responsables no sàpiguen estar al lloc que els correspon, la gent no se fiarà de la classe 
política.  

Diu que el seu Grup opina que el Sr. Rajoy, president de l’Estat espanyol, ha de comparèixer i si no és 
cert allò que se diu, ho ha de dir i ha de donar totes les explicacions necessàries, mentre que si les 
afirmacions són certes, ho ha de reconèixer i atenir-se a totes les conseqüències, per complicades que 
siguin. El mateix ha de fer qualsevol altre polític, independentment de quin sigui el seu partit polític.   

Diu que ja ho sap, que algú considerarà que aquesta intervenció no és oportuna. Comenta que ell 
tampoc no va considerar oportuna –i no va dir res– la intervenció de la Presidenta del Consell de 
Mallorca, en el moment de la signatura d’aquest codi ètic, referida a la degradació d’aquesta institució, 
perquè ell no creu que les institucions se degradin, sinó que qui ho fan són les persones que les 
gestionen, mai les institucions.  

Fa avinent que si el Consell de Mallorca ha sofert durant anys l’espoli i la corrupció, la institució no en 
té cap culpa ni se denigra per aquest fet, però és evident que sí s’han denigrat les persones que la 
gestionaven. 

Diu que s’ha sentit obligat a fer aquesta reflexió ètica, perquè ho considera prou important. Observa 
que, tot i ser una passa molt important l’aprovació del codi ètic, encara s’han de donar moltes més 
passes si se vol recuperar la credibilitat davant la ciutadania.  

Per acabar, demana disculpes si és el cas que algú s’hagi sentit ofès per les seves paraules.  

El Sr. COLOM (PSOE) intervé tot seguit. 

Diu que en aquests moments de crisi econòmica i de profunda desconfiança en les institucions i en els 
polítics, aquest tipus d’acords que avui s’eleva a l’aprovació del Ple no són només bons i necessaris, 
sinó que són també exigibles, al seu parer, especialment si pretenen la transparència de les actuacions 
dels polítics i el foment de la participació ciutadana en la presa de decisions.  

Creu que s’ha de destacar especialment el fet que el present acord pugui ser assolit avui per unanimitat 
de tots els Grups polítics presents al Ple, perquè demostra que tots els portaveus dels Grups polítics han 
tengut la suficient mà esquerra que ha permès resoldre els desacords inicials.  

Tot i això, per bé que no pretén desvirtuar gens ni mica la transcendència d’aquest codi ètic, fa avinent 
que no és més que una petita passa, un petit instrument per millorar la transparència i la política. 
Evidentment, no és un remei contra tots els mals, ni contra el càncer de la corrupció que tan greument 
afecta diferents àmbits polítics, sinó que fan falta més instruments, altres actuacions a més alts i 
diferents nivells polítics i posar més mitjans tècnics i humans per lluitar contra el frau i la corrupció.  
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D’altra banda, cal també agilitar els mecanismes processals i potenciar de forma efectiva els jutjats 
perquè se puguin investigar i resoldre de forma més ràpida i eficaç. Tot i així, com ja s’ha dit abans, és 
un acord molt important.  

Recorda que la necessitat d’arribar a l’esmentat acord va sorgir arran d’una moció que havia presentat 
al Ple del Consell de Mallorca el Grup Socialista, copiant un poc la idea de l’acord que se va prendre a 
la FEMP.   

Opina també, com ja s’ha dit en altres intervencions, que aquest codi ètic que s’aprova avui és millor i 
més concret que el que se va aprovar a la FEMP, pel fet que també conté una declaració de principis 
generals i alhora integra una sèrie de compromisos d’actuació molt concrets i molt importants.  

Tot i que no pretén repetir els termes de l’esmentat acord, sí que en vol destacar alguns, com ara la 
publicació a la pàgina web del Consell de Mallorca de la relació de càrrecs de confiança i de la seva 
retribució, la publicació de les despeses en matèria de publicitat i protocol, dels viatges i de les 
despeses dels membres corporatius, la seva agenda i la utilització que en fan del cotxe oficial. Fa notar 
que es tracta de compromisos molt concrets.  

Esmenta també la representació de tots els Grups de consellers en els òrgans col·legiats d’organismes 
dependents del Consell de Mallorca, la regulació de la compareixença en comissions informatives dels 
directius de la institució, perquè puguin donar explicacions a tots els membres de la Corporació.  

Fa notar també la importància de la creació d’una bústia de la ciutadania per atendre les seves queixes i 
arguments, i també el fet de potenciar les intervencions de les associacions, referides a les qüestions 
que se discuteixen en el Ple, com també que el públic assistent pugui formular precs i preguntes al final 
de la sessió del Ple.  

També mereix una especial menció la publicitat dels contractes menors i la creació d’una comissió per 
a la transparència, integrada per tots els Grups polítics, encarregada de vetllar per a la bona aplicació 
d’aquest codi ètic. 

Per acabar, diu que s’ha d’atorgar un vot de confiança al bon funcionament d’aquest codi ètic i 
d’aquesta comissió, però adverteix també que caldrà mantenir una actitud vigilant per evitar que se 
converteixi en paper banyat.   

La PRESIDENTA assenyala que en el dia d’avui l’acord a què s’ha arribat és un motiu d’alegria per al 
Consell de Mallorca.  

Considera que tots els Grups polítics que conformen aquesta institució han fet feina de valent durant 
poc més de dos mesos per tal d’aconseguir un pacte, i és clar que ho han aconseguit.  

Observa que tots han hagut de cedir un poc, per aconseguir-ho; evidentment, qui ha hagut de cedir més 
és l’equip de govern i s’ha de dir, però considera que era necessari fer-ho, en benefici de la població de 
Mallorca, atès allò que pensa dels polítics la societat mallorquina.  

Destaca que és necessari fer una passa endavant en benefici de la transparència i demostrar a la societat 
que tots els representants de la institució creuen en la honestedat, en la transparència i en la gestió 
correcta i molt acurada dels doblers públics; és això el que pretén el codi ètic, que la gent de Mallorca 
pugui conèixer com se gasta des del primer fins al darrer euro del pressupost de la institució.  

Fa avinent que al cap i a la fi, el que fan és administrar els doblers de la societat mallorquina, i ho han 
de fer bé, amb rigor i amb transparència. Considera també que òbviament aquest no és el final, sinó 
l’inici d’un camí per intentar, entre tots, millorar la imatge d’aquesta institució.  

Certament, la corrupció no és de les institucions sinó de les persones, però la corrupció que afecta 
determinades persones també pot afectar la imatge que té el poble de Mallorca d’una institució, raó per 
la qual insisteix a dir que és molt important l’acord al qual s’ha arribat, entre tots els Grups polítics, que 
representa un bon servei al Consell de Mallorca per intentar millorar la seva imatge davant la societat 
de Mallorca.  

Finalment, destaca també la major participació que s’intenta donar a tota la ciutadania de Mallorca, 
perquè pugui conèixer millor quina és la gestió que porta a terme aquesta institució. Per aquesta raó, fa 
notar que és molt important aconseguir el vot afirmatiu en la votació que se farà tot seguit.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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PUNT 32. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA A LA 
FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE LES ILLES BALEARS PER A 
L’ANY 2013. 

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

Antecedents: 
 
El director de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB), el Sr. 
Miquel Carrió Servera, sol·licita en escrit de data 28 de maig de 2013, una subvenció 
per a la realització d’un programa de seguiment de les pràctiques en empreses i 
entitats dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears. 
 
Una de les atribucions del Departament de Presidència és la de coordinar les 
relacions entre el Consell de Mallorca i la resta de institucions públiques de les 
Illes Balears. 
 
Consta a l’expedient: 
 
Informe justificatiu de la directora insular de Relacions Institucionals de 6 de juny de 
2013. 
Informe jurídic del cap de servei de la Secretària Tècnica del Departament de 
Presidència de 6 de juny de 2013. 
Certificat de reserva de crèdit, número d’operació 220130006827. 
Informe de fiscalització prèvia d’Intervenció General número 54/13, de data 20 
de juny de 2013. 
 
De conformitat amb els antecedents l’Hble. Sr. conseller executiu del Departament de 
Presidència, eleva la següent proposta d’acord, condicionada a la fiscalització prèvia 
de la Intervenció General, per tal de presentar-la al Ple 
 
A C O R D 
 
1.- Aprovar la subvenció per un import de TRENTA MIL EUROS (30.000€,-) a favor 
de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears per a la realització d’un 
programa de seguiment de les pràctiques en empreses i entitats dels estudiants de la 
Universitat de les Illes Balears. 

2.- Autoritzar i disposar una despesa per un import de TRENTA MIL EUROS 
(30.000€,-) a favor de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears, G-
07779895, camí de Passatemps, 241, 07120 Palma, amb càrrec a la partida núm. 
00.92430.48904 del pressupost 2013 del Consell de Mallorca i reserva de crèdit 
número 220130006827, pel motiu abans esmentat, quantitat que s’abonarà prèvia 
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presentació dels corresponents justificants, dintre de l’exercici econòmic en el qual 
s’hagi concedit. 

 
3.- La  FUEIB, com a entitat beneficiària de la subvenció es sotmetrà a les següents 
obligacions: 
PRIMERA.  
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 
 
b) Acreditar davant el Consell de Mallorca la realització de l’activitat amb les 
corresponents factures girades per tercers al beneficiari de la subvenció en la qual 
es farà constar el concepte de la despesa i també el compliment dels requisits i 
condicions que determini la concessió de la subvenció, i la liquidació de nòmines 
o fulles de salari, i els TC2, TC1 d’abonament de la Seguretat Social.  
 
c) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin 
causa de la concessió o compliment de la subvenció.  
 
d) Comunicar al Consell de Mallorca, en qualsevol moment, l’obtenció de subvencions o 
ajudes per a la mateixa finalitat i no consignades en la sol·licitud.  
 
e) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas.  
 
f) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a 
Mallorca o a qualsevol territori de parla catalana, es farà ús com a mínim de la llegua 
catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, el català tindrà el tractament de 
preferència.  
 
g) Es farà constar que l’activitat està subvencionada o patrocinada pel Consell de 
Mallorca.  
 
h) El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tan econòmica com 
tècnicament, el programa objecte de la subvenció.  
 
i) Sotmetre`s a les actuacions de fiscalització i control de la Intervenció del Consell de 
Mallorca i de la Sindicatura i/o Tribunal de Comptes.  
 
SEGONA. Modificació de l’objecte de la subvenció: 
 
Quan una persona o entitat tingui concedida una subvenció per a una activitat o objecte 
determinat i aquest es vingui modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible 
compliment, l’òrgan competent podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte, sempre que aquest estigui contemplat a les bases reguladores de la 
subvenció.  
 
TERCERA. Revocació i reintegrament. 
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La subvenció i ajudes seran de concessió voluntària, revocables i reductibles per les 
causes previstes a les lleis i al present reglament, i no seran invocables com a 
precedents.  
 
Els òrgans competents del Consell de Mallorca podran anul·lar total o parcialment les 
subvencions i ajudes concedides en el cas d’incompliment per part del beneficiari 
d’alguna de les obligacions previstes en aquest reglament, el qual vendrà obligat al 
reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, 
prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les lleis. El procediment 
utilitzat serà el contradictori, garantint sempre el dret de l’interessat a l’audiència.  
 
Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets 
que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per la iniciació del corresponent 
procediment sancionador.  
 
QUARTA. 
 
L’import de la subvenció s'ha de fer efectiva quan s'hagi justificat la totalitat de 
l’import del projecte, sempre abans del dia 21 de setembre de 2013, si bé els 
justificats dels TC1 i TC2 corresponents al mes d’agost de 2013, el termini s’amplia 
fins dia 15 d’octubre de 2013. Les factures justificatives han de tenir data d’emissió 
de dia 1 de gener a 31 d’agost de 2013 ambdós inclosos. En aquest sentit, la justificació 
de la realització del projecte s’ha de fer mitjançant un compte justificatiu, d’acord 
amb el que estableix l’article 72 del Reglament de la Llei general de subvencions, que 
ha d'estar integrat per la documentació  següent:  
 
 
Una memòria tècnica sobre els resultats de l'execució del projecte cultural 
subvencionat on es faci constar l'avaluació dels objectius i finalitats aconseguits, els 
mitjans de difusió utilitzats, nombre d'assistents i qualsevol altre aspecte que sigui 
rellevant. 
 
Una memòria econòmica justificativa de les despeses derivades de l'execució del 
pressupost del projecte que ha d'estar integrada per la següent documentació: 
 
Declaració responsable del beneficiari de la subvenció, mitjançant el qual s’acrediti 
que les despeses relacionades corresponen sense cap dubte a l’activitat 
subvencionada. 
 
Declaració responsable del beneficiari que acrediti que el cost d’adquisició justificat 
no supera el valor de mercat. 
 
Declaració responsable del beneficiari que acrediti que no recupera ni compensa l’IVA. 
 
Relació classificada de les despeses i ingressos amb indicació del creditor, de 
l’import, de la data d’emissió i signada pel beneficiari. En cas de que la subvenció 
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s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’han d’indicar les desviacions 
esdevingudes de l'activitat . 
 
Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb 
indicació de l’import i la seva procedència. En cas de no tenir ingressos s’haurà 
d’adjuntar una declaració responsable de la inexistència d’ingressos. 
 
Les factures originals o qualsevol altre document de valor probatori equivalent en el 
tràfic jurídic mercantil fins a l'import del projecte, que expressin clarament: 
 
Nom complet  i NIF/CIF de la persona o entitat expedidora 
Número i data 
Concepte 
IVA i retenció fiscal (si correspon) 
Dades fiscals del client de la factura 
 
 
(En el cas de què s'hagin de retornar les factures o justificants originals, a petició del 
beneficiari, s'hi ha de reflectir, mitjançant un segell, la data de concessió de la 
subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció). 
 
Una mostra, si n'és el cas, del material de difusió de l'activitat subvencionada: cartells, 
fullets de mà i qualsevol altre element publicitari. 
 
Es considerarà despesa subvencionable, aquella realitzada de dia 1 de gener a 31 
d’agost de 2013 ambdós inclosos, independent del seu pagament. No obstant el 
pagament s’haurà de realitzar dins l’exercici pressupostari en el qual es reconeix 
l’obligació 
 
Es considerarà despesa subvencionable, les despeses de gestió i d’administració 
específiques que estiguin directament relacionades amb l’activitat subvencionada i siguin 
indispensables per l’execució de la mateixa 
 
QUINTA.  
 
El beneficiari ha de complir amb les obligacions del capítol II de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvenciones (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), 
les recollides a l’article 10 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca 
(publicada la seva aprovació definitiva en el BOIB núm. 132, de 03/11/01) i les 
establertes en la resta de normativa que hi sigui d'aplicació així com, en especial, les 
recollides en aquestes prescripcions.  
 
SEXTA. 
 
La present subvenció, d’acord amb l’article 13.1 del reglament de subvencions del 
Consell de Mallorca (BOIB núm. 132 de 03/11/2001), és revocable i reductible per les 
causes previstes a les lleis, i al present reglament, i no seran invocables com a 
precedents. En aquest sentit, el Consell de Mallorca procedirà a modificar, anul·lar o 
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revocar i, si n'és el cas, al reintegrament total o parcial, de la present subvenció 
d’acord amb allò que estableix el títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvenciones (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), el capítol I del 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol de 2006 (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 
2006), pel qual s'aprova el reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, així com d’acord amb el que disposa l’apartat 2n de l’article 13 del 
reglament de subvencions del Consell de Mallorca i la resta de normativa que li sigui 
d'aplicació. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.  

 
 
PUNT 33. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ, 
DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ D’UN 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA. ANY 2013. REC 59.4/13. F/2013/4. 

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

Antecedents: 
 
1. S'han presentat factures emeses l’any 2013, corresponents a despeses 
corrents que provenen dels anys 2012 i 2013, referents a serveis prestats amb 
destí a Raixa adscrita al Departament de Presidència, que, si bé hi havia 
disponibilitat pressupostària,  no s’ha seguit el procediment legalment establert. 
 
2. S'han emès informes justificatius, informes jurídics i informe d'Intervenció General, 
número de referència REC 59.4/13 de data 27 de juny de 2013, que figuren al 
corresponent expedient. 
 
3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
4. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
 
5. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació dels pagaments.  
 
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 
A C O R D 
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1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit que es detalla a la relació adjunta 
d’Endesa Energía, SA Unipersonal, CIF A-81948077, domicili social c/ Ribera del 
Loira, 60, 28042 Madrid, que fa un total de TRES MIL CENT QUARANTA-
QUATRE AMB SEIXANTA-CINC (3.144,65) EUROS. 
 
2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la 
relació adjunta d’Endesa Energía, SA Unipersonal, CIF A-81948077, domicili social 
c/ Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid, per import total de TRES MIL CENT 
QUARANTA-QUATRE AMB SEIXANTA-CINC (3.144,65) EUROS, contretes pel 
Departament de Presidència segons el següent detall: 
 

  CODI RELACIÓ CENTRE   
IMPORT 

RC  

1 F/2012/4 Raixa 3.144,65 € 220130001218 

  
  TOTAL 3.144,65 €   

 
 
3r. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, la 
despesa aprovada amb el codi de relació relacionat en el punt anterior s’imputarà a 
l’aplicació pressupostària que figura al document RC.   
 
4r. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 34. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ, 
DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ D’UN 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS D’ASSESSORIA 
JURÍDICA, ADSCRITA AL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA. ANY 2013. 
REC 111.3/13. F/2013/11. 

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

1. S'han presentat factures-minutes emeses l’any 2013, presentades per la Sra. Maria 
Luisa Vidal Ferrer, NIF 43.075.097-F, corresponents a despeses corrents que 
provenen dels anys 2002, 2007, 2010 i 2011, referents a serveis prestats de 
procuradoria dels Tribunals del Consell de Mallorca, amb destí a Assessoria Jurídica, 
adscrita al Departament de Presidència, que no han seguit el procediment legalment 
establert atès que el procés pel qual s’haurien d’adjudicar aquest tipus de despeses es 
troba en fase de tramitació. 
 



 320

2. S'ha emès informe justificatiu, informe jurídic i informe d'Intervenció General, 
número de referència REC 111.3/13 de data 27 de juny de 2013, que figuren al 
corresponent expedient. 
 
3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
4. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
 
5. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació dels pagaments.  
 
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 
A C O R D 
 
1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit, que es detalla a la relació 
adjunta, a favor de la Sra. Maria Luisa Vidal Ferrer, NIF 43.075.097-F, c/ Bernat 
Amer, 9, 2a, 07011 Palma de Mallorca que fa un total de CINC MIL VUIT-CENTS 
VINT-I-DOS AMB TRENTA-TRES (5.822,33) EUROS. 
 
2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la 
relació adjunta a favor de la Sra. Maria Luisa Vidal Ferrer, NIF 43.075.097-F, c/ 
Bernat Amer, 9, 2a, 07011 Palma de Mallorca, per import total de CINC MIL VUIT-
CENTS VINT-I-DOS AMB TRENTA-TRES (5.822,33) EUROS, contretes per 
Assessoria Jurídica, adscrita al Departament de Presidència segons el següent detall: 
 
 

  CODI RELACIÓ CENTRE   
IMPORT 

RC  

1 F/2013/11 Assessoria Jurídica 5.822,33 € 220130005149 

  
  TOTAL 5.822,33 €   

 
 
3r. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, les 
despeses aprovades amb el codi de relació relacionat en el punt anterior s’imputaran a 
l’aplicació pressupostària que figura al document RC.   
 
4r. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

 
PUNT 35. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
D’URBANISME I TERRITORI (DIRECCIÓ INSULAR DE CARRETERES) 
DE ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL ( IMPORT: DE   104.173,84 €). 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Urbanisme i Territori que diu: 

Fets 
1. L’empresa ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL  ha presentat factures de 
subministrament elèctric de les carreteres del Consell de Mallorca del mes de març 
amb destí al departament  d’Urbanisme i Territori (Direcció Insualr  de  
Carreteres)  i no han pogut  seguir el procediment legalment establert. 
2. S’ha emès memòria justificativa subscrita pel cap de servei i conformada per la 
secretària tècnica d’Urbanisme i Territori. 
3. La disposició addicional dinou  del  TRLCSP estableix la responsabilitat 
patrimonial de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques 
derivades de les seves actuacions afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels 
preceptes que conté aquesta llei per part del personal al servei de les administracions 
públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la 
que la seva responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa 
específica en la matèria”. 
4. Es procedent el reconeixement de la despesa per tal d’evitar l’enriquiment injust 
que suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació. 
5. S’ha remès la documentació pertinent a Intervenció general per a la seva 
fiscalització. 
Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 26 de les d’execució del pressupost de 2013 en relació a la 
competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el Conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 
1. Aprovar i  reconèixer, extrajudicialment un crèdit per import total de   
104.173,84 €, contret pel Departament d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular  
de  Carreteres) ,  a favor de les persones físiques o jurídiques que consten a la 
relacions adjuntes. 

2. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública  l’ordenament 
dels pagaments. 

3. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 

 

La PRESIDENTA dóna la paraula al Sr. Francisco Fernández Ochoa, assessor general de la Unió 
d’Associacions de Mallorca. 
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Li demana que, si és possible, intenti ajustar-se a la durada de tres minuts, que és el temps previst per a 
aquestes intervencions.   

El Sr. FERNÁNDEZ pren la paraula i pronuncia la següent intervenció: 

“Honorable Sra. presidenta, honorables senyores i senyors consellers, 

La Unió d’Associacions de Mallorca, sobre aquest punt, exposa el següent: 

L’administració pública es pot permetre determinats privilegis que la ciutadania, ara mateix, no té.  

Així, si un ciutadà no pot pagar la factura de l’electricitat de casa seva, simplement li tallen el 
subministrament, i ha de pagar el deute. I si vol tornar-ne fer ús, ha de tornar a pagar l’embrancament.   

Si el Consell de Mallorca no paga, no passa res; tranquils, ja se resoldrà: ja se farà un pla de pagaments 
i se li embarga, a compte de la seva participació en els impostos de l’Estat o simplement, sense que 
ningú li talli el subministrament d’electricitat, s’espera fins i tot trobar una solució de pagament. 

Aquesta solució, com ja és un costum insostenible –i que se va criticar d’altres, des de l’any 2000– és 
la que s’està aplicant ara de manera desmesurada, sota la denominació de reconeixement extraordinari 
de crèdits. 

Recordin, senyores i senyors consellers, com criticaven fa temps qui aleshores era la presidenta del 
Consell de Mallorca, la Sra. Maria Antònia Munar, quan s’aprovaven per aquest sistema xifres que ara 
resultarien irrisòries.  

Parlant d’ètica interna, mirin cap a la Junta de Andalucía, on aquestes pràctiques irregulars del sistema 
de finançament públic ara estan sota l’observació dels tribunals de justícia, determinant la 
responsabilitat dels que les han ideat, sí, però també dels que consenten aquestes pràctiques i miren cap 
a un altre costat.  

El reconeixement extraordinari de crèdits té la seva base en no perjudicar a tercers, en què se pagui allò 
que s’ha de pagar perquè ningú no ha de sofrir les conseqüències d’un pressupost desequilibrat, 
insostenible.  

És veritat que quan un proveïdor del Consell de Mallorca no cobra es perjudica tota una cadena de 
pagaments que depenen de la institució, però quan aquest proveïdor és ENDESA la cosa canvia, i molt, 
perquè ENDESA, gràcies al tipus de polítiques que vostès implementen també és part de l’Estat, el qual 
li fa costat com si d’aquest tipus d’empreses depengués la seva fortalesa, conferint-li amb això un 
caràcter semipúblic que no haurien de tenir, se fa política econòmica de favoritismes oligopolistes 
impedint que entrin altres societats privades a un concurs públic que resulti ser –i possiblement seria la 
solució– més barat per a la institució, amb la mateixa prestació del servei.   

Si ENDESA no cobra de la institució, no se perjudica una cadena de pagaments que depenen del 
proveïdor ordinari, no. Si ENDESA no cobra perquè el servei d’electricitat és bàsic, es posa en 
evidència un mal funcionament que ens ha portat fins al punt en què ens trobam avui.  

Parlam de mala imatge, Sra. presidenta, aprovant despeses necessàries en electricitat per la via 
extrajudicial del reconeixement de crèdits. És ètic, això?  

És simplement lamentable per a la ciutadania que una institució com el Consell de Mallorca hagi de 
recórrer constantment a aquesta dolenta solució comptable per poder pagar l’electricitat que 
consumeixen les seves dependències. 

Pot ser així el Consell de Mallorca, en comptes de retornar un superàvit tècnic que només serveix per al 
refinançament del deute amb els bancs, es plantegi que és més important afavorir amb aquests doblers 
les polítiques d’ocupació de la gent de Mallorca que amb els seus imposts mantendrien directament les 
bases d’una institució pròpia, que avui està desfeta i que necessita ser reformada.  

Moltes gràcies.” 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Fa notar que els membres de la Corporació han assistit a les comissions informatives i ja tenen tota la 
informació sobre l’ordre del dia de la sessió del Ple, però el públic present a la sala de Plens no la té, 
per la qual cosa potser convendria iniciar cada punt amb una petita explicació. 
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Tot seguit, demana si existeix una data màxima a partir de la qual sigui possible no haver de presentar 
més al Ple tot aquest tipus de reconeixements extrajudicials de crèdit, que provenen de la contractació 
del subministrament elèctric.  

Els representants del seu Grup són conscients que la gestió del dia a dia genera reconeixements 
extrajudicials de crèdit, però fa notar que aquest del subministrament elèctric és molt específic, i aquest 
problema ja s’arrossega des de fa temps.  

Recorda que recentment se fa informar que s’intentava fer la contractació per mitjà del Govern balear, 
raó per la qual també demana informació concreta i actualitzada sobre aquesta qüestió. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Diu que el seu Grup, sobre aquest punt i també sobre el punt 38, vol reiterar tot el que ja va expressar 
en el darrer Ple, i manifestar el seu desacord sobre la gestió ordinària que en fa l’equip de govern. 

Fa notar que el reconeixement extrajudicial referit a GESA ENDESA i altres factures del departament 
de Bombers corresponen a serveis de tràmit habitual, per la qual cosa se podria haver tramitat 
perfectament un contracte públic. Retreu que no s’hagi fet així. 

Torna a dir que són despeses del tot planificables i opina que el REC que se presenta avui, ni tampoc el 
REC del darrer Ple, no encaixen dins el reconeixement extrajudicial habitual que se presenta al Ple de 
la institució en casos de factures que se tramiten malament, en casos molt puntuals.  

Recorda que la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública ja va explicar les seves dificultats de 
gestió, però opina que no és excusable perquè a causa dels preus que s’estan pagant se perjudica 
econòmicament el Consell de Mallorca i, alhora, la imatge d’aquesta institució i la de l’administració 
pública.  

Fa avinent que per bé que s’aprovin codis ètics o se facin altres tipus de “brindis al sol”, si no se prenen 
mesures per demostrar que, a més, se prenen altres mesures, ningú no creurà en la feina dels polítics 
d’aquesta institució. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) intervé a continuació. 

Explica que els plecs s’aprovaran en el Consell Executiu de dia 24 de juliol de 2013. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

PUNT 36. PROPOSTA D’INCOACIÓ D’UN EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2013 DEL INSTITUT 
MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública que diu: 

Atesa la proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 31 de 
maig de 2013, de modificació de les bases d’execució del pressupost 2013 de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials. 

Donat que l’equip de govern de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials vol dotar de crèdit 
la partida 00.23000.83000 Bestretes de personal atesa la gran demanda de bestretes 
per part del personal. 
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Donat que per raons tècniques es vol que deixar sense efecte el caràcter ampliable de 
les partides 10.23310.22699 Altres despeses Llar d'Ancians i 10.23313.22699 Altres 
despeses Residència Huialfàs.  

Amb l’objectiu d’afavorir una gestió més àgil i eficient dels crèdits destinats a despesa 
en inversió i corregir un error observat. 

Atès que la Intervenció d’aquest Consell de Mallorca, en data 24 de juny de 2013, ha 
emès el dictamen preceptiu, on es fan constar les operacions de modificació de crèdit 
que es proposen per atendre a les necessitats esmentades, i d’acord amb allò que es 
preveu en el capítol III Secció 2ona. a l’article 177 del TRLRHL aprovat pel RD 
legislatiu 2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 del RD 500/1990, 
de 20 d’abril i amb la base 8 de les bases d’execució del pressupost per a 2013, la 
consellera d’Hisenda i Funció Publica proposa al Ple de la Corporació que adopti el 
següent: 
 
A C O R D: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la base 9 de les Bases d’execució del pressupost de 
l’Institut Mallorqui d'Afers Socials de l’any 2013, deixant sense efecte la declaració 
com a aplicació ampliable de les partides que és relacionen a continuació: 
 

CODI APLICACIÓ DENOMINACIÓ
00.23000.83000 Bestretes de Personal

102.331.022.699 Altres despeses Llar d'Ancians

102.331.322.699
Altres despeses Residència 
Huialfàs  

 
 
SEGON.- Exposar al públic aquest acord, mitjançant anuncien el BOIB, per termini 
de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar 
les reclamacions que considerin oportunes davant el Ple del Consell de Mallorca. 
L’acord inicial es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant l’esmentat termini; en cas contrari el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les.  
 
La seva entrada en vigor restarà subjecte al compliment de les prescripcions 
establertes a l'article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases del 
Règim local, i també l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 37. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM.3 
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’INSTITUT 
MALLORQUÍ D’AFERS SOCIAL DE 2013 ( EXT 01/13). 
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Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública que diu: 

1. Vista la memòria justificativa de la modificació de crèdits, de data 27 de maig 
de 2013,  on es detalla el remanent de crèdit afectat, que ha sofert canvi de 
destí per resolució de presidenta de l’IMAS de data 20 de maig de 2013, 
quantificat en 1.019.722,80€ i que es converteix en un recurs disponible per 
finançar un crèdit extraordinari. 

 
2. Vista la proposta de la Consellera Executiva de Benestar Social i presidenta de 

l’Institut Mallorqui d'Afers Socials, de data 27 de maig de 2013, on es proposa 
l’inici de l’expedient núm.3  de modificació de crèdits per crèdits 
extraordinaris (ext-1/13). 

 
3. Atès que la Intervenció d’aquest Consell de Mallorca, en data 24 de juny de 

2013, ha emès el dictamen preceptiu, on es fan constar les operacions de 
modificació de crèdit que es proposen per atendre a les despeses esmentades, i 
d’acord amb allò que es preveu en el capítol III Secció 2ona. a l’article 177 del 
TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, concordant amb els 
articles 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril i amb la base 8 de les bases 
d’execució del pressupost per a 2013, la consellera d’Hisenda i Funció Publica 
proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent: 

 
 
ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació del pressupost d’aquest 
Institut per a la concessió de crèdits extraordinaris, d’acord amb el següent detall: 

A) AUGMENTS DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS

Exercici Org. Pro. canvi Descripció
Canvi de destí 

dels romanents 
afectats

2013 00 23000 62370 CD INVERSIÓ EN MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS SERVEIS GENERALS 14.000,00
2013 00 23000 62270 CD OBRA NOVA SERVEIS GENERALS 178.000,00
2013 00 23008 63670 CD INVERSIÓ REPOSICIÓ EQUIPS INFORMÀTICS 60.000,00
2013 00 23008 64170 CD INVERSIÓ IMMATERIAL APLICACIONS INFORMÀTIQUES 20.000,00
2013 00 23144 62570 CD NOVA INVERSIÓ EN MOBILIARI CC INCA 3.000,00
2013 00 23144 62370 CD NOVA INVERSIÓ EN MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS CC INCA 2.000,00
2013 00 23145 62270 CD OBRA NOVA CC MANACOR 200.000,00
2013 00 23145 62570 CD NOVA INVERSIÓ EN MOBILIARI CC MANACOR 20.000,00
2013 00 23145 62370 CD NOVA INVERSIÓ EN MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS CC MANACOR 10.000,00
2013 10 23311 62370 CD NOVA INVERSIÓ EN MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS RES. BONANOVA 62.000,00
2013 10 23312 63270 CD OBRES DE REPOSICIÓ RESIDÈNCIA FELANITX 70.000,00
2013 10 23312 62370 CD NOVA INVERSIÓ EN MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS RES. FELANITX 5.000,00
2013 10 23313 62270 CD OBRA NOVA RESIDÈNCIA HUIALFAS 65.000,00
2013 10 23322 62270 CD OBRA NOVA LLAR REINA SOFIA 30.000,00
2013 20 23330 62370 CD NOVA INVERSIÓ EN MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS LLARS DEL MENOR 42.715,83
2013 40 23328 78971 CD APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CAPITAL AL CONSORCI APROP 197.533,28
2013 30 23158 63270 CD OBRES DE REPOSICIÓ CA L'ARDIACA 30.000,00
2013 10 23329 76770 APORTACIÓ CAPITAL CONSORCI ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 10.473,69

1.019.722,80  
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
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Aplicació Descripció 

Prev. 

Anterior 

Aug. 

Previsions 

Prev. 

Definitiva 

870.10 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES AMB 
REC. AFECTATS 0,00 1.019.722,8 1.019.722,8 

       
  TOTAL AUGMENTS INGRESSOS 0,00 1.019.722,8 1.019.722,8 

  
 
SEGON.- Exposar al públic aquest acord que serà considerat definitiu, si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en 
vigor una vegada s'hagi complit el que disposa l'article 112,3 de la Llei 7/1985 de 2 
d'abril reguladora de les bases del Règim local, i també l'article 169 del Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de 
març. 
 

El Sr. GARAU (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Demana a la Sra. Cirer que expliqui a què se destinarà la despesa prevista, que correspon a romanents 
de Tresoreria, i tot seguit ho concreta. 

Per exemple, creu que l’obra nova que correspon a Serveis Generals pretén ampliar l’aparcament de 
l’edifici de l’IMAS.  

Quant a l’obra que s’ha previst fer a Manacor, vol saber en què consisteix aquesta inversió.  

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) inicia la seva intervenció. 

Fa notar que haurà de reiterar el mateix que ja li va explicar el director gerent de l’IMAS, en la reunió 
de la darrera Comissió Informativa.  

Observa que el Sr. Garau potser vol que sigui ella qui li ho expliqui, en comptes de fer-ho el director 
gerent, i ho fa tot seguit, per bé que li adverteix que la informació que donarà és bàsicament la mateixa, 
perquè és obvi que no en tenen dos conceptes diferents.  

Quant al punt anterior, el 36, informa que es tracta de bestretes del personal de l’IMAS. Explica que la 
partida ha estat insuficient, raó per la qual s’ha de dotar amb una quantia superior perquè s’han produït 
més demandes de bestretes que en anys anteriors.  

Pel que fa a aquest punt, el 37, correspon a l’aplicació del romanent d’anys anteriors, que ha servit per 
atendre obres de millora en centres propis i també per poder afrontar circumstàncies imprevistes que 
han sorgit. Posa com exemple el cas de la Residència de Felanitx, on l’any passat se va produir una 
avaria de l’aire condicionat; és clar que és molt difícil conviure en una residència si té aquesta 
mancança.  

Tot seguit dóna les explicacions oportunes sobre les dues partides més importants. 

La primera partida, de 178.000€, se destina a la nova obra de Serveis Generals. Li recorda que, com ja 
li va explicar el director gerent, correspon a la demolició de la instal·lació de Sa Placeta, una 
instal·lació provisional gestionada per Projecte Home.  

Fa notar que la previsió inicial era d’un any o dos, però finalment va durar molts d’anys, més dels que 
eren desitjables, per la qual cosa tan aviat s’acabaren les obres a Ca l’Ardiaca s’hi varen acomodar els 
usuaris d’aquest servei. Ara queda buida aquesta instal·lació, per la qual cosa s’ha de demolir i s’ha 
d’incorporar aquest espai, com espai lliure o com espai per aparcament; ja se decidirà més endavant 
com s’incorpora aquest espai sense construcció a l’espai propi de l’edifici de l’IMAS. 

Observa que és una obra molt costosa, perquè s’ha detectat que es tracta d’uns materials d’amiant que 
ocasionen que la seva demolició l’hagi de fer una empresa específica; no la pot fer el propi personal de 
manteniment de l’IMAS ni tampoc una empresa normal. 

Assenyala que seria important poder incorporar nou espai d’aparcament a l’edifici de l’IMAS, perquè 
en aquests moments és just o insuficient.  
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Indica que també tenen una situació que agreuja encara més la situació de l’IMAS –i suposa que el Sr. 
Garau no la desconeix– pel fet que hi ha una empresa que ha adquirit la propietat de Can Domenge, i ja 
ha començat les obres. Actualment l’IMAS n’està utilitzant una part com a aparcament, tot i que 
correspon a la Unitat d’Execució de Can Domenge. Són exactament 700 m2, en els quals hi caben més 
de vint cotxes.  

Adverteix que quan el propietari del solar reclami aquest espai, s’haurà de retornar, atès que actualment 
l’IMAS l’està ocupant sense tenir-ne la propietat. 

La segona partida va destinada al Centre Comarcal de Manacor. Explica que hi varen trobar un conveni 
que era del tot desavantatjós per a l’IMAS, d’una quantia econòmica molt elevada i amb molt poca 
quantitat de metres quadrats, en un edifici nou.  

Diu que existeixen problemes de relació entre l’Ajuntament de Manacor i l’empresa constructora de 
l’obra, i que aquest és un litigi que ha de resoldre l’esmentat ajuntament amb l’empresa que fa les 
obres. Assenyala que l’IMAS, actualment, es troba en un procés de renegociació de l’esmentat conveni 
i per aquesta raó han mantingut disponibles 200.000€, perquè estan interessats a mantenir opcions a 
ocupar una part d’aquest centre nou, a Manacor, però encara han d’esperar a la resolució del litigi a què 
s’ha referit.  

Torna a dir que mantenen l’interès per fer aportacions econòmiques per a la finalitat indicada, que 
possiblement seran d’una quantia superior a les que s’havien estipulat, perquè volen tenir accés a una 
quantitat de metres quadrats superior a la que inicialment s’havia pactat, i a una quantitat d’anys també 
superior a l’establerta, atès que era una durada molt reduïda, que no deixava marge pràcticament per 
poder amortitzar l’elevada inversió que s’havia acordat.  

Informa que la resta de quantitats corresponen a inversions per fer a centres de Menors i a residències, 
per a petites obres, per reparar desperfectes o per destinar a mobiliari.  

Assegura, per acabar, que totes les inversions de què ha parlat eren del tot necessàries.  

El Sr. GARAU intervé tot seguit.  

Diu a la Sra. Cirer que el seu Grup no comparteix les seves prioritats. 

Li recorda que té 146 habitacions buides a les residències; concretament, a La Bonanova en té 92 i li fa 
notar que amb 400.000€ o 500.000€ d’aquestes partides que ha indicat se podrien arreglar pràcticament 
40 habitacions que actualment se destinen a residents vàlids per reconvertir-les en habitacions per a 
residents dependents. D’aquesta forma, 40 persones tendrien una habitació decent i pública.  

Assegura que ahir va visitar de bell nou l’aparcament de l’IMAS –que s’havia arreglat també durant la 
passada legislatura– i va observar que hi havia bastant d’espai buit. Fa notar que s’omple en moments 
concrets, per diverses circumstàncies, però no considera que actualment sigui una decisió oportuna 
augmentar places d’aparcament, quan se tenen habitacions buides.  

No considera oportú tampoc destinar més doblers al projecte de Manacor perquè opina que va ser una 
“burrada” que se va signar en torn a l’any 2003 o 2004. Assegura que se tracta d’un conveni que va 
signar l’expresident de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, el Sr. Antoni Serra, amb el 
batle de l’Ajuntament de Manacor. 

Adverteix que ell ja se’l va trobar fet i que el seu equip el va remodelar perquè no fos tan costós, atès 
que era un edifici que costava 3 o 4M€.  

Reitera que no comparteix aquestes prioritats i adverteix a la Sra. Cirer que ella té un problema que no 
vol afrontar: les habitacions buides de les residències. Assegura que, almenys en el cas de La 
Bonanova, és possible fer les obres de reconversió que ha indicat, poc a poc i de forma que no 
interrompi la vida quotidiana dels seus usuaris.  

Reitera que actualment hi ha 92 habitacions buides i adverteix que en acabar la legislatura hi haurà més 
de 120 o 130 habitacions buides, per la qual cosa dubta que en aquestes circumstàncies se pugui parlar 
d’una gestió eficient.  

La Sra. CIRER intervé per tancar el debat. 
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Diu al Sr. Garau que tant de bo només tenguessin un problema, perquè la realitat és que en tenen 
bastants més. Tot i això, li fa avinent que qui marca les prioritats a l’hora de resoldre’ls és l’equip de 
govern actual. 

Respecta que el Sr. Garau no comparteixi les prioritats que ella ha indicat ni el plantejament que s’ha 
fet, però li reitera tots els arguments que ha explicat pel que fa a la decisió de fer ús del romanent 
d’exercicis anteriors per atendre les necessitats que ha explicat, algunes molt urgents, que afectaven la 
convivència diària d’usuaris de centres propis de l’IMAS.  

Quant als casos de Sa Placeta i de l’edifici de Manacor, també respecta que no comparteixi el seu parer. 
Li fa saber que a ella tampoc no li agrada ni el conveni de Manacor que va deixar ell quan ho va 
gestionar, ni tampoc la situació en què va deixar la gestió de Sa Placeta, però considera que s’ha 
d’afrontar i que aquesta estructura ha de desaparèixer, perquè poden tenir problemes amb la salut 
laboral.  

Posteriorment estudiaran si tenen o no recursos per fer un aparcament, tot i que fa avinent que serà 
necessari que n’hi hagi, perquè s’haurà de retornar l’espai que s’ocupa, que el Sr. Garau va habilitar i 
que està asfaltat correctament, però també fa notar al Sr. Garau que no era propietat del Consell de 
Mallorca, sinó del propietari del solar de Can Domenge.  

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), nou vots en 
contra (PSOE) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 
 

PUNT 38. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 
CORRESPONENTS DEL DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL ( 
DIRECCIÓ INSULAR D’EMERGÈNCIES I DIRECCIÓ INSULAR DE 
COOPERACIÓ LOCAL I SUPORT MUNICIPAL) A L’EXERCICI 2011 I 
2012. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cooperació Local que diu: 

Ateses les factures presentades corresponents a serveis prestats amb destí al 
Departament de Cooperació Local  que no han seguit el procediment legalment 
establert. 

Atès que procedeix el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust 
que suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 

Ateses les memòries justificatives i  els informes jurídics de cada una de les 
direccions insulars, i l’informe d’Intervenció General que figuren al corresponent 
expedient. 

Atesa la disposició addicional 19 de la Llei de Contractes del Sector Públic que regula 
la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al servei de les 
administracions Públiques derivada de les seves actuacions en matèria de contractació 
administrativa, tant per danys causats a  particulars com a la pròpia Administració, 
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que s'exigirà d'acord amb el que disposa el títol X de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, i en el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el 
Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial. Atès que el punt 2 diu que  la infracció o aplicació 
indeguda dels preceptes continguts en aquesta Llei per part del personal al  servei de 
les administracions públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constituirà falta 
molt greu, que s’exigirà d'acord amb la normativa específica en la matèria. 

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses per a l’any 2013 per 
fer front a la totalitat de les despeses. 

Atès que d’acord amb la legislació vigent, correspon al ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits i amb caràcter previ haurà de dictaminar la 
Comissió Informativa corresponent. 

Per tot l’exposat, es proposa que el Ple adopti el següent 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de CENT SEIXANTA-UN 
MIL VUIT- CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS 
(161.872,09€)  a càrrec del pressupost de 2013 del Departament de Cooperació 
Local, d’acord amb el que disposa la base 26 de les d’execució del pressupost 
2013 i tenint en compte l’exigència de responsabilitats de caràcter patrimonial 
que ve recollida a la disposició addicional 19 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, per el qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. La quantitat abans esmentada es distribueix 
segons el llistats que formen part de la documentació annexa a aquesta 
proposta, i més concretament: 

 

PROGRAMA RC NÚM 
PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT 

220130001983 65.13000.22699 127.588,53 € 

220130002632 65.13000.22699 34.107,93 € 

RC/ 220130006938 65.13000.22699 -2.293,37€ 

BOMBERS DE MALLORCA 

220130006939 65.13000.62490 2.293,37€ 
COOPERACIÓ I 
ADMINISTRACIÓ LOCAL  220130001987 65.16930.22103   175,63 € 

 
2. Autoritzar disposar i reconèixer una obligació de CENT SEIXANTA-UN MIL 

VUIT- CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS 
(161.872,09€), a favor dels tercers detallats a les relacions F/2012/80 i 
F/2012/107, a càrrec del pressupost de 2013 del Departament de Cooperació 
Local. S’adjunten les reserves de crèdit adients per procedir al seu pagament. 

 
3. Que la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública ordeni el pagament de 

les factures corresponents a les relacions adjuntes F/2012/80 i F/2012/107 a 
favor dels tercers que hi figuren a dites relacions, per un import total de CENT 
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SEIXANTA-UN MIL VUIT- CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NOU 
CÈNTIMS (161.872,09€) a càrrec del pressupost 2013 del Departament de 
Cooperació Local. 

 
4. Notificar aquest acord al Departament de Cooperació Local.  

 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 
 

RENÚNCIES CONSELLERS 

PUNT 39. DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DE L’ACTA DE 
CONSELLERA DEL CONSELL DE MALLORCA DE LA SRA. ISABEL 
CARMEN LLINAS WHARTMANN. 

El Sr. MAS (secretari general del Consell de Mallorca) explica que se tracta de donar-
se per assabentats d’aquesta circumstància, i reclamar a la Junta Electoral que designi 
la persona que l’ha de substituir. 

La corporació es dóna per assabentada i acorda sol·licitar a la Junta Electoral de les 
Illes Balears l’expedició de la credencial corresponent a la persona que ha de 
substituir a la Sra. Isabel Carmen Llinàs Whartmann. 

 

PUNT 40. DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DE L’ACTA DE 
CONSELLERA DEL CONSELL DE MALLORCA DE LA SRA. MARIA 
LLUÏSA DUBÓN PRETUS. 

La PRESIDENTA expressa la seva satisfacció, en nom de tota la Corporació, per la 
feina que ha fet la Sra. Dubon en la institució.  

Destaca el fet que ha deixat una important empremta, dins l’àrea d’Urbanisme, com a 
persona que tengut un bon tarannà i una bona relació amb tothom. 

Sobretot, destaca la feina que va fer la Sra. Dubon durant l’anterior legislatura, per 
intentar aconseguir una cosa tan important per a Mallorca i per a la serra de 
Tramuntana: la Declaració de la serra de Tramuntana com a Patrimoni de la 
Humanitat, per part de la Unesco.  

Fa avinent que hi va dedicar tots els seus esforços, per tal d’aconseguir aquest 
objectiu. 

Li expressa els seus millors desitjos per a aquesta nova etapa de la seva vida, en tots 
els aspectes.  

Per acabar, li reitera el seu agraïment per tot el que ha explicat.  

A continuació li dóna la paraula.  

La Sra. DUBON (PSOE) intervé tot seguit. 
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Explica el motiu de la seva renúncia com a consellera d’aquest Ple. Indica que és 
deguda a circumstàncies personals, com ha indicat també en la seva petició oficial. 

Agraeix l’oportunitat que li ha brindat el Partit Socialista de poder concórrer en dues 
ocasions a les eleccions al Consell de Mallorca.  

També expressa l’agraïment a totes les persones que han dipositat la seva confiança 
en el Partit Socialista, fet que ha permès poder treballar des d’aquesta institució a 
favor de Mallorca. 

Fa notar que, curiosament, avui fa exactament sis anys que va ser nomenada 
consellera executiva. Tot i que és una pura curiositat, en fa menció i ho destaca, 
perquè li agrada tot allò relacionat amb les dates.   

D’aquests sis anys al servei del Consell de Mallorca, quatre els va poder dedicar a 
treballar des d’un càrrec de govern, com a consellera executiva de Territori, fet que li 
va permetre fer prou coses. Els altres dos ha estat a l’oposició i han constituït la seva 
primera experiència en aquest sentit.  

Reconeix que li costa més fer feina des de l’oposició, potser a causa del seu tarannà, 
perquè és una persona de gestió, de caire més executiu. Observa que les coses són 
com són, i cadascú té el perfil que té.  

Tot i això, manifesta que per a ella ha estat un plaer i vol agrair a tots els Grups 
polítics, i molt especialment al seu Grup, el Grup Socialista, tot el suport que ha rebut.  

També agraeix a tot el personal funcionari de la institució, i a tot el personal en 
general, que en tot moment ha col·laborat amb ella per fer possible la tasca que ha 
realitzat.  

Finalment, agraeix a la premsa la seva col·laboració, perquè al llarg d’aquests anys 
l’ha tractada molt respectuosament.  

Tot seguit, demana a la Presidenta si ha d’ocupar un seient entre el públic, atès que ja 
ha formalitzat la seva renúncia, o si li sembla bé que continuï asseguda a la bancada 
del PSOE, en el benentès que a partir d’aquest moment deixarà de votar. 

La PRESIDENTA respon que no existeix cap inconvenient perquè continuï asseguda 
entre els companys del seu Grup polític. 

Prèvia consulta de confirmació al Sr. MAS (secretari general del Consell de 
Mallorca), indica que a partir d’aquest moment la Sra. Dubon ja no pot votar. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 

En nom del seu Grup polític, agraeix a la Sra. Dubon la seva dedicació a la institució 
durant sis anys. Ho fa també tant com a company del Consell Executiu, que va 
compartir amb ella durant una part de la passada legislatura, com també com a 
company a l’oposició durant aquesta legislatura.  

Agraeix la seva bona disposició, la seva cordialitat, que ha permès fer tractes de gestió 
política amb ella, a qualsevol nivell. Per aquestes raons, li desitja molta sort en la seva 
nova etapa que avui emprèn.   

El Sr. GARAU (PSOE) intervé a continuació. 
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Destaca especialment els quatre anys de gestió que ha compartit amb la Sra. Dubon, 
durant la passada legislatura.  

Fa notar que és un exemple de persona dedicada a la política per vocació, tot i que no 
perd mai l’actitud professional, tècnica i científica a l’hora d’escometre els problemes, 
que és el que a vegades els manca a d’altres.  

Per aquestes raons, agraeix especialment la seva rectitud ètica, davant tots els 
comportaments, tant els interns del PSOE com en els de les institucions.  

Tot i que comenci una nova etapa de la seva vida, espera que no deixi de col·laborar 
amb el seu partit polític. Li reitera l’agraïment i li dóna l’enhorabona. 

La corporació es dóna per assabentada i acorda sol·licitar a la Junta Electoral de les 
Illes Balears l’expedició de la credencial corresponent a la persona que ha de 
substituir a la Sra. Maria Lluïsa Dubon Pretus.  

 

II) PART DE CONTROL 

PUNT 41. DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE 

a)RELACIÓ DE DECRETS I RESOLUCIONS ADOPTATS DES DE LA 
DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA. 

S’ajunta com annex la relació de decrets 

Es donen per assabentats. 

 

b)SUBSTITUCIÓ MEMBRES COMISSIÓ DE GOVERN. 

Fets 

Mitjançant Decret de Presidència de dia 14 de juliol de 2011, modificat per Decret de 
dia 24 de juliol de 2012, es van nomenar els membres de la Comissió de Govern del 
Consell Insular de Mallorca. 

El dia 17 de juny de 2013 la Sra. Isabel Carmen Llinàs Whartmann ha presentat la 
renúncia a la condició de consellera electa. 

El dia 17 de juny de 2013 el portaveu del Grup de consellers del Partit Popular ha 
comunicat una sèrie de canvis en els representants del Grup a la Comissió de Govern. 

Fonaments 

En l’article 25 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple dia 2 
de juliol de 2002 (BOIB núm. 102, de 25 d'agost) i modificat dia 8 de març de 2004 
(BOIB núm. 38, de 16 de març), dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 
d'agost), dia 13 d’octubre de 2011 (BOIB 158, de 20 d’octubre de 2011) i 14 de febrer 



 333

de 2013, es disposa que, una vegada feta la designació per part del grup polític, 
correspon a la Presidència nomenar els membres de la Comissió de Govern. 

Per tant, resolc: 

1. Disposar el cessament de la consellera Maria Magdalena García Gual com a 
membre suplent de la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca i agrair-li 
els serveis prestats. 

2. Nomenar membres de la Comissió de Govern les persones següents: 

Titular:  Maria Magdalena García Gual  

Suplent:  Antonio Llamas Márquez 

De manera que la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca estarà 
integrada pels membres següents: 

Presidenta: Maria Salom Coll, presidenta del Consell Insular de Mallorca 

Vocals: 

Pel Grup PARTIT POPULAR 

Titular: Miquel Vidal Vidal 

Suplent: Antonio Llamas Márquez 

Titular: Jaume Crespí Deyà 

Suplent: Margalida Ginard Mesquida 

Titular: Joan Rotger Seguí 

Suplent: Bernat Roig Cabrer 

Titular: Maria Magdalena García Gual 

Suplent: Josep Oliver Rebassa 

Pel Grup SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 

Titular: Sílvia Cano Juan 

Suplent: Jaume Garau Salas 

Titular: Melchora Gómez Andrés 

Suplent: Mercedes Garrido Rodríguez 

Titular: Antoni Alemany Cladera 
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Suplent: Francesc Dalmau Fortuny 

Pel Grup Més per Mallorca 

Titular: Joan Font Massot 

Suplent: M. Magdalena Palou Cànaves 

Secretari, el de la corporació 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), sens perjudici que produeixi efectes des 
de la data de la signatura. 

3. Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que tengui lloc. 

Es donen per assabentats. 

 

c) NOMENAMENT MEMBRE COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I DE 
COMPTES 

Fets 

Aquesta Presidència en data 14 de juliol de 2011, en data 19 d’octubre i en data 24 de 
juliol de 2012, va designar les persones que formen la Comissió Informativa General i 
de Comptes en representació del diferents grups polítics. 

El Grup de consellers del Partit Popular, en data 17 de juny de 2013, ha comunicat 
canvis dels representants del Grup a la Comissió Informativa. 

Per tant, resolc: 

1. Disposar el cessament de la Sra. Maria Magdalena García Gual com a membre 
suplent de la Comissió Informativa, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Designar perquè formi part de la Comissió Informativa General i de Comptes, en 
representació del Grup de consellers del Partit Popular, la senyora Maria Magdalena 
García Gual, com a membre titular, i el Sr. Joan Rotger Seguí, com a membre suplent, 
de manera que l'esmentada comissió restarà integrada per les persones següents: 

Titulars: Miquel Vidal Vidal 

  Jaume Crespí Deyà 

  Margalida Isabel Roig Catany 

  Bernat Roig Cabrer 

  Maria Magdalena García Gual 
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Suplents: Antonio Llamas Márquez 

  Josep Oliver Rebassa 

  Joan Rotger Seguí 

  Margalida Ginard Mesquida 

  Coloma Terrassa Ventayol 

Grup SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 

Titulars:  Jaume Garau Salas 

  Mercedes Garrido Rodríguez 

  Francesc Dalmau Fortuny 

Suplents: Sílvia Cano Juan 

  Melchora Gómez Andrés 

  Rosario Sánchez Grau 

Grup Més per Mallorca 

Titular: Joan Font Massot 

Suplent: M. Magdalena Palou Cànaves 

 

3. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), sens perjudici que produeixi efectes des 
de la data de la signatura. 

4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

Es donen per assabentats. 

 

d) DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DE LA CONSELLERA SRA. 
MARIA LUÏSA DUBON PETRUS. 

Fets 
El Ple de la corporació en sessió de dia 11 de juliol de 2011 va establir el règim 
de dedicació, les retribucions i les indemnitzacions dels membres de la 
corporació, modificat per acord del Ple en sessió de dia 26 de juliol de 2012. 

De conformitat amb l’anterior, es va delegar en la Presidència del Consell Insular 
l'execució d'aquest acord per determinar els membres de la corporació que fan 
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funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, amb la finalitat de donar 
compliment al que es disposa en els apartats 3 i 5 de l'article 75 de la Llei reguladora 
de les bases de règim local. 

Mitjançant el Decret de Presidència de dia 13 de desembre de 2012 es va 
determinar que el règim de dedicació de la consellera Maria Lluïsa Dubon 
Petrus seria el de dedicació parcial. 
El dia 19 de juny de 2013 el portaveu del Grup Socialista al Consell de 
Mallorca ha comunicat que la Sra. Dubon passarà al règim de dietes per 
assistència a sessions del Ple amb efectes de dia 1 de juliol de 2013. 
Per tant, resolc: 

1. Determinar que la consellera Maria Lluïsa Dubon Petrus s’acull al règim de dietes 
per assistència a sessions del Ple, amb efectes de dia 1 de juliol de 2013. 

2. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

 

Es donen per assabentats.  

La PRESIDENTA adverteix, per evitar interpretacions errònies, que es dóna compte 
d’un decret anterior a la renúncia de la Sra. Maria Lluïsa Dubon Petrus, tot i que 
curiosament se presenta després d’haver-se formalitzat aquesta renúncia com a 
consellera del Consell de Mallorca.  

 

e) NOMENAMENT DE LA PRESIDÈNCIA I LA VICEPRESIDÈNCIA DE LA 
COMISSIÓ INSULAR D’ARTESANIA DE MALLORCA. 

Fonaments jurídics 

L’article 42 ter. 1 a) del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca determina 
que la Presidència del Consell ha de nomenar una persona per ocupar la presidència 
de la Comissió Insular d’Artesania de Mallorca i una altra per a la vicepresidència, 
d’entre els seus consellers i conselleres, que poden ser tant electes com executius. 

Per tant, resolc: 

1. Nomenar president de la Comissió Insular d’Artesania de Mallorca el senyor Joan 
Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports. 

2. Nomenar vicepresident de la Comissió Insular d’Artesania de Mallorca el senyor 
Jaume Juan García, conseller executiu de Presidència. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades. 

4. Publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
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5. Donar Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

 

Es donen per assabentats. 

 

PUNT 42. DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL GRUP DE CONSELLERS 
DEL PARTIT POPULAR DE NOMENAMENT MEMBRES 
REPRESENTANTS A L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LEGALITAT 
URBANÍSTICA. 

Es dóna compte del següent escrit: 

MIQUEL VIDAL VIDAL, Com a Portaveu del Grup de Consellers del Partit 
Popular, comunica que es nomena com a membres representants del Grup de 
Consellers del Partit Popular a l’Agència de Protecció de Legalitat Urbanística. 
 
 

TITULARS SUPLENTS 
 

Josep Oliver Rebassa  Margalida Ginard Mesquida 
Antoni Mulet Campins Mª Magdalena García Gual 
Bernat Roig Cabrer Juan José Sard Falquer 

 

El Sr. MAS (secretari general del Consell de Mallorca) adverteix que a la redacció 
d’aquest punt i en la del següent, el núm. 43, allà on diu: “donar de l’escrit...”, ha de 
dir: “donar compte de l’escrit...” 

Es donen per assabentats. 

 

PUNT 43. DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL GRUP DE CONSELLERS 
DEL PARTIT POPULAR DE NOMENAMENT MEMBRES 
REPRESENTANTS A LA COMISSIÓ INSULAR DE PATRIMONI 
HISTÒRIC. 

Es dóna compte del següent escrit: 

MIQUEL VIDAL VIDAL, Com a Portaveu del Grup de Consellers del Partit 
Popular, comunica que es nomena com a membres representants del Grup de 
Consellers del Partit Popular a la Comissió insular de Patrimoni històric. 
 
 

TITULARS SUPLENTS 
 

Jaume Crespí Deyà Margalida Ginard Mesquida 
Bernat Roig Cabrer Juan José Sard Flaquer 
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Antonio llamas Márquez  Antonia Roca Bellinfante 
Mª Magdalena García Gual Pep Oliver Rebassa 

 

Es donen per assabentats. 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT  I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

 

PUNT 44. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE EL CONSORCI 
SOCIOSANITARI DEL GOVERN BALEAR. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès que hem tengut coneixement que el dia 6 de març de 2013 la Junta Rectora del 
Consorci de Serveis Socials i Sociosanitaris de les Illes Balears va adoptar l’acord 
d’aprovar uns nous estatuts, els quals s’han de sotmetre a aprovació de totes les 
entitats consorciades, entre les quals es troba el Consell de Mallorca. 
 
Que a la vista de l’esmentada modificació d’estatuts es conclou amb facilitat que la 
finalitat d’aquesta és l’assumpció per part del Consorci de les funcions que, fins ara, 
ha desenvolupat la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de 
l’Autonomia Personal de les Illes Balears. 
 
Que moltes de les funcions que realitza la Fundació, com les de valoració de les 
persones dependents o les de l’elaboració del PIA  han estat concertades amb el 
Consell de Mallorca i els Ajuntaments. 
 
Que, fins ara, l’actual sistema de funcionament entre Ajuntaments, Consell i Govern 
ha funcionat relativament bé.  
 
Que la incorporació al Consorci de la Fundació suposarà una primera passa de cara a 
la recentralitzacio dels serveis cap al Govern i, segurament també, una primera passa 
cap a la privatització de molts de serveis i residències públiques. 
 
Que aquesta iniciativa provoca un gran pas enrera pel que fa a les competències del 
Consell i ajuntaments, així com un greuge pels centenars de treballadors que veuen 
perillar els seus llocs de treball. 
 
Que la privatització fa créixer la desigualtat social ja que s’obtén un benefici per part 
de les empreses privades, un benefici que s’extreu dels ciutadans i dels usuaris, a més 
d’empitjorar, a la llarga, la qualitat dels serveis, com es va demostrar en les primeres 
residències privades que el Govern del PP va posar en marxa a la legislatura 2003-
2007, tant a Eivissa com a Mallorca. 
 



 339

Que el Grup Socialista considera aquesta decisió contrària a l’esperit i a les previsions 
que se contenen a l’Estatut d’Autonomia, quant al disseny de l’arquitectura 
institucional i de l’organització territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, per a la qual cosa formulem les següents propostes perquè siguin aprovades 
en el proper Ple ordinari del Consell de Mallorca:  
 
1.-El Consell de Mallorca reafirma la seva voluntat de complir amb  l’article 70.4 de 
l’EAIB, que li atribueix com a competències pròpies els “Serveis socials i assistència 
social. Desenvolupament comunitari i integració. Política de protecció i atenció a 
persones dependents”.  
 
2.-El Consell de Mallorca  manifesta la seva preocupació per la creació d’aquest nou 
organisme autonòmic, que ve a afegir duplicitats en els serveis socials de Mallorca i 
romp un consens sobre el model de funcionament de l’atenció a  les persones  
dependents, sense tenir cap valor afegit per als usuaris del sistema. 
 
3.-El Consell de Mallorca no formarà part del Consorci de Serveis Socials i 
Sociosanitaris de les Illes Balears, mentre els seus estatuts contemplin la prestació i/o 
la gestió de serveis d’atenció a persones dependents o a qualsevol altre tipus de 
col·lectiu social, objecte dels serveis socials. 
 
 
El Sr. GARAU (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Assenyala la gran inquietud i la preocupació que ha sorgit entre els col·lectius relacionats amb el treball 
social (personal treballador de l’IMAS com entre el personal de la Fundació per a la Dependència, etc.) 
a causa de la transformació que se fa en el Consorci Sociosanitari del Govern balear, la qual cosa 
suposa dotació de noves competències per aquest organisme, que significaria una gestió de tots els 
processos, serveis i instruments per a l’atenció a la dependència a la Illes Balears. 

Adverteix que aquesta modificació ja s’ha presentat per a la seva aprovació, en els altres consells 
insulars però no s’ha presentat al Consell de Mallorca.  

Per aquesta raó, la moció que presenta el PSOE té com a objectiu que l’equip de govern expliqui si 
formarà part o no d’aquest consorci. 

El seu Grup opina que aquesta seria una gran equivocació, atès que quedarien reduïdes les 
competències del Consell de Mallorca i se cediria el lideratge que ha de tenir aquesta institució, en 
l’àmbit dels serveis socials, com ho ha fet des de fa 25 o 30 anys.  

De fet, quan se va crear la Fundació per a la Dependència, tenia la intenció de fer aquesta gestió a 
Mallorca, tot i que al llarg dels darrers quatre anys va quedar clar que la opinió que hi havia en tot el 
sector era favorable a descentralitzar tota la feina, per mitjà dels Plans individuals d’atenció que farien 
els ajuntaments, els processos de diagnosi i de valoració, que faria el Consell de Mallorca i el Govern 
balear se quedaria pràcticament amb la funció reguladora general i amb la funció de resolucions i 
pagaments de les prestacions de dependència.  

Recorda que aquest acord va funcionar i va anar endavant i fa notar que el sistema funciona 
relativament bé, malgrat les retallades del govern de l’Estat i la paralització del Govern balear, que ha 
ocasionat que dos anys després de governar el PP hi hagi 1.000 persones menys entre les perceptores 
d’ajuda a la dependència. 

Torna a dir que malgrat totes aquestes circumstàncies adverses, el sistema funciona amb relativa 
coherència i eficàcia.  

Sobre aquesta nova passa i sobre el nou nomenament d’una regidora de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Palma per fer també funcions de consellera del Govern balear, quan ja s’havia dit que 
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no s’ampliaria el nombre de conselleries, assenyala que suposa que existeixen raons polítiques internes 
però no entenen que la mesura pretengui una recentralització de serveis.   

Sospiten que aquesta acumulació de competències sobre serveis socials i dels instruments per 
intervenir-hi, aniria en contra dels treballadors que a hores d’ara tenen contractes interins, en contra de 
les competències del Consell de Mallorca i, en conseqüència, mutilaria encara més i d’una manera clara 
la reducció que pateix aquesta institució dins els serveis, inversions i prestacions que rep la població 
mallorquina.  

Tot seguit llegeix textualment, un per un, tots els punts de la moció i destaca els aspectes que reforcen 
la legitimitat del Consell de Mallorca per exercir les competències en matèria de dependència i la 
preocupació per la creació del nou organisme autonòmic, per les duplicitats que genera.  

Retreu també la ruptura del consens que s’havia aconseguit sobre el model de funcionament de 
l’atenció a les persones dependents. 

Fa notar que el nou consorci no representa cap valor afegit per a les persones usuàries del sistema, sinó 
que és tot el contrari, al seu parer. 

Per acabar, insisteix especialment a demanar que el Consell de Mallorca no formi part del Consorci de 
Serveis Socials i Sociosanitaris de les Illes Balear mentre els seus estatuts contemplin la prestació i/o la 
gestió dels serveis d’atenció a persones dependents o a qualsevol altre tipus de col·lectiu social objecte 
dels serveis socials. 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Fa avinent que el seu Grup desconeix si existeixen totes aquestes qüestions internes, tot i que tampoc 
no els semblen substancials.  

Considera que allò que sí és important és destriar si el sistema que se té ara és àgil o no ho és i si respon 
o no a les necessitats reals de la població de Mallorca. 

Pensa que, tot i les mancances i les dificultats que sorgeixen en l’aplicació dels processos diaris, tal i 
com està organitzat des del Consell de Mallorca se poden solucionar.  

Destaca l’esforç que s’ha fet per suprimir consorcis i empreses públiques, raó per la qual no té massa 
sentit, crear-ne un de nou. Reitera que és el Consell de Mallorca qui té els mitjans per fer-ne la gestió i 
també per resoldre les dificultat concretes que puguin sorgir.  

Per les raons que ha explicat, el seu Grup votarà a favor d’aquesta moció. 

La Sra. ROCA (PP) inicia la seva intervenció. 

Recorda que el Consorci Sociosanitari té el seu inici l’any 2004, quan se va crear el Consorci 
Sociosanitari de Mallorca i varen fer el mateix les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, cadascuna de 
forma independent. 

L’any 2010 se varen fusionar els tres consorcis amb la creació del Consorci de recursos sociosanitaris i 
assistencials de les Illes Balears. És a dir, que va ser durant aquest any, durant la passada legislatura, 
quan se va prendre la decisió de formar l’esmentat consorci. Fa notar que el varen crear i en cap 
moment ningú no va entendre que representés una pèrdua de competències o que se produís una 
duplicitat.  

Explica al Sr. Garau que actualment, el que se fa és fusionar el consorci que va crear l’equip de govern 
durant la passada legislatura amb la Fundació de l’Atenció i Suport a la Dependència de les Illes 
Balears, amb un únic objectiu: optimar els recursos davant una situació adversa de crisi econòmica, per 
gestionar de la manera més eficient i per donar el màxim suport econòmic possible a temes prioritaris 
com ara els serveis socials. 

Assenyala que no han inventat res que no existís ja i consisteix en un procés que va començar fa més 
d’un any i no fa altra cosa que mantenir el Consell de Mallorca dins un organisme que se va crear l’any 
2010 com a organisme interinstitucional.  

D’altra banda, indica que el Consell de Mallorca també formava part de la Fundació d’Atenció i Suport 
a la Dependència, des de l’any 2006, moment en què se va crear.  
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Fa notar que, per raó de la seva presència en ambdós organismes, ha pogut fer la seva feina, s’ha pogut 
coordinar amb la resta d’institucions i, sense cap problema, ha pogut exercir les competències que li 
corresponen. 

En conseqüència, seguir fent part d’un organisme creat pel Govern balear i els altres consells insulars 
ha de ser una oportunitat de seguir tenint espais comuns de debat i de presa de decisions en temes tan 
importants com ara la major dotació de recursos, la millora de les infrastructures o el creixement de 
places per reduir les llistes d’espera.   

Per les raons que ha explicat, proposa votar per separat el primer punt de la moció. En aquest cas, 
votarien a favor, manifestant evidentment la voluntat del PP de fer complir l’Estatut d’Autonomia de 
les Illes Balears.  

Assenyala que el seu Grup no comparteix els punts 2 i 3, perquè no hi ha cap motiu de preocupació, 
atès que no se crea res nou i es tracta d’una simple fusió, tal i com ja ha explicat. 

Adverteix el Sr. Garau en el sentit que el fet de deixar de formar part del consorci en el qual s’ha estat 
fins ara i en el que la resta de consells insulars continuaran estant podria dificultar el compliment de la 
nostra competència i responsabilitat en matèria de serveis socials. Fa notar també que, si el Consell de 
Mallorca no en fes part, aquest també seria, ben segur, un motiu de queixa per part del Grup Socialista.  

El Sr. GARAU intervé a continuació. 

Comenta que, efectivament, la Fundació Balear per a la Dependència va ser un instrument que se va 
crear l’any 2006, a l’espera de l’aplicació de la Llei de la dependència, i ja des del primer moment se va 
manifestar una voluntat clara de que els serveis d’atenció primària a la dependència (informació, 
orientació, valoració) se fessin des dels ajuntaments i que el Consell de Mallorca tengués una funció 
coordinadora, supervisora, formadora i avaluadora, atès que no se considerava adequat que la valoració 
se fes en els ajuntaments.  

A més a més, se va transferir d’una manera progressiva la gestió concertada de residències, de centres, 
és a dir, tota l’operació que se va fer des de l’any 2007, 2008, i fins a 2011 va anar orientada en aquesta 
direcció. Observa que Govern balear i Consell de Mallorca tenien ben clar que qui era responsable de la 
gestió –no del seu finançament– era el Consell de Mallorca.  

Recorda que l’esmentat consorci tenia, fonamentalment, les funcions d’inversions, obres i 
manteniments d’edificis, i fa notar que existia un consens total en aquest sentit, perquè eren conscients 
que els consells insulars, sobretot els petits, tendrien dificultats per fer aquest tipus de funcions.  

En canvi, sí que els transferien progressivament la gestió fins que en un determinat moment 
l’esmentada fundació desapareixia i la gestió acabava en els consells insulars i en els ajuntaments.  

Adverteix que ara no és això, el que se fa, no es tracta de continuar un procés lògic, confirmat per 
l’Estatut d’Autonomia i per la pràctica dels treballadors socials, que està molt assentat a Mallorca. No 
s’avança cap a un procés de descentralització, de racionalització administrativa, de proximitat als 
usuaris, etc., sinó que s’integra tota la fundació dins el consorci, i s’amplien les funcions d’aquest 
consorci.  

Aquest és el motiu de les sospites que tenen els col·lectius als quals s’ha referit a l’inici de la seva 
intervenció, perquè és obvi que cau dins l’àmbit de poder polític del Govern balear i s’elimina la 
potestat del Consell de Mallorca dins l’àmbit de gestió de la dependència.  

Fa notar que el Govern balear elimina entitats, consorcis i destrueix llocs de treball. Observa que si se 
fa això, segurament és per eliminar serveis d’atenció a la dependència i/o privatitzar-los. Diu que 
coneix casos de residències d’Eivissa, de Menorca, i ajuntaments com ara el de Campos i el d’Inca, que 
tenen molts de problemes, per la qual cosa aquest consorci se farà càrrec d’aquestes residències, amb 
els seus problemes, i farà allò que fa pertot arreu: acomiadar la gent que té contractes d’interinitat, 
reduir prestacions públiques a les residències i, quan se tengui ordenat, ho privatitzarà.  

Diu que tant de bo s’equivoqui, però retreu a la Sra. Roca que el PP no vulgui votar a favor dels punts 2 
i 3 amb l’argument que no hi ha cap motiu de preocupació.  

Comenta que ell sap que existeix preocupació en el PP a causa d’aquesta situació, i que sap 
perfectament que es tracta d’una empenta que pega el Govern balear, per anar en contra dels consells 
insulars. Sap que aquesta situació ocasiona una sèrie de polèmiques i batalles internes. Tot i que sembli 
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que han trobat una solució de donar temps al temps i calmar els ànims, ell pensa que la situació no se 
calmarà fins que la presidenta i el Consell de Mallorca diguin clarament que no entraran a formar part 
d’aquest consorci.  

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) intervé per tancar el debat.  

Valora la importància de les aportacions que han fet durant les seves intervencions el Sr. Garau i el Sr. 
Ensenyat, com també les de la Sra. Roca. Tot i això, observa que hi ha un error de principi, que el Sr. 
Garau entendrà, com a bon coneixedor que és d’aquesta matèria. Torna a dir que no s’ha iniciat bé, el 
plantejament d’aquesta qüestió, i tot seguit ho argumenta. 

En primer lloc, fa notar que tota la polèmica relacionada amb l’esmentat consorci s’inicia com a 
conseqüència d’unes declaracions del president, del passat dia 2 de maig. Arran d’aquest fet, els 
portaveus de l’oposició ho vinculen tot a la creació d’una conselleria nova i al nomenament d’una nova 
consellera. És per aquesta raó que els fa avinent que ja és un error des de l’inici, plantejar la qüestió en 
aquests termes. 

Considera que la Sra. Roca ho ha explicat perfectament, quan ha assenyalat que el Consell de Govern, 
el dia 30 de març de 2012, molt abans, ja va adoptar l’acord d’aprovar la primera fase del projecte de 
reestructuració del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Dins 
aquest pla, va considerar convenient i necessari extingir la Fundació d’Atenció i Suport a la 
Dependència i l’absorció d’aquesta fundació per part del consorci esmentat.  

Opina que potser que aleshores el Sr. Bauzá no tengués tan sols dins el cap la idea que tendria la 
necessitat de crear una nova conselleria, ni que nomenaria consellera en cap la Sra. Sandra Fernández, 
atès que no se coneixia el rumb dels esdeveniments.    

Fa notar que aquesta era una passa prèvia, i que en moltes de les reunions de feina del patronat de la 
fundació i de la Junta Rectora del consorci ja s’estaven parlant aquests temes.  

Torna a dir que aleshores ningú no podia aventurar quines serien les necessitats actuals de creació 
d’una nova conselleria.  

Retreu que en el plantejament de la moció no se tengui en compte tota la feina prèvia iniciada, que 
seguia endavant, emmarcada dins una fase que havia aprovat el Consell de Govern el 30 de març de 
2012. 

Fa avinent també al Sr. Garau que tant ell com ella mateixa han format part de diversos consorcis, en 
distints moments de la seva vida política, per la qual cosa, com a IMAS, continuaran formant part de 
diversos consorcis, amb el protagonisme corresponent, per raó de la seva representació i de l’aportació 
acordada. 

A continuació assenyala una definició de consorci, tot i que sigui aquest un terme que admet 
definicions diferents. Diu textualment: “Un consorcio surge de la agrupación de varias entidades, con 
el objetivo de desarrollar una actividad que depare beneficios para todas. Estos acuerdos permiten 
concretar inversiones y llevar a cabo obras que por separado ninguna compañía podría ejecutar. Es 
importante tener en cuenta que en un consorcio cada entidad mantiene su autonomía e independencia; 
por eso, no hay que confundir la noción de consorcio con el concepto de fusión, donde la unión de las 
entidades implicaría el fin de la existencia individual de cada una de las participantes”. 

Assegura que aquest és un principi bàsic a l’hora de prendre o no la determinació d’entrar en un 
consorci.  

Indica que ha de quedar ben clar que aquí i avui se debat la moció del PSOE, però en cap moment 
aquest equip de govern ni ella, com a presidenta de l’IMAS, han presentat al Ple la incorporació de la 
nova figura, tot i que estan estudiant la situació i la conveniència i concretant, en cas que se prengui 
aquesta determinació, quines seran les condicions de pertinença de l’IMAS. 

Recorda al Sra. Garau les paraules de la consellera Sandra Fernández, en les seves primeres 
declaracions sobre el Consorci Sociosanitari del Govern balear, en el sentit que aquest consorci serà 
fruit de la fusió entre la fundació i el consorci –d’acord a allò que ella ha explicat abans– i representarà 
optimar els recursos i aconseguir una millora dels serveis prestats a la ciutadania.  
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Observa que aquest és l’objectiu que tenen tots els polítics que ocupen un càrrec de responsabilitat de 
servei públic. Assenyala que, en cap cas, no implicarà una pèrdua de competències dels consells 
insulars.  

En aquest sentit, reitera –i afirma que ho farà sempre– la voluntat d’aquest equip de govern de seguir 
treballant per estudiar la conveniència o no d’incorporar-se a l’esmentat consorci, com ja ho han fet els 
altres consells insulars, però sobretot amb la voluntat de no perdre competències ni renunciar a la gestió 
i a la titularitat dels recursos, tant materials com humans, dels quals actualment és posseïdor el Consell 
de Mallorca. 

La PRESIDENTA recorda que se farà en primer lloc la votació del punt 1 i a continuació la votació 
dels punts 2 i 3 conjuntament. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova el primer punt per unanimitat i se rebutgen el 
segon i el tercer punt per dotze vots a favor (PSOE i MÉS per Mallorca), cap 
abstenció i desset vots en contra (PP). 

 
 
PUNT 45. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE EL SERVEI DE 
BOMBERS I PUNT 48. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER 
MALLORCA SOBRE LA UNITAT CANINA DELS BOMBERS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El Servei de Bombers de Mallorca en els últims mesos ha estat protagonista de la 
conflictivitat laboral i social al Consell de Mallorca, conflictivitat fruit de la nefasta 
gestió que des del Departament de Cooperació Local i, en especial, des de la Direcció 
Insular d’Emergències s’ha realitzat, ja que totes i cada una de les decisions que s’han 
pres en el servei han estat mancades de la més mínima negociació i s’han anat 
imposant com si d’una piconadora es tractés. 
 
La gestió política d’aquest servei ha estat i és del tot deficient i mancada  de qualsevol 
mínima fulla de ruta, que no sigui la de l’estalvi econòmic, estalvi que quan es tracta 
de gestió d’emergències i de la seguretat de la població, ha demostrat que es ineficaç i 
ineficient. 
 
El darrer dels conflictes entre el Departament de Cooperació Local i el Servei de 
Bombers de Mallorca ha estat el protagonitzat per la unitat canina i el fet  que una 
dona restés desapareguda més de 24 hores, per mor de les ànsies en retallar les 
despeses de personal, que no permeteren la sortida de la unitat canina ja que no estava 
de guàrdia. 
 
Aquest conflicte s’ha agreujat per mor de les declaracions que, tant el conseller de 
Cooperació Local com el Director Insular d’Emergències, han anat fent als mitjans de 
comunicació. 
 
Aquests desgraciats fets també han posat de manifest la manca de protocols de servei 
a l’hora d’afrontar les distintes emergències, ja que l’actuació depèn de l’ordre directa 
del propi Director Insular i de les disponibilitats econòmiques del moment. 
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Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pels 
eu debat i aprovació al Ple de Consell de Mallorca, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- El Consell de Mallorca reprova l’actuació del Conseller de Cooperació Local 
i del Director Insular d’Emergències en la gestió del servei de Bombers del Consell de 
Mallorca. 
 
Segon.- El Consell de Mallorca crearà un Comitè d’experts integrat únicament per 
tècnics competents en la matèria, i designats pels quatre sindicats amb representació al 
Consell de Mallorca, amb el mandat d’elaborar protocols d’actuació per part dels 
Bombers de Mallorca en les distintes actuacions d’emergències. 
 
Tercer.- El Consell de Mallorca Inclourà de manera immediata en el Reglament de 
Bombers el grup caní de rescat i recerca, donant-li així carta de naturalesa. 
 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

Dia 16 de juny va desaparèixer una dona de 75 anys a Sóller. Varen passar 40 hores 
des de l’avís de la desaparició fins que es va activar  la unitat canina dels Bombers de 
Mallorca.  En aquestes 40h hi va haver un gran desplegament d’efectius de la Guardia 
Civil, de protecció civil i dels bombers de Mallorca, variable segons els mitjans 
consultats entre 30 i 45 efectius. 

El cas és que va ser trobada per un ca de la unitat canina dels bombers de Mallorca en 
menys d’una hora (22 minuts) de recerca, això si, quan ja feia quasi dos dies que 
s’havia rebut l’avís. La desapareguda va passar dues nits perduda perquè les ordres 
del Director insular d’emergències foren i son de no pagar hores extraordinàries als 
bombers. 

Només calculant la despesa que suposa per a tots els cossos d’emergències el 
desplegament d’efectius anteriorment esmentat veim que es prenen algunes decisions 
sense valorar-ne els efectes ni les conseqüències i que un petit estalvi suposa posar en 
perill la vida de persones.  Per altra banda, el Director Insular pren decisions de 
caràcter tècnic sense estar qualificat ja que fa quasi un any que els bombers es troben 
sense cap de servei. 

Per tot això el grup de consellers de MÉS al consell de Mallorca proposa al ple 
l’adopció del següent  

ACORD 

1. El ple del consell de Mallorca insta el departament de Bombers a: 

a. Realitzar un protocol d’actuacions en casos de persones desaparegudes 
que faci possible una immediata intervenció de la unitat canina i que 
garanteixi que no es torni a repetir un cas com el que hem conegut el 
mes de juny 
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b. Prendre les mesures oportunes per tal que es pugui augmentar la unitat 
canina preveient que als quadres de guàrdies hi pugui haver un ca 
juntament amb el guia disponible cada dia i a cada torn. 

2. El Ple del Consell de Mallorca insta a la Presidenta  a destituir de manera 
inmediata l’actual Director Insular d’Emergències. 

 
 
La PRESIDENTA proposa fer la votació conjunta dels punts 45 i 48, atès que ambdós se refereixen al 
servei de Bombers. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) diu que ho han parlat amb el portaveu del Grup Socialista i han 
decidit fer el debat conjunt, però la votació separada, si és possible. 

La PRESIDENTA diu que no hi ha cap inconvenient i ho accepta. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Assegura que en el primer moment de preparació d’aquesta moció la intenció va ser de plantejar-la de 
forma positiva, i aquesta és la raó del contingut del segon i del tercer punt de la proposta d’acord 
d’aquesta moció. 

Fa avinent, tot i això, que a partir de la preparació de la moció varen anar fent un repàs retrospectiu a la 
gestió del servei de bombers durant els darrers dos anys de legislatura i el balanç resultant va ser molt 
negatiu.  

Afirma que aquest és el motiu pel qual se presenta un primer punt d’acord de la moció, que és la 
reprovació de la gestió tant del conseller executiu com del director insular d’emergències, referida al 
servei de Bombers en conjunt, no pel que fa a una actuació concreta, la darrera, tot i que reconeix que 
finalment ha estat “la gota que ha fet vessar el tassó”. Atesa la situació actual, considera que han de dir: 
prou, fins aquí se pot arribar. 

Potser durant anteriors legislatures no s’ha fet la gestió que pertocava, però assegura que allò que 
sempre ha primat per damunt de tot ha estat la seguretat dels bombers i la de la ciutadania. Indica que 
el primer que s’han trobat, quan han fet l’anàlisi de la gestió d’aquesta legislatura, és que el primer que 
s’ha passat per davant de tot ha estat l’estalvi econòmic, per davant la seguretat dels bombers i la de la 
ciutadania. 

Recorda que ja li ho varen advertir, a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, que s’havia 
creat molt de conflicte social, a causa de la modificació de la jornada dels bombers, amb el tancament 
dels parcs que se va produir i amb les distintes discrepàncies que hi havia entre els bombers i la 
direcció política del servei de Bombers.  

Retreu que la legislatura ja va començar amb l’intent de no incorporar els bombers que havien 
aconseguit plaça. Adverteix que, tot i que ja li poden repetir, com ho feren tantes vegades, que el motiu 
era l’absència de doblers, el cert és que no hi eren perquè no s’havien incorporat, atès que existia 
expressament el romanent de Tresoreria per incorporar aquest crèdit. De fet, és això el que se va fer, 
perquè els doblers hi eren. 

Reitera l’intent, ja des de la incorporació de l’actual equip de govern, de no incorporar aquests bombers 
i explica que la següent passa va consistir a regalar 1.300.000€, de forma esplèndida, a l’Ajuntament de 
Calvià, atès que no li cobra el cost del SEIPRESAL. Tot seguit, i a canvi de res, va fer el mateix amb 
els ajuntaments d’Inca, de Manacor, de Marratxí, de Llucmajor, tot i que es tracta d’ajuntaments que 
tenen l’obligació de prestar aquest servei directament a la ciutadania. 

Adverteix que aquest servei se presta a costa de la manca de seguretat, i és aquesta la realitat que ara 
tenim, atès que han passat l’estalvi econòmic per damunt de tota la resta.  

Retreu que s’hagin fet aquestes rebaixes, aquests regals, perquè no era necessari fer-ho. 

Torna a fer menció de la situació de conflicte social deguda a la situació dels bombers, als quals s’ha 
incrementat la jornada de treball si volen continuar cobrant el mateix que abans. Recorda la lluita que 
varen tenir els bombers a causa de la seva negativa a fer les guàrdies de reforç, perquè no els obligassin 
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a fer-les i els aplicassin de forma irregular la Llei de pressuposts generals de l’Estat del president del 
Govern de l’Estat espanyol el Sr. Rajoy, que obligava a superar les 40 hores setmanals. 

Tot seguit se refereix al tancaments de parcs de bombers: el d’Artà i el de Felanitx. Observa que la 
Unitat de muntanya d’Inca no està completa i que la de Sóller tampoc no ho està, molts de dies.  

A continuació recorda i retreu el darrer cas que s’ha produït: una senyora que desapareix, no se dóna 
l’ordre que els cans de la Unitat Canina del Consell de Mallorca vagin a rescatar-la, per bé que se 
complien totes les circumstàncies específiques perquè els cans del Consell de Mallorca la poguessin 
trobar. Se sabia que aquesta persona havia sortit de casa seva i s’havia perdut i l’important perquè els 
cans puguin trobar algú és precisament saber des de quin punt han de sortir. Fa avinent que, tant és així, 
que en vint-i-dos minuts la varen trobar.  

Destaca que es tracta d’una negligència absoluta, completa i retreu que, per acabar d’adobar-ho, 
s’incrementa el desencert amb les declaracions del director insular i amb les del conseller executiu de 
Cooperació Local, en les quals varen contradir per complet allò que manifestaven els bombers, fent-los 
mentiders i argumentant que, tot i que potser s’haguessin equivocat i no s’havia fet el que tocava fer, 
però ja hi havia cans de la Guàrdia Civil i tot s’havia fet així com pertocava. 

Mostra la seva disconformitat amb aquestes declaracions, atès que no és cert que s’hagués fet allò que 
pertoca, perquè els cans del Consell de Mallorca varen sortir més d’un dia tard, i aquest és el fet, que la 
senyora va estar desapareguda durant tant de temps perquè els cans del Consell de Mallorca varen 
tardar tant de temps a sortir a cercar-la. 

Diu que potser no l’haguessin trobada el primer dia, però per ventura sí, que ho haguessin fet; per 
aquesta raó, aquest “pentura” recau sobre la consciència dels responsables, atès que per ventura sí, que 
l’haguessin trobada. Torna a retreure que l’ordre que s’havia rebut era l’estalvi econòmic.  

Fa avinent que els problemes actuals són la conseqüència dels principis que han guiat la gestió del PP 
des de l’inici de la legislatura dins l’àmbit del servei de Bombers, i és aquest i no altre, el motiu 
d’aquesta reprovació del PSOE.  

Torna a dir que no se pot consentir que juguin amb la seguretat de la gent i aprofita per retreure també 
que ja fa un any que els bombers no tenen un cap de servei. Recorda al Sr. Coll (conseller executiu de 
Cooperació Local) que ell mateix li va dir, en un Ple anterior, que convocarien un concurs per cobrir 
aquesta plaça de cap de servei, però el cert és que l’esmentat tràmit encara no s’ha fet. 

Davant aquest fet, demana qui és que pren les decisions del servei, i li fa notar que ni ell com a 
conseller ni tampoc el director insular d’emergències tenen la competència personal per poder prendre 
aquestes decisions, perquè no tenen la formació adequada i aquestes decisions les han de prendre 
persones que tenguin una formació específica sobre situacions d’emergència, i els bombers, però no els 
polítics, perquè no és aquesta la seva feina. Consegüentment, opina que el Sr. Coll ha d’entendre la 
indignació del Grup Socialista i ha d’acceptar quin és el seu grau de responsabilitat com a conseller, i 
que no ha demostrat haver complit adequadament.  

Per acabar, també li fa notar quina és la responsabilitat del govern del Consell de Mallorca i reitera el 
retret d’haver passat la decisió de l’estalvi econòmic per damunt de la seguretat de les persones, motiu 
bàsic que ha originat la presentació d’aquesta moció. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Destaca especialment les deficiències estructurals i històriques pel que fa a les mancances de dotació 
econòmica, d’equipament i de personal que pateix el Cos de Bombers del Consell de Mallorca. 

Fa notar que la plantilla del Cos de Bombers envelleix i que moltes vegades, gairebé sempre, les 
mancances de dotació suficient i d’equipament queden suplertes i corregides gràcies a la voluntarietat i 
la professionalitat dels bombers, persones que creuen en el que fan i que posen l’ànima en la seva feina, 
per la fer-la de la millor manera possible per atendre la ciutadania en les millors condicions. 

A continuació se refereix a les informacions recents referides a una seria d’actuacions i de decisions 
preses per l’actual director general d’emergències, que deixen ben a les clares un fet comprovable: que 
hi ha una persona no preparada en un lloc que no hauria d’ocupar; una persona que està designada per 
prendre i executar unes decisions polítiques, però s’extralimita i pren decisions tècniques.  
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Recorda, com ja ho ha fet en ocasions anteriors, que encara no s’ha cobert la plaça de cap de servei de 
Bombers, i que de moment tampoc “no l’esperen”, tret que el conseller executiu de Cooperació Local 
informi del contrari.  

Comenta que la desaparició de la senyora de 75 anys en el poble de Sóller ha posat damunt la taula 
l’evidència que “la política de les tisores” no sempre val, i sobretot, no sempre estalvia. S’ha de 
recordar que, en aquest cas concret, se varen desplegar més de 40 efectius, entre integrants del Cos de 
Protecció Civil, de la Guàrdia Civil i de Bombers de Mallorca, que tenien persones fent pràctiques i 
també se’ls va demanar col·laboració.  

Diu que se varen implicar en la recerca més de 40 efectius, tot i que se podria dir que varen “matar 
mosques a canonades”, perquè si s’haguessin tret els cans pagant uns pocs euros en concepte d’hores 
extra a la persona o persones guia és possible –o no, però no se sabrà mai– que s’hagués trobat més 
prest la persona desapareguda.  

Fa avinent que no és la primera vegada que s’adopten aquest tipus de decisions, en les quals preval 
l’estalvi econòmic per damunt de tot. Tot i això, s’hauria d’explicar quin tipus d’estalvi econòmic s’ha 
aconseguit en aquest cas, atès que s’han dedicat més de 40 efectius per no res. És obvi que no se pot 
parlar d’estalvi econòmic ni de bona gestió. Certament, no ho ha pagat el Consell de Mallorca, però 
s’ha de tenir clar que se paga dels doblers de tothom. 

Assegura que per no pagar hores extraordinàries als bombers, en altres ocasions, s’han corregut riscos, 
per bé que la situació no ha tengut tanta transcendència ni repercussió mediàtica com aquesta darrera.  

Assenyala que aquestes situacions posen de manifest, a més de la incompetència del director insular, 
les mancances que presenta el Cos de Bombers i per aquesta raó el seu Grup ha presentat la moció del 
punt 48, per tal que de la mateixa forma en què se va crear el Cos d’especialistes en rescat de 
muntanya, s’hi afegeixi ara també el Cos especialitzat en rescat de persones.  

Observa que, amb aquesta finalitat, se demana que s’incorpori al protocol d’actuació la Unitat Canina, 
que se’n faci un reconeixement de la seva existència, de la preparació que tenen, de l’entrenament que 
fan. Fa notar que se’ls fa aquest reconeixement, però no formalment, i ho consideren necessari.  

Indica que si se té un protocol d’actuacions mai més tendran prioritat les decisions econòmiques que 
poden posar en perill vides, sobretot les de les persones desaparegudes, atès que hauria resultat prou 
dramàtic trobar aquesta persona malament, després de gairebé 40 hores desapareguda.  

Diu que des del seu Grup se demana què hagués passat si hagués estat el cas d’un familiar proper a 
algun membre de la Corporació. Fa notar que, a dia d’avui, l’administració nostra ens tracta a tots com 
a números i que tant els representants de la bancada del PP com els de l’oposició tenen familiars que 
haguessin pogut ser els protagonistes d’aquesta història; en aquest cas, s’hauria de veure l’estat nerviós 
que s’hauria produït i quantes ordres s’haguessin donat.  

Si el Consell de Mallorca pren les mesures oportunes per augmentar la Unitat Canina i donar-li el pes 
que se mereix dins la institució se podrà respondre amb eficiència i efectivitat a altres situacions futures 
semblants.  

Cal dir que en aquesta ocasió la transcendència mediàtica ha estat molt gran, tot i que no és la primera 
vegada que se produeix un fet d’aquest tipus, i no ho ignora ni el conseller executiu ni l’oposició, per la 
qual cosa convé prendre mesures correctores. 

El Sr. COLL (conseller executiu de Cooperació Local) intervé tot seguit.  

En primer lloc, s’adreça a la Sra. Garrido. Quant als comentaris que ha fet sobre els bombers que varen 
entrar a treballar a l’inici de legislatura, li diu que són mentides tot el que ha dit i que ella ho sap prou 
bé.  

Tot i això, diu que se centrarà en la qüestió concreta de la moció, que és allò que pertoca fer avui i ho 
fa comentant la carta que va presentar el darrer cap de servei quan se va acomiadar del Cos de 
Bombers, el qual, a més de fer menció de les mancances que hi havia, i que són certes, indicava 
textualment: “Per altra part, no vull deixar de mencionar que dins el mateix servei n’hi ha alguns que 
posen totes les dificultats possibles perquè el servei no vagi bé”. Assegura que aquestes mateixes 
paraules se repeteixen després de cada final d’etapa de cada cap de servei que hi ha hagut dins el Cos 
de Bombers.  
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Considera que els polítics no han d’entrar en aquest joc difícil i estrany, sinó treballar de forma positiva 
i cercar solucions per un Cos de Bombers que s’ho mereix tot i més.  

Recorda que un company seu, del servei de Bombers, quan ell va ser nomenat per assumir la gestió del 
Cos de Bombers li va dir: “Bernadí, o te volen molt de mal, o te volen llevar d’enmig aviat, si t’han 
posat al capdavant del Cos de Bombers, com a conseller de Cooperació Local”. Respon a aquest 
company que ni és que el vulguin llevar d’enmig ni tampoc li volen cap mal, i també que farà molta 
feina perquè la situació l’estimula a fer més feina cada dia per millorar la situació dels bombers, que 
s’ho mereixen tot.  

Reconeix que és cert que fa més d’un any que no tenen cap de bombers, i també és cert que si ho 
volguessin en podrien tenir, perquè n’han rebut ofertes, però considera que aquest Cos de Bombers, per 
prendre una nova ruta, un camí ben estructurat que permeti fer una bona feina, se mereix el millor cap 
de servei que puguin tenir els bombers, i és això el que han anat a cercar. Reconeix la tardança a fer-ho, 
i que els seus comptes eren tenir-lo ja a partir del mes de maig de 2013, però no ha pogut ser. Afirma 
que, amb total seguretat, a finals del mes d’agost ja el tendran i es posarà al capdavant del servei de 
Bombers.  

Assegura que en cap moment han volgut prendre decisions tècniques i sempre que han pres decisions 
ho han fet amb l’acompanyament i d’acord a l’estructura jeràrquica actual, que potser no és la que 
pertoca, ho admet, però reitera que s’ha tengut present en tot moment allò que s’ha indicat des de 
l’estructura jeràrquica actual del Cos de Bombers. 

Refusa també que s’hagi pretès estalviar doblers. Reconeix que és cert que hauria pogut sortir abans un 
ca del Servei de Bombers del Consell de Mallorca, però també s’ha de dir que els mateixos treballadors 
de la Unitat Canina són els que no se volen canviar de torn. Indica que ara hi és, la possibilitat de 
disposar de cans en tots els torns, però és que no se volen canviar de torn. En canvi, ara han dit que sí, i 
serà possible tornar a reestructurar el servei. Fa avinent que quan hi ha voluntat de cedir en les postures 
d’un i altre costat, és possible arribar a un punt d’enteniment.  

Afirma que és ben clar que si no se va sortir a cercar la persona desapareguda va ser pels motius que se 
varen explicar, atès que en la zona ja hi havia 5 cans en aquells moments, i un ca no pot cercar les 24 
hores. És sabut que només pot cercar 8 hores i que s’han de fer torns. D’altra banda, assenyala que per 
desgràcia a Mallorca no se disposa de molts de cans, tenen els que tenen i els han d’anar distribuint 
segons les necessitats. 

Quant al reglament de la Unitat Canina, comenta que quan el nous responsables de l’equip de govern se 
varen fer càrrec del servei, varen tenir una reunió amb els components d’aquesta unitat, els quals els 
varen mostrar el reglament que tenien en aquell moment preparat però que el Ple del Consell de 
Mallorca havia votat en contra.  

Per aquesta raó varen arribar a l’acord que aquestes mateixes persones elaborarien un nou reglament i 
que ells, com a responsables, el presentarien al Ple. Varen rebre aquest reglament el desembre de 2012, 
ara fa mig any, i ells, confiant que el nou cap de bombers s’incorporaria entre els mesos d’abril o de 
maig varen creure oportú que aquest el revisàs, abans de presentar-lo al Ple.  

Vista la tardança, com ja ha explicat, s’han tornat a posar a fer feina sobre el reglament i creu que el 
podran presentar, tan aviat com tengui tots els informes favorables dels tècnics.  

La Sra. GARRIDO intervé en torn de rèplica. 

Reitera els arguments que ja ha exposa, en el sentit que la primera intenció era positiva, a l’hora de 
redactar la moció, i de fet se fan dues propostes positives per millorar el servei de Bombers i que la 
reprovació té l’origen en les darreres informacions sobre la gestions concretes que se varen fer amb 
motiu del cas de la persona desapareguda.  

Torna a dir que s’han vist obligats a dir que ja n’hi havia prou, d’actuacions desencertades.   

Diu al Sr. Coll que l’únic que ha fet durant la seva intervenció ha estat donar excuses de mal pagador. 
Li recorda que és ell, el responsable d’aquest servei, per la qual cosa ha de resoldre, perquè és aquesta 
la seva responsabilitat, els problemes interns, com ara els que se’n desprenen de la carta del darrer cap 
de servei. No es pot excusar dient que algú li fa la traveta, ha de fer feina perquè no li posin traves. 
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Refusa tots els altres arguments que ha donat, torna a dir que són excuses i que d’ençà que varen 
ocórrer els fets que han tractat no li han sentit dir altra cosa que excuses del mateix tipus.  

Recorda que el mateix va fer quan varen tancar els parcs de bombers de Felanitx i el d’Artà, també 
donava la culpa als bombers d’aquests tancaments, a més de fer declaracions en rodes de premsa 
afirmant que els bombers cobraven una barbaritat, que feien hores sindicals els caps de setmana.  

Fa avinent que si no saben fer la feina que els pertoca, se n’han d’anar, però no és correcte donar la 
culpa als altres i cercar sempre excuses de mal pagador, perquè la responsabilitat és seva i és ell qui li 
ha de fer front.  

Refusa també que afirmi que no tenen cap de servei perquè aquest cos de bombers se mereix el millor. 
És una excusa que mai no havia sentit enlloc, i li indica que allò que ha de fer és convocar un concurs 
públic, basat en la igualtat, en el mèrit i en la capacitat, però no el vagi a cercar “a dit”. Només si 
convoca un concurs tendrà el millor cap de servei per als bombers, si el cerca “a dit” tendrà el que li 
servirà millor a ell, que no és el mateix. 

D’altra banda, si el Sr. Coll diu que els òrgans polítics del servei de Bombers no prenen decisions 
tècniques, demana que li indiquin qui va prendre la decisió de que no hi hagués hores extra, i qui va 
prendre la decisió que no sortís el ca en el moment en què havia de sortir. 

La Sra. PALOU intervé en torn de rèplica. 

Diu al Sr. Coll que de la seva intervenció dedueix que no deuen tenir cap problema per votar a favor, 
com a mínim, el primer punt de la moció del seu Grup, atès que ja estan elaborant un protocol 
d’actuacions i en conseqüència deuen estar a favor que garanteixi la intervenció de la Unitat Canina de 
forma immediata, per tal que no se tornin a repetir fets com els que s’han tractat.  

Entén que també prenen les mesures oportunes per tal que se pugui augmentar la Unitat Canina, atès 
que també ha dit que preveuran uns quadres de guàrdies amb presència de cans guia disponibles a cada 
torn, per la qual cosa entén que el punt 1 de la proposta del seu Grup al Ple no hauria de tenir cap 
problema per ser acceptat pel PP. 

Quant al punt 2 fa avinent que, a més dels fets que ha retret la Sra. Garrido, també n’hi ha d’altres que 
s’han conegut, referits a actuacions de l’actual director insular d’emergències, que no el fan digne 
d’ocupar la plaça que ocupa. 

Recorda que la darrera actuació, que ara es troba sota investigació, amb petició de denúncia per part de 
la Junta de Personal, davant la Presidenta del Consell de Mallorca, i de la qual encara no se’n coneix la 
resposta, és el fet que aquest director insular d’emergències hagi fet desballestar un vehicle que estava 
adaptat i preparat per assistir a una situació d’emergència per adaptar-lo al seu ús personal. Fa notar la 
incongruència que suposa aquesta decisió, presa en el sí d’un servei de bombers tan mancat de 
recursos, com bé s’ha reconegut.  

Fa avinent que també està mancat de possibilitats de millorar, pel fet que l’equip de govern actual va 
regalar el servei de SERPREISAL a tots els municipis que estan obligats a pagar-lo, com a mínim. 
Davant aquest fet, quan ja han complicat la possibilitat de poder tenir un poc més de finançament, amb 
aquest “rizar el rizo”. Per acabar d’adobar la situació, el director general pren aquesta decisió, que diu 
molt poc sobre la seva capacitació ni de la necessitat que aquesta persona ocupi aquesta plaça. 

Assegura que sorgeix d’aquestes evidències, la petició que inclou la moció. Torna a recordar que no 
només la senyora de Sóller de 75 anys n’ha sortit perjudicada, per les decisions d’aquest director 
general, sinó que també ho han estat altres persones, en situacions semblants de desaparicions. 

D’altra banda, també qüestiona que si certament hi va haver els cinc cans que s’han esmentat, és obvi 
que el ca del Consell de Mallorca se mereix una medalla, com a mínim, i suposa que s’ho han plantejat. 
Fa notar que després de 40 hores de cercar aquesta persona els altres cinc cans, que en vint-i-dos 
minuts d’estar al lloc de la desaparició ja la trobi, és evident que se mereix una medalla, un 
reconeixement públic per la seva eficiència, efectivitat, entrenament, capacitat, tot allò que fan els 
Bombers de Mallorca fan servir per aconseguir, amb les seves capacitats i voluntarietat, suplir les 
deficiències del Consell de Mallorca pel que fa a la dotació al servei de Bombers. 

El Sr. COLL observa que no s’han de creure que per cridar més fort tenen més raó.   
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Reitera tot el que ha dit abans i, sobre el cap de servei de Bombers torna a dir que volen el millor, que 
el tendran i que serà el que els bombers volen, no el que vulguin els representants dels Grups de 
l’oposició. 

Diu a la Sra. Palou que podrien estar d’acord en la redacció del punt 1, pel que fa a la revisió del 
protocol. Respecte al punt b), opina que en comptes de dir “...prendre les mesures per tal que es puguin 
augmentar...”, hauria de dir “...coordinar bé...”, més que augmentar, que d’altra banda, ja se veurà si és 
possible, si s’organitzen bé els torns potser no cal augmentar la Unitat Canina.  

Opina que, evidentment, seria millor augmentar-la, sense cap dubte, atès que és clar que 5 membres és 
una dotació escassa.  

Pel que fa al vehicle adaptat per atendre emergències, demana a la Sra. Palou si li sembla que un 
vehicle Mégane, que és un turisme rònec, és adequat per atendre emergències. Diu que ell opina que no 
ho és, per la qual cosa se va canviar una furgoneta que hi havia perquè assistís les emergències i que el 
vehicle Mégane passàs a l’oficina; és aquest, el canvi que se va fer, i no és una decisió tan incorrecte, al 
seu parer.  

Quant al punt 2, diu que no el votaran a favor, com bé pot suposar.  

La PRESIDENTA fa avinent que s’hauria de conèixer com queda finalment la redacció exacta del 
primer punt de la moció, sobre el qual se proposa una transacció, i concreta el següent: 

La redacció de l’apartat a) quedaria així: “Realitzar un protocol d’actuacions, en coordinació amb la 
Guàrdia Civil i amb els altres organismes competents en la matèria, en els casos de persones 
desaparegudes”. 

La redacció de l’apartat b) quedaria així: “Prendre les mesures oportunes per tal que se coordini la 
Unitat Canina, preveient que en els quadres de guàrdies hi pugui haver un ca, juntament amb el guia, 
disponible cada dia i, si fes falta, se pot arribar a augmentar.” 

La Sra. GARRIDO fa notar que el seu Grup també havia presentat una moció. 

La PRESIDENTA li respon que en aquest moment concret se referien a la moció del Grup MÉS i a la 
transacció que se proposa a la moció del Grup Més.  

La Sra. GARRIDO recorda que, pel que fa a la qüestió dels protocols, el segon punt de la moció del seu 
Grup proposa la creació d’un comitè d’experts amb vista a crear protocols no només amb la finalitat 
d’atendre els casos concrets d’emergències per causa de desaparicions, sinó per poder atendre totes i 
cadascuna de les necessitats del servei d’emergències, de forma general.   

Fa notar que el segon punt és més o menys semblant, pel que fa a la incorporació dins el reglament de 
la Unitat Canina. 

El Sr. COLL puntualitza que el text del segon punt de la moció del PSOE fa referència a que els tècnics 
siguin designats pels quatre sindicats. En aquest sentit, diu a la Sra. Garrido que, com bé se pot 
imaginar, ell no hi està d’acord.  

En canvi indica que s’accepta, òbviament, que aquests protocols siguin supervisats pels sindicats –com 
es fa amb tot, per norma, a l’esmentat servei–, però de cap manera que els tècnics siguin designats pels 
sindicats, perquè no ho considera raonable.  

La Sra. GARRIDO demana al Sr. Coll que, en aquest cas, sigui ell qui proposi la transacció oportuna i 
defineixi clarament qui ha de designar els tècnics.  

El Sr. COLL respon que qui ha de designar és el cap de servei, és aquest qui ha de designar les 
persones que han d’elaborar els protocols. 

La Sra. GARRIDO demana si després seran supervisats.  

El Sr. COLL respon afirmativament: seran supervisats després pels quatre sindicats, òbviament.  

La Sra. GARRIDO demana si se farà després d’haver-se escoltat l’opinió dels representants dels quatre 
sindicats.  

El Sr. COLL respon afirmativament.  
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La Sra. GARRIDO manifesta el seu acord, en els termes que s’acaben d’explicar.  

El Sr. COLL, en relació al punt tercer, concretament allà on diu: “...inclourà de manera immediata en el 
reglament” comenta que això serà tan aviat com estiguin fets els informes tècnics i assegura que tot 
s’està tramitant i se presentarà al Ple.  

La PRESIDENTA demana a la Sra. GARRIDO si en el punt tercer també s’hi afegiria una transacció i 
si ella hi està d’acord a fer-ho. Així, el tercer punt de la moció del PSOE quedaria adjuntat i refós en el 
punt primer de la moció del Grup MÉS per Mallorca, amb la transacció conjunta que s’ha explicat.  

El Sr. GARAU fa notar que el més fàcil és eliminar el punt tercer de la moció del PSOE.  

La PRESIDENTA destaca que se votaran les mocions tal com les presenten el Grup PSOE i el Grup 
MÉS per Mallorca, amb les transaccions que s’han explicat. 

En primer lloc, se vota la moció del PSOE: 

Punt 1r.  Se rebutja per dotze vots a favor (PSOE i MÉS per Mallorca), cap abstenció i setze vots en 
contra (PP). 

Punt 2n   S’aprova per unanimitat, amb les següents transaccions:  

“El cap de servei del Servei de Bombers del Consell de Mallorca designarà els tècnics competents en la 
matèria per tal d’elaborar protocols d’actuació en les distintes situacions d’emergències, amb la 
supervisió posterior per part dels quatre sindicats laborals”. 

La PRESIDENTA recorda que el punt tercer de la moció del PSOE desapareix, i atès que s’ha arribat a 
un acord de transacció entre el Grup MÉS i el Grup Popular se votarà en el punt primer de la moció de 
MÉS per Mallorca.  

La Sra. GARRIDO, en aquest moment, adverteix que la moció de MÉS per Mallorca no reclamava la 
incorporació de la Unitat Canina dins el reglament, i el PSOE sí que ho fa, en la seva moció. Per 
aquesta raó, en els punts a) i b) que s’han sotmès a transacció, s’hi ha d’incorporar la Unitat Canina, en 
el sentit del punt núm. 1 de la moció de MÉS per Mallorca. 

Tot seguit llegeix textualment el text de la redacció final que proposa el seu Grup: “El Consell de 
Mallorca inclourà de manera immediata en el Reglament de Bombers el Grup caní de rescat i recerca, 
donant-li així carta de naturalesa” i a aquest text el seguirien el punt a) i el punt b) de la moció de MÉS 
per Mallorca. 

La PRESIDENTA recorda que el Sr. Coll ja ha advertit, respecte al punt tercer, que no és possible 
admetre que se faci de forma immediata aquesta inclusió en el Reglament de Bombers perquè hi 
manquen una sèrie d’informes, que encara s’han de fer, per la qual cosa s’ha de pactar aquesta qüestió 
concreta.  

Tot seguit llegeix el text que se proposa: “El Consell de Mallorca inclourà aquest tema en el Reglament 
de Bombers quan tengui tots els informes pertinents”.  

Comenta que no cal indicar que se presentarà al Ple perquè la llei així ho determina.    

Tot seguit, se fa la votació del punt 3 de la moció del PSOE. 

Punt 3r   S’aprova per unanimitat, amb la següent transacció: 

“El Consell de Mallorca inclourà aquest tema en el Reglament de Bombers quan 
tengui tots els informes pertinents”. 

En segon lloc, se vota el punt 48, la moció de MÉS per Mallorca: 

Punt 1r   S’aprova per unanimitat, amb la següent transacció: 

a) “Realitzar un protocol d’actuacions, en coordinació amb la Guàrdia Civil i 
amb els altres organismes competents en la matèria, en els casos de les 
persones desaparegudes.” 
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b) “Prendre les mesures oportunes per tal que se coordini la Unitat Canina, 
preveient que en els quadres de guàrdies hi pugui haver un ca, juntament amb 
el guia, disponible cada dia i, si fes falta, se pot arribar a augmentar.” 

Punt 2n  Se rebutja per dotze vots a favor (PSOE i MÉS per Mallorca), cap abstenció i 
setze vots en contra (PP).   

 
PUNT 46. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA EN MATÈRIA DEL 
PAGAMENT DEL DEUTE DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
En el Ple de maig es va aprovar per unanimitat la següent moció que, en part, 
reiterava altres acords presos també per unanimitat en sessions plenàries anteriors. 
Així, s’instava el Govern de les Illes Balears a: 
-Coordinar i consensuar amb els Consells Insulars les actuacions i acords amb el 
govern d’Espanya en les matèries relatives al dèficit, deute i Fons de liquiditat 
autonòmic o altres mecanismes de liquiditat. 
-Aprovar imminentment un calendari concret i vinculant de pagament del deute als 
Consells Insulars i als Ajuntaments. 
-Regularitzar la situació de flux de pagaments per no tornar a acumular deute pendent. 
 
En el darrer Ple de juny, a les preguntes presentades se’ns va informar literalment que 
“a data de 17 de juny el Govern de la Comunitat Autònoma no ens ha fet arribar cap 
calendari concret  vinculant i imminent del pagament del deute pendent, si bé hi ha un 
compromís verbal de que se’ns facin aportacions mensuals”. D'altra banda també 
se’ns va informar que aquest deute pendent de la Comunitat Autònoma supera ja els 
311 milions d'euros (sense comptar els 25 de la bestreta de 2013). 
 
Vist el darrer Consell de Política Fiscal i Financera, el Govern de la CAIB va votar a 
favor d'un sostre de dèficit mitjà de les comunitats autònomes de l'1,3%, mentre la 
darrera xifra de dèficit anual de la Comunitat Autònoma va ser del 1,8%. 
 
Vista també la publicació del Reial Decret-Llei 8/2013, de 28 de juny, de “medidas 
urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades 
locales con problemas financieros” i les declaracions del Conseller d'Hisenda del 
Govern al respecte dels Consells Insulars, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA propos apel seu debat i aprovació al Ple del Consell de Mallorca la 
següent MOCIÓ: 
 
El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a adoptar un 
compromís escrit i vinculant de pagament calendaritzat de la totalitat del deute 
pendent amb el Consell de Mallorca. 

 
La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Comenta que va tenir un professor de Tresoreria que recomanava tres coses: insistència, persistència i, 
si és precís, impertinència.  
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Aquesta és, per necessitat, la moció de la insistència i de la persistència, per part del Grup Socialista i 
diu que l’hauran de disculpar si en algun moment és impertinent.  

Segons les darreres dades que l’equip de govern ha fet arribar al seu Grup el deute pendent del Govern 
balear amb el Consell de Mallorca arriba ja als 335M€, un deute superior al pressupost del Consell de 
Mallorca. Fa notar que encara no existeix cap calendari previst per pagar aquest deute.  

Observa que des del mes d’octubre de 2011 s’han anat presentant mocions per reclamar el cobrament 
d’aquest deute, que el PP ha votat a favor i en conseqüència s’han aprovat per unanimitat. Tot i això, 
han passat dos anys i el deute no només no s’ha pagat, sinó que quasi s’ha duplicat.  

Recorda que aquesta reclamació també s’ha manifestat, per unanimitat, en el Ple del Debat de Política 
General de 2012 i 2013 com també s’ha aprovat per unanimitat reclamar els interessos dels préstecs 
que ocasiona aquest deute del Govern balear.  

També s’ha aprovat per unanimitat reclamar un calendari de pagament del deute i fins i tot s’ha arribat 
a un acord en aquest sentit en el Parlament de les Illes Balears, per tal que se pagui el deute als consells 
insulars i als ajuntaments i puguin fer una planificació adequada de la seva Tresoreria.  

Retreu que, tot i aquestes iniciatives, la situació no ha fet res més que empitjorar. 

Comenta que la Presidenta de la institució ha dit que no vol que el Consell de Mallorca sigui un 
contrapoder del Govern de les Illes Balears, però fa notar que entre ser un contrapoder i reduir-se a la 
mínima expressió que ha indicat el Sr. Bauzá, hi ha molta diferència.  

Adverteix que cap institució no aguanta un deute igual o superior al seu pressupost, raó per la qual el 
seu Grup no entén què és el que està passant. Ignora que és per una qüestió de pes polític, d’interès 
polític, però si durant dos anys no s’ha pogut millorar ni un mil·límetre la situació d’asfíxia financera és 
que alguna cosa se fa malament.  

Recorda que el passat mes de maig el Grup Socialista també va instar el govern de la institució a 
coordinar les seves actuacions de negociació amb el Govern de l’Estat referides als mecanismes de 
liquiditat i de deute, especialment perquè són els consellers i els ajuntaments els que estan suportant la 
part més important del deute de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Per aquesta raó, vol saber 
si s’ha fet algun tipus de coordinació en aquest sentit. 

Comenta que recentment se va publicar el mecanisme especial de pagament a proveïdors i sembla que 
tal i com s’esperava, aquesta vegada sí que les comunitats autònomes poden utilitzar aquesta liquiditat 
per pagar les corporacions locals. Tot i això, recorda que ipso facto va sortir el Sr. Marí (director 
general de Política Financera del Govern balear) i va informar que se pagarà una part del deute amb els 
consells insulars. Per aquesta raó ella demana què vol dir, pagar una part, quina part és i quan se 
pagarà.  

Observa que aquest deute correspon a un finançament que rep la comunitat autònoma per finançar 
competències que exerceixen els consells insulars de manera descentralitzada.  

Assenyala que aquest terme, descentralitzar, pel que sembla no agrada molt als membres del govern de 
la CAIB, per bé que a hores d’ara la situació és aquesta; el Govern balear s’ha apropiat d’uns recursos 
destinats a unes competències que exerceixen els consells insulars, per llei. Torna a demanar què vol 
dir, que se pagarà una part del deute.  

Fa avinent que si aprovar aquests tipus de mocions no ha de servir per a res seria millor no aprovar-les, 
perquè fer dos anys de paripé és massa temps.  

Afirma que si l’estratègia és la reducció dels consells insulars, per la via de la crisi financera, ella 
prefereix que no s’aprovi aquest tipus de mocions. Ben segur, les dificultats són grosses, però adverteix 
que n’hi ha que sí que cobren, en aquesta illa, i reitera també que allò que reclama el Consell de 
Mallorca és el finançament que està fixat per llei, per exercir unes competències que li són pròpies.  

Fa avinent que el seu Grup presenta sempre les mocions amb la il·lusió que s’aprovin, però considera 
que si arriben a un acord, ha de tenir efectes.  

Opina que és vital, per al funcionament d’aquesta institució, que tothom sap que es troba al límit, el 
pagament immediat d’aquest deute i volen que el vot del PP sigui un vot de compromís.  
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Adverteix que insistiran i persistiran totes les vegades que faci falta i, una vegada més, insten i 
proposen que el Consell de Mallorca exigeixi al Govern de les Illes Balears que adopti ja un 
compromís escrit i vinculant del pagament total del deute pendent, reflectit en un calendari de 
pagaments.   

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) 

Anuncia el vot favorable del seu Grup a la moció del Grup Socialista. 

Retreu la situació actual i que les actuacions que s’han fet no hagin estat fructíferes, atès que com ha dit 
la Sra. Sánchez ja s’han presentat moltes mocions anteriors sobre aquesta mateixa qüestió.  

Destaca que no s’haurà perdut per manca d’insistència dels Grups de l’oposició d’aquesta institució, 
però considera que també ha de demanar un compromís per part del PP, tal i com ha fet abans la Sra. 
Sánchez, perquè és obvi que si l’equip de govern vota a favor d’una moció, s’ha de comprometre 
realment a fer unes determinades gestions i les ha de fer.  

El Sr. VIDAL (PP) inicia la seva intervenció. 

Comenta que després d’una primera lectura de la moció, la seva intenció era dir sí, i no parlar més. 
Després va pensar que se podria interpretar com una descortesia política i va decidir argumentar un poc 
el seu parer sobre la moció, i ho fa tot seguit.  

Demana a la Sra. Sánchez i a la Sra. Campomar com és possible que elles puguin pensar que els seus 
respectius Grups polítics tenen més ganes de cobrar que el mateix equip de govern de la institució.  

Els diu que ho considera una solemne beneitura, perquè qui està més interessada a cobrar és aquella 
persona a qui li deuen doblers.  

Afirma que l’equip de govern fa dos anys que ho demana, i encara ho continuarà fent. Diu que en pot 
donar fe, que és així, perquè quan pot ell també ajuda les persones que ho fan.  

Explica que el que passa és que “allà on no n’hi ha, que no n’hi cerquin”, però quan va ser conscient 
que aquest seria un puntal, a l’hora de donar una explicació vàlida, va recórrer a la Viquipèdia, per 
cercar la definició de la paraula demagògia, de la qual n’explica la versió divertida: “és aquella oratòria 
que permet atreure cap als interessos propis les decisions dels altres, utilitzant fal·làcies o arguments 
que poden semblar importants però que al final són simplistes o no tenen cap tipus de contingut”.  

En conseqüència, la Sra. Sánchez li ha de permetre que li digui que aquestes mocions seves són 
demagògies del nivell polític duites a aquesta institució, en el més pur sentit de la definició que acaba 
d’explicar. 

Anuncia que el PP votarà a favor de la moció, però alhora diu a la Sra. Sánchez que no se’n preocupi, 
perquè l’equip de govern és fantàstic, fabulós, per la qual cosa quan els han dit les coses una vegada, i 
els agraden, i ho voten a favor, no ho voten per quedar bé, sinó que insisteixen tot el que és possible 
insistir.  

Fa avinent a la Sra. Sánchez que quan cobrin serà l’equip de govern, el que se n’alegrarà, no seran els 
Grups polítics de l’oposició. 

Per acabar torna a destacar l’interès de l’equip de govern per cobrar, però fa notar que és el Govern 
balear qui no té els doblers per satisfer el deute. En conseqüència, torna a retreure que la Sra. Sánchez 
faci ús de la demagògia de forma tan insistent. 

La Sra. SÁNCHEZ assegura que no ha entès bé els arguments referits a la demagògia i a les fal·làcies. 
Tot seguit posa una sèrie d’exemples que demostren que no es poden qualificar així com ho ha fet el Sr. 
Vidal.  

En primer lloc, el fet d’haver de pagar 2,6M€ d’interessos per mantenir un préstec destinat a pagar els 
proveïdors pel fet que la institució no cobra del Govern balear, ni el fet de no tenir capacitat financera 
d’endeutament a causa d’aquest mateix deute.   

En segon lloc, que la institució no hagi pagat ni la meitat de la despesa del capítol II, a la data del 
tancament del pressupost, fet que s’ha comprovat quan s’han presentat les dades de la liquidació del 
pressupost de 2012.  
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En tercer lloc, que no s’hagi pagat el 75% de la despesa del capítol IV. 

En quart lloc, que a l’IMAS, que té una aportació del Consell de Mallorca de 111M€, no n’hi hagin 
pagat 46M€. 

En cinquè lloc, que a data del tancament del pressupost de 2012 i tot i haver destacat tan insistentment 
la bona situació en què es trobarien els ajuntaments amb l’assignació de 4 M€ que havien aprovat, 
aquests encara no hagin cobrat. 

En sisè lloc, que des de l’IMAS no hagi pagat ni un euro del Pla de Prestacions Bàsiques (PPB) als 
ajuntaments, i queden sense pagar 30M€, dels 60M€ de la despesa del capítol II.  

Adverteix que és possible pressupostar activitats de política social, però si no se paga, no és cert que se 
faci política social. 

Assenyala que tot el que ha explicat té unes conseqüències, no només per a les persones que no cobren, 
sinó també de dificultats de gestió insostenibles per a la institució. 

Pensa que és ben evident que la situació del Consell de Mallorca és límit. Retreu que el Sr. Bauzá, com 
a “bon empresari” no necessiti l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears per decidir quina serà la 
destinació de la institució, perquè sap perfectament que la manca de liquiditat determina la manca de 
viabilitat econòmica, sense la qual no hi ha futur per a la institució, la qual de fet ja no té ni present.  

La Sra. CAMPOMAR intervé tot seguit.  

Lamenta la resposta del Sr. Vidal i la mancança d’arguments amb què ho ha fet. Retreu que aquest hagi 
tractat el tema d’una forma tan banal, cosa que li sembla imperdonable.  

Diu que espera que la consellera d’Hisenda i Funció Pública doni respostes més concretes que aportin 
informació real sobre els fets, contràriament a l’actitud que ha demostrat el Sr. Vidal. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) intervé per tancar el debat. 

Observa que el discurs del Sr. Vidal ha estat molt clar quan ha destacat que qui té més interès a cobrar 
el deute és l’equip de govern del Consell de Mallorca.  

També ha deixat prou clar que qui fa feina per aconseguir-ho és aquest mateix equip de govern, que no 
considera cap molèstia que els Grups polítics de l’oposició li presentin mocions per reclamar l’esmentat 
deute exigint un calendari de pagaments.  

Recorda que han votat a favor de totes aquestes mocions i pensa que aquest és precisament aquest, el 
motiu de les reaccions de l’oposició, quan es mostra tan molesta.  

Fa notar que, un cop haver votat a favor de les mocions, el Grup del Partit Popular del Consell de 
Mallorca ha fet arribar al Govern balear la reclamació d’abonament del deute pendent, en la mesura de 
les seves possibilitats.  

Assegura que ho han fet així, i que ho continuaran fent, per la qual cosa no la molesta gens que la Sra. 
Sánchez sigui insistent i persistent. Li assegura també que no és gens impertinent, pel que fa a la 
reclamació del deute. Entén que des de l’oposició faci totes les peticions a què té dret, però li diu també 
que l’equip de govern manté converses i fa gestions contínues, setmanals, per no dir diàries, per 
reclamar el mateix. 

També li fa avinent que l’origen de la situació problemàtica actual de la institució és que quan l’actual 
equip de govern va entrar a governar el Consell de Mallorca el deute que mantenia la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears amb el Consell de Mallorca ja era 220M€. Torna a destacar que l’any 
2011 el deute ja era aquest, i és cert que s’ha incrementat, cosa que ella no ha negat en cap moment.  

Explica que des del mes de juliol al mes de desembre de 2011 la comunitat autònoma només va 
ingressar al Consell de Mallorca 8M€ aproximadament, i que de gener a desembre de 2012 va ingressar 
133M€. Observa que no oculta les xifres. 

Reconeix que aquesta quantia és inferior a la que tenia pressupostada com a import que havia de pagar 
al Consell de Mallorca, per la qual cosa és obvi que “no anam bé” amb el sistema de pagaments.  

Informa que des de l’1 de gener de 2013 fins a dia d’avui la comunitat autònoma ha pagat 80M€, la 
qual cosa demostra que “anam un poquet millor, però encara no anam bé”. Diu que els ingressos 
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mensuals són de 14,3M€ i que no és una quantitat suficient, tot i que s’hagi millorat un poc i per 
aquesta raó treballen per solucionar-ho. 

Torna a dir a la Sra. Sánchez que no considera impertinents les mocions que presenta, tal i com estan 
redactades; cosa diferent són determinats comentaris que fa durant la seva defensa.  

Assegura que l’únic que ella considera impertinent de debò és que pensin que ve al Ple a aprovar unes 
mocions per quedar bé però després no fa res més; que facin insinuacions en aquest sentit, sí que la 
preocupa, atès que és la primera que es posa al capdavant per exigir la liquidació d’aquest deute per a la 
seva pròpia tranquil·litat, perquè l’ideal és poder fer un pla de pagaments a la resta de proveïdors i 
d’ajuntaments.  

Observa que és molt desagradable no poder dir quan se podran pagar uns deutes de la institució perquè 
aquesta depèn alhora del deute que manté amb ella el Govern balear.  

Insisteix a destacar els arguments anterior i anuncia a la Sra. Sánchez que, tot i que no ha entès què ha 
volgut dir quan ha comentat que “valia més que no les aprovassin”, l’equip de govern votarà a favor 
d’aquesta moció, li agradi o no li agradi.  

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 47. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA EN MATÈRIA DE DOTACIÓ 
DE LA PARTIDA DE RENDA MÍNIMA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El projecte de pressupost del Consell de Mallorca contemplava 6.543 milers d'euros 
per prestacions de renda mínima d’inserció. 
 
Una esmena presentada pel grup del Partit Popular va reduir aquest import en 500 
milers d'euros per crear la partida nominativa amb la Creu Roja, que finançarà el 
conveni signat recentment pel Servei de protecció i acompanyament a persones en risc 
d’exclusió residencial, que gestiona l'esmentada entitat. 
 
D’altra banda, la Sra. Cirer va explicar en aquest Ple que a un altre programa, el de 
subvencionar a empreses per a la contractació de persones de renda mínima,  hi  
pensaven destinar-hi 150.000€ de la partida d’RMI. 
 
Les polítiques socials són, ara més que mai, imprescindibles i no intercanviables, 
davant del drama  que estam vivint amb la situació econòmica, xifres d'atur 
disparades, creixement alarmant de la pobresa, famílies sense llar i persones que 
acaben totes les seves prestacions.  
 
És sabut que és responsabilitat d'aquest Consell Insular les polítiques de benestar 
d'aquesta Illa per tal de lluitar per a la dignitat i corregir i evitar la marginació dels 
mallorquins i mallorquines. 
 
Vist que tots els recursos dedicats a la competència de benestar social en la situació 
d'increment de risc, provocada per les polítiques de retalls de serveis públics bàsics i 
la situació de disminució continuada de l'activitat econòmica, són sempre insuficients, 



 357

el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel seu debat i 
aprovació al Ple del Consell de Mallorca  la següent MOCIÓ: 
 
El Consell de Mallorca tornarà a incrementar la partida de renda mínima d'inserció, 
com a mínim en el mateix nivell contingut al projecte de pressupost.  

 
La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) inicia la seva intervenció.  

Recorda que recentment se va signar un conveni amb la Creu Roja per tal d’ajudar al finançament del 
servei que gestiona aquesta entitat de protecció i acompanyament de persones en risc d’exclusió 
residencial. 

També recorda que el PP havia rebutjat una proposta del PSOE en el sentit que aquesta institució creàs 
un programa social per a persones en situació de risc de perdre el seu habitatge per no poder pagar 
l’hipoteca o el lloguer. Diu que probablement el motiu d’aquest rebuig és que ambdós partits polítics 
tenen una visió diferent de la responsabilitat pública, donant resposta des d’allò que és públic a les 
situacions de demanda social. Tot i això, no és aquesta, la matèria d’aquesta moció.  

Assenyala que, per finançar aquest conveni, durant el procés d’aprovació del pressupost el PP va 
presentar i aprovar una esmena que reduïa la partida de Renda Mínima en 500.000€, de forma que va 
passar de ser 6.543.000€ a 6.043.000€.  

Posteriorment, la Sra. Cirer, consellera executiva de Benestar Social, va presentar al Ple un programa 
per subvencionar empreses amb vista a la contractació de persones adscrites al programa de Renda 
Mínima i que s’agafarien d’aquesta partida la quantitat necessària, 150.000€.   

Adverteix que no debatrà sobre els instruments dels que fa ús el PP per implementar les seves 
polítiques socials, perquè no és la seva matèria.  

Defineix la situació actual de la pèrdua de l’habitatge habitual com una epidèmia dramàtica i 
d’emergència social, que requereix actuacions de prioritat total, immediates i efectives. La necessitat 
social és tan evident i tan enorme que les polítiques socials no són intercanviables.  

Fa notar que la Sra. Cirer sempre diu que voldria fer més coses però no té doblers suficients i que els 
serveis socials no estan prou dotats. Tothom sap que les xifres de l’atur són insostenibles i que 
contínuament hi ha persones que perden totes les seves prestacions.  

Diu que quan se va aprovar el pressupost del Govern balear tothom se va alegrar per la modificació que 
incrementava l’aportació a l’RMI, que incrementaria l’import de l’assignació per aquest concepte als 
consells insulars; en cap moment varen pensar que s’aniria buidant aquesta partida ni que s’hi farien 
altres coses, sinó que permetria donar cobertura a unes necessitats que els professionals dels serveis 
socials i la gent del carrer veu cada dia. 

Diu que aquesta moció pretén que no se desvesteixi un sant per vestir-ne un altre i reitera tots els 
arguments anteriors.  

També reitera els arguments que ha explicat en la seva intervenció anterior, al punt 46, perquè estan 
directament relacionats amb la defensa que fa del dret a disposar d’una partida d’RMI per fer front a les 
necessitats bàsiques d’un sector de la població i, en general, a fer front a les polítiques socials de forma 
correcta.  

Destaca que la moció pretén acordar que s’incrementi la partida d’RMI com a mínim fins al nivell de 
l’avantprojecte de pressupost de 6.543.000M€ . 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 

Diu que és ben evident que no s’ha de desvestir un sant per vestir-ne un altre, sobretot quan es tracta de 
qüestions tan urgents, totes i cadascuna d’elles, com són les que afecten persones que es troben en una 
situació de desnonament, que no té feina i ha d’acudir als serveis socials perquè no té cap tipus 
d’ingrés. Per aquesta raó, les partides que s’hi destinen s’haurien de mantenir i no tocar mai, sota cap 
concepte, la dotació per a RMI.  

Per coherència amb aquest convenciment, anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció. 
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La Sra. GARCIA (PP) inicia la seva intervenció.  

Anuncia que el Grup Popular no donarà suport a la moció, i tot seguit n’explica els motius.  

Diu a la Sra. Sánchez que és el PSOE qui ha “vestit i desvestit el sant” i ho ha fet diverses vegades.  

Reconeix que és cert que la partida inicial de l’RMI, al pressupost de 2012, era de 6.534.000,00€ i que 
després, arran de les diverses reunions de la Confederació Sectorial de Serveis Socials, segons la 
distribució de crèdits per a l’RMI, se va aprovar la quantitat de 7.018.000,00€. Fa notar especialment 
aquest increment de la partida respecte a l’assignació inicial per a 2013.  

Destaca que, arran d’aquesta decisió, és la primera vegada en la història de l’existència de la RMI que 
aquesta partida tenia la dotació necessària per atendre la demanda real de la societat i torna a repetir la 
quantitat que s’hi destinava: 6.534.000€. 

Diu que l’any 2011 l’import que hi va trobar l’actual equip de govern de la institució era de 
3.759.000€, que s’havia de complementar amb aportacions addicionals perquè era insuficient per 
atendre totes les demandes.  

En conseqüència, retreu a la Sra. Sánchez que, amb aquests antecedents, formuli aquest tipus de moció. 

Retreu també que el PSOE, en el Ple de gener de 2013, presentàs una moció per demanar que, 
mentrestant no se prorrogàs el pressupost, la partida de RMI s’augmentàs fins a 4.960.000€, quantitat 
sensiblement inferior a aquella amb què se va dotar després en el pressupost de 2013 (6.534.000€).  

Adverteix que, posteriorment, el PP ha destinat 500.000€ al programa Espai de la Creu Roja, amb el 
qual hi estan totalment d’acord perquè la situació actual de pèrdua d’habitatges és molt dura, que 
necessita unes actuacions immediates en matèria de política social, i l’IMAS ha demostrat la seva 
implicació per atendre aquest problema.  

Observa que queda disponible per a la RMI la quantitat 6.518.678,00€, que és bastant superior a la 
quantitat que demanava el PSOE el mes de gener de 2013 (4.900.000€).  Per aquesta raó, manté el 
retret que li ha fet a l’inici d’aquesta intervenció. 

Quant a les subvencions destinades a les empreses que contractin persones adscrites al programa 
d’RMI, per un import total de 150.000€, reconeix que no s’han finançat amb càrrec a la partida d’RMI 
sinó que s’han obtingut de l’estalvi aconseguit per altres serveis i programes.  

Considera que amb totes les explicacions que ha donat el Grup Socialista pot entendre perfectament 
que el Grup Popular no doni suport a la petició d’incrementar la partida, atès que després de tants 
canvis ja no se sap a quina partida se refereix la moció.  

Torna a esmentar detalladament totes las partides a què s’ha referit i reitera que no és possible saber a 
quina d’aquestes quantitats se refereix la petició que conté la moció.  

La Sra. SÁNCHEZ intervé tot seguit. 

En primer lloc, recorda que el PP governa la institució des de fa dos anys, per la qual cosa refusa els 
retrets que s’han fet a la gestió del PSOE. 

Fa notar que la realitat actual és del tot diferent: no hi ha les xifres d’atur que hi havia fa dos anys, ni 
tampoc és el mateix el nivell de les retallades ni el de pèrdua de prestacions socials.  

Quant a la partida d’RMI de l’any 2011 explica que l’execució va ser de 6M€ i la de l’any 2012 també 
va ser d’aproximadament 6M€. Explica que s’anava modificant contínuament la partida amb 
aportacions extraordinàries que realitzava el Govern balear.  

Recorda que quan se va produir l’increment de la partida d’RMI i se va aprovar aquesta modificació, al 
Parlament de les Illes Balears, tots els Grups polítics en varen presumir, i molt especialment el PP. Fa 
notar que no té cap sentit, atès que després l’han buidada, per fer altres coses.  

Considera que quan se fa un conveni amb una altra entitat perquè consideren que cobreix la necessitat 
social de les persones en situació de risc de perdre el seu habitatge, el Consell de Mallorca té recursos 
més que suficients per agafar els doblers d’una altra partida. 

Fa avinent que únicament amb la quantitat que se paga als bancs se podrien pagar cinc convenis 
d’aquest tipus.  
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Observa que, atès el context de l’actual situació d’emergència social, si la institució que gestiona els 
serveis socials té superàvit, ja sigui els 54M d’euros de romanent líquid, el 49% de resultat 
pressupostari positiu o el 37M€ de capacitat de finançament, és que alguna cosa s’està fent molt 
malament.  

Per acabar, demana a l’equip de govern que aprofiti fins al límit els recursos que tenen per gastar per 
ajudar les persones que més ho necessiten, atès que és aquesta institució, i no el Govern balear qui en té 
les competències.  

El Sr. ENSENYAT intervé a continuació. 

Agraeix l’esforç didàctic que ha fet la Sra. Roig, però vol fer una observació en el sentit que sembla 
que ha volgut donar a entendre que eren durs d’oïda o que tenien dificultats d’aprenentatge. Li assegura 
que, generalment, ho solen entendre la primera vegada i quan no és així, en demanen més explicacions.  

Fa notar a la Sra. Roig que tots són conscients que tothom fa el que pot pel que fa a les gestions de 
reclamació del deute, però la realitat és que els doblers no són suficients i aquest és el bessó de la 
qüestió. Davant aquest fet, s’han de decidir quines són les prioritats a l’hora de gastar: l’RMI, els 
desnonaments, etc.  

Indica que existeixen altres possibilitats que encara no s’han explorat, en aquesta institució; hi ha molts 
ajuntaments que posen en funcionament els programes de col·laboració social, que permeten que 
aquelles persones que tenen una pensió, una RAI, o una pensió d’atur, puguin treballar per a 
l’administració pública i que aquesta els complementi la part del sou fins arribar a la seva darrera base 
de cotització. Fa notar que el Consell de Mallorca podria també fer feina en aquesta línia d’atenció a la 
població que ho necessiti, amb vista a poder arribar a final de mes.  

Observa que avui mateix el Ple ha aprovat un suplement, una modificació per reformar un aparcament, 
i reflexiona sobre si convendria anar a peu dos anys o tres més, o bé seguir en situació d’ocupar una 
propietat tot i que ja no sigui del Consell de Mallorca. Assegura que ell mateix preferiria que l’esmentat 
suplement se dedicàs a l’RMI. 

Assenyala que està molt bé tot el que es fa, però adverteix que encara és insuficient. Fa notar que la 
institució no ha incrementat els serveis que ja oferia durant la passada legislatura, en funció de la 
realitat social actual, per la qual cosa per bé que se jugui amb partides, el cert és que aquesta és la pitjor 
de les opcions. Considera que seria més desitjable agafar els doblers de partides que no són necessàries 
i dedicar-los a aquesta partida, que sí que és.  

La Sra. CIRER intervé a continuació. 

Fa notar que, en definitiva, allò que se debatia era el que demanava el PSOE a la seva moció: tornar a 
incrementar la partida com a mínim al mateix nivell de contingut. Per aquesta raó, el PP ha fet notar a 
la Sra. Sánchez que no és necessari tornar a votar la moció del seu Grup perquè ja hi està, augmentada 
en el nivell que el PSOE exigeix com a mínim.  

Diu a la Sra. Sánchez que la Sra. Garcia li ha explicat detalladament els diversos esdeveniments que 
s’han produït, que han fet possible poder donar resposta a allò que planteja el PSOE.  

Comenta que han estat circumstàncies diverses, i potser perquè el PP ha tengut sort o habilitat 
negociadora també, a la Conferència Sectorial de Serveis Socials celebrada amb el Consell de Mallorca 
i el Govern balear, en la qual ha quedat clar que en el projecte de pressupost se va parlar d’una partida 
d’RMI, de 6.534.000€. 

Diu que ja sap que no comparteixen ni el programa Espai, ni el projecte ni la manera com el gestiona el 
PP, però agraeix que almenys comparteixin que existeix aquesta necessitat, perquè ja és important.  

Observa que ara que aquest programa ja està dotat, per les raons que ja ha explicat, una vegada retirats 
els 500.000€, la partida d’RMI se manté en 6.518.000€, que ve a ser l’import que el PSOE demanava.  

Explica que va ser la Conselleria d’Economia del Govern balear qui va determinar la quantitat que 
corresponia al concepte d’RMI, després del procés d’esmenes i l’increment establert al Parlament de 
les Illes Balears. Posteriorment, a les reunions de les conferències sectorials, s’ha acordat el repartiment 
dels fons econòmics, tant els d’RMI com els del Pla de Prestacions Bàsiques (PPB) i la quantitat que ha 
correspost a l’IMAS ha estat superior als 7M€. Per aquesta raó, dins l’import d’RMI poden assumir els 
500.000€ del programa Espai i per a l’RMI de l’any 2013 queda el mínim que el PSOE demana.  
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Torna a dir que aquesta és l’explicació que s’ha donat a la Sra. Sánchez per justificar el vot negatiu del 
PP a aquesta moció. 

Destaca el fet que amb la iniciativa d’empreses col·laboradores sí que s’ha fet possible que la partida 
necessària no surti de l’import de l’RMI. S’ha pogut estalviar d’altres partides i d’altres programes que 
potser no se duran a terme durant aquest any.  

Per acabar, reitera que quedaran disponibles per a RMI 6.518.000€, més 500.000€ per al Programa 
Espai, més 150.000€ que sortiran d’una altra partida, que no serà la d’RMI. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per dotze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i quinze vots en contra (PP). 
 
 
PUNT 48. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA RELATIVA 
A LA CONSIDERACIÓ DELS AJUNTAMENTS COM A PROVEÏDORS PER 
PART DEL CONSELL DE MALLORCA I DEL GOVERN BALEAR. 
 
El debat s’ha fet conjuntament amb el punt 45, amb votació separada. 

 
PUNT 49. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA RELATIVA 
A LA CONSIDERACIÓ DELS AJUNTAMENTS COM A PROVEÏDORS PER 
PART DEL CONSELL DE MALLORCA I DEL GOVERN BALEAR. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Durant la Conferència de Presidents celebrada a Menorca el passat 29 d'abril es va 
abordar, entre d'altres temes, el deute contret amb els Consells Insulars. En aquest 
sentit, el president del Govern Balear va assenyalar que la seva intenció era que “els 
Consells fossin reconeguts com un proveïdor més de l'administració”, per entrar en el 
sistema actual de pagament a proveïdors. 
Molts ajuntaments de les Illes tenen a dia d'avui greus dificultats de liquiditat que els 
impedeix prestar serveis bàsics per a la ciutadania. La causa més important d'aquesta 
manca de liquiditat és el deute que tenen pendent el Govern i els consells insulars amb 
els ajuntaments. 
 
Per tot allò exposat el grup de consellers de MES per Mallorca proposa els següents  

 
ACORDS 

 
1. El Ple del Consell de Mallorca insta a que s’iniciin les gestions oportunes per a 

que es consideri als ajuntaments de l’Illa com a proveïdors del Consell Insular, 
a efectes de poder accedir als pagaments corresponents. 

 
2. El Ple del Consell de Mallorca insta igualment al Govern Balear a que 

reconegui als ajuntaments com a proveïdors de la CAIB. 
 
 
La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) observa que en els darrers anys hi ha hagut una campanya a 
nivell estatal d’ofegament de les comunitats autònomes i dels ajuntaments, campanya que el seu Grup 
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creu que va encaminada ideològicament a la centralització de les competències i que, sota l’excusa de 
la situació econòmica, serveix per enganyar els ciutadans i anuncia que a continuació en posarà dos 
exemples.  

El primer cas, en qual el PSOE també ha participat, és la modificació exprés de la Constitució per 
donar-li la clau al govern estatal perquè pugui intervenir les comunitats autònomes que no acompleixin 
l’objectiu de dèficit.  

En quant al segon exemple comenta que ara quan Europa ha donat més marge per al dèficit (el 6%), 
doncs resulta que l’Estat a les comunitat autònomes només els deixa un 1,3% la qual cosa demostra 
quin és el tarannà del govern estatal del PP, ideològicament parlant. 

Mentrestant, aquí ens hem de conformar amb les mesures de capriciosament pren aquest govern del PP 
com, per exemple, els reials decrets lleis per combatre la manca de liquiditat de les comunitats 
autònomes i dels ajuntaments i, precisament per això, el seu Grup presenta aquesta moció. 

Comenta que han llegit que el passat 29 d’abril el Sr. Bauzá es va comprometre a considerar que els 
consells insulars fossin reconeguts com un proveïdor més de l’Administració la qual cosa suposa que 
permetria que entrassin en aquest sistema de pagament. 

A més a més, molts d’ajuntaments de les nostres illes pateixen avui greus dificultats atès que estan 
prestant més serveis (avui en dia els ciutadans demanen cada vegada més serveis) que abans de la 
situació de crisi. 

Així doncs, la moció de MÉS per Mallorca va encaminada, en el seu primer punt, a instar aquest ple 
perquè iniciï les gestions oportunes per considerar els ajuntaments de l’illa com a proveïdors del 
Consell de Mallorca als efectes de poder accedir als pagaments corresponents i en el segon punt de la 
moció demanen que aquest ple també insti el Govern de les Illes Balears a reconèixer els ajuntaments 
com a proveïdors de la CAIB. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta moció no tant per les 
seves formes sinó perquè comparteixen el fons de la proposta ja que realment el que s’hi demana és 
que, si s’estan pagant els proveïdors a través dels mecanismes especials de liquiditat, doncs que també 
s’hi pagui els ajuntaments. 

De fet, un acord que es va assolir per unanimitat al Parlament era per tal de pagar als consells insulars i 
als ajuntaments el deute pendent. 

Els mecanismes de pagament de proveïdors que s’han impulsat des del govern central tenen per 
objectiu la radicació de la morositat per les conseqüències funestes que té sobre les empreses que 
desapareixen per manca de liquiditat. 

Assevera que, en tot cas, són els proveïdors petits els que pitjor poden aguantar aquesta morositat i 
aquests proveïdors petits són els que habitualment tenen de clients els ajuntaments de la nostra illa. 

També els ajuntaments com més petits són més dificultats tenen per accedir al finançament d’aquests 
mecanismes no només per la feina i la complexitat que signifiquen sinó també per la capacitat financera 
per finançar els seus pagaments a més del pes que suposa sobre els seus pressuposts el pagament 
d’interessos. 

Fa constar que és injust que, tot tenint deutes importants pendents de cobrar de la comunitat autònoma i 
del Consell de Mallorca, els ajuntaments hagin de recórrer a mecanismes especials els quals, a més a 
més, els imposen mesures de control i d’intervenció que van en contra del seu principi d’autonomia de 
gestió. 

També és injust que els ajuntaments tenguin nivells de morositat que facin impossible la seva gestió del 
dia a dia quan, mentrestant, el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca fan plans especials 
de pagament a proveïdors que permeten pagar les factures a les empreses però els ajuntaments queden 
en darrer lloc. 

Atesa la situació actual, quan qualcú queda en darrer lloc, vol dir que es queda sense cobrar de la 
mateixa manera que el Consell de Mallorca s’està quedant sense cobrar en relació a la comunitat 
autònoma. 
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El nou decret llei que ha sortit fa poc –el 8/2013– sí que obre la porta al fet que la comunitat autònoma 
pugui emprar aquest mecanisme de finançament per pagar les comunitats autònomes encara que no 
sigui un sistema tan garantista com ho és amb els proveïdors a l’hora de reclamar el deute. Potser una 
vegada més aniran primer els proveïdors i els ajuntaments quedin en darrer lloc i, per tant, quedin sense 
cobrar. 

Ja que darrere aquests ajuntaments estan les empreses més petites i l’economia local de cada municipi –
la qual interessa tractar amb especial delicadesa–, pensa que és una bona iniciativa articular qualque 
sistema que signifiqui unes certes garanties als ajuntaments de què els governs emprin la liquiditat per 
pagar també els comptes que tenen pendents amb ells. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) li indica a la Sra. Campomar que li 
agradaria que li aclarís els termes de la moció atès que, tot i que creu entendre’n l’esperit, no acaba 
d’entendre la moció tal i com està. 

A continuació fa notar que el decret llei que s’ha aprovat ara estableix –posant d’exemple el Consell de 
Mallorca per després extrapolar-lo als ajuntaments– que el Consell de Mallorca ha de calcular, a data 
31 de maig, els proveïdors que té pendents de pagament. Aquests proveïdors que té pendents de 
pagament, vist que la comunitat autònoma té un deute superior, doncs es traslladaran directament a la 
comunitat autònoma perquè ella els pagui, ja siguin 30, 40, 50 o 60 milions d’euros. 

Recalca que l’operació consisteix que el Consell de Mallorca traslladarà el deute a la comunitat 
autònoma, és a dir, que serà la comunitat autònoma la que pagarà directament els proveïdors del 
Consell de Mallorca pendents a 31 de maig. 

I, si no ho ha entès malament, el mateix sistema s’aplicarà als ajuntaments, és a dir, que els ajuntaments 
faran un llistat de factures pendents a data 31 de maig i, tenint en compte el deute de la comunitat amb 
cada ajuntament, doncs serà la comunitat autònoma que liquidarà el deute de l’ajuntament perquè 
l’assumirà com a deute propi. 

Així doncs, la comunitat autònoma liquidarà els deutes dels ajuntaments sempre que aquesta tengui un 
deute previ pendent amb els ajuntaments i, per tant, indirectament sí que s’han inclòs els ajuntaments 
com a proveïdors de la comunitat autònoma. 

Llavors hi ha un altre problema que és el que preocupa directament al Consell de Mallorca: el Consell 
de Mallorca podrà traslladar el paquet de proveïdors a la comunitat però no li podrà traslladar el paquet 
d’ajuntaments. 

Reconeix que li hagués agradat poder agafar tot el deute que el Consell de Mallorca té amb els 
ajuntaments i traslladar-lo directament a la comunitat autònoma perquè el liquidi però, un cop fetes les 
consultes adients, aquí es presenta un petit problema tècnic. 

Explica aquest problema amb el següent exemple: a l’ajuntament X el Consell de Mallorca li ha atorgat 
una subvenció de 100€ per fer el Pla d’Obres i Serveis i l’ajuntament deu aquests 100€ al constructor 
Y. Si el Consell de Mallorca l’inclou en el llistat de deutes a presentar a la comunitat, doncs la 
comunitat pagarà 100€ perquè el Consell de Mallorca els enviï a un ajuntament per pagar un 
constructor.  

D’altra banda però, aquest mateix ajuntament tendria dret a presentar la factura d’aquest proveïdors 
perquè la pagui la comunitat autònoma i, així doncs, la mateixa factura es pagaria per dues vies 
distintes. Aquest és el problema que podria sorgir a l’hora d’incloure els ajuntaments com a proveïdors. 

Considera, com a consellera d’Hisenda, que el Ministeri s’hauria d’haver esforçat per tal de trobar 
algun tipus de solució per liquidar aquest deute amb els ajuntaments. Per exemple, en el cas del Consell 
de Mallorca que té transferides les competències de Serveis Socials, no només tenen ajuntaments com a 
proveïdors sinó que també acumulen tot un deute social. 

Fa notar que es queixa en aquest sentit perquè creu que el decret s’ha quedat curt i li assegura a la Sra. 
Campomar que a ella, com a consellera, li hagués agradat més que hi entrassin més temes. 

La seva postura, en principi, és d’acord amb el segon punt de la moció, ja que entén que els 
ajuntaments queden inclosos indirectament en el decret perquè la comunitat autònoma assumirà els 
seus deutes.  
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Pel que fa al primer punt de moció, comenta que atès com està regulat el decret llei i vist que la moció 
insta a fer les gestions, considera que seria instar la modificació d’un reial decret que diu el que diu. 

Per això, li demana a la Sra. Campomar que aclareixi si la moció pretén que el Ple del Consell de 
Mallorca insti el Ministeri, la FEMP, la FELIB o la comunitat autònoma per anar davant el Ministeri a 
modificar el Reial decret. 

En conclusió, reitera la petició d’aclariment sobre el sentit de la moció ja que, com ha dit abans, entén 
el seu esperit i el comparteix. 

La Sra. CAMPOMAR comenta que, vist que comparteixen l’esperit de la moció, potser estaria bé que 
poguessin pactar una transacció per determinar una redacció amb la qual tothom estigui d’acord. 

En qualsevol cas, diu que no sap a qui s’ha d’instar però sí que s’ha de traslladar el problema a la 
comunitat autònoma perquè faci les gestions oportunes per traslladar-lo a qui correspongui a veure si 
això pot tenir una solució. 

Per concloure, reitera que tal vegada convendria fer una transacció per tal de donar-li una altra redacció 
al punt primer de la moció. 

La Sra. ROIG observa que el fet d’incloure els ajuntaments com a proveïdors implica tècnicament la 
modificació de la redacció del Reial decret vigent. 

La Sra. CAMPOMAR suggereix que o bé s’insti a modificar aquest decret o bé un proper decret que 
surti i que contempli aquesta problemàtica. 

Tot seguit proposa que la redacció sigui: “El Ple del Consell de Mallorca insta a què s’iniciïn les 
gestions oportunes –suposa que amb el Govern de les Illes Balears perquè creu que el Consell de 
Mallorca no s’adreça directament al Ministeri– al Govern de les Illes Balears a què s’estudiïn les 
gestions oportunes perquè el Reial decret....” 

La Sra. SÁNCHEZ intervé per assenyalar que el seu Grup vota a favor de la moció perquè no 
necessàriament el deute amb els ajuntaments s’ha de pagar amb el mecanisme especial de pagament a 
proveïdors ja que tant el Govern de les Illes Balears com el Consell de Mallorca obtendran una 
liquiditat que alliberarà altres recursos per pagar els ajuntaments. 

La injustícia que MÉS per Mallorca està denunciant és que amb aquest mecanisme s’està pagant en 
primer lloc els proveïdors directament i els ajuntaments i el Consell de Mallorca s’estan quedant en un 
darrer lloc quan al final són els que acumulen el deute més important mentre que sí que hi ha persones 
que estan cobrant. 

Així doncs, creu que la modificació podria ser en el sentit que s’aprofitarà la liquiditat que generin els 
mecanismes especials de pagaments a proveïdors per alliberar recursos per donar un tractament 
prioritari al deute amb els ajuntaments. 

La Sra. ROIG manifesta que aquest no és el contingut d’aquesta moció malgrat que entén i comparteix 
la seva inquietud i constata que, evidentment, si el Consell de Mallorca té una liquiditat a caixa, el 
pagament prioritari serà a ajuntaments. 

Afegeix que, per exemple, el tema de despesa corrent de l’any 2012 ja s’ha liquidat als ajuntaments tot 
d’una que s’ha disposat d’una mica de liquiditat que ha permès injectar els 4 milions directament als 
ajuntaments. 

Actualment el deute més gros és en el tema de PPB i assegura que el Consell de Mallorca treballa en 
aquest sentit i té com a prioritat aquesta qüestió però tot el tema de pagaments propis del Consell de 
Mallorca no té res a veure amb el contingut de la moció. 

La PRESIDENTA indica que convendria votar la moció que presenta el Grup MÉS per Mallorca tal i 
com se presenta. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.  
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PUNT 50. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA RELATIVA 
LA FORMA I TERMINIS DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

La immensa majoria de beneficiaris de les convocatòries públiques de subvencions 
que convoca i tramita el Consell Insular de Mallorca, ja siguin ajuntaments, entitats, 
particulars o empreses, es queixen de que, segons estipulen les convocatòries, no es 
puguin cobrar fins que no s’hagi justificat la despesa ocasionada per l’activitat 
subvencionada.  

Aquest fet constatat, conjuntament amb el fet que cada vegada el termini entre la 
concessió de la subvenció i la data límit per justificar-la és més curt, fa que en massa 
ocasions els beneficiaris desisteixin de dur a terme l’activitat subvencionada per la 
impossibilitat material de realitzar i justificar les activitats en temps i forma.  
 

Per això, el grup de consellers de MÉS per Mallorca proposa els següents 

 

ACORDS 

 

1. Que totes les convocatòries públiques de subvencions es convoquin dins el 
termini màxim d’un mes des de l’aprovació del pressupost del Consell Insular 
de Mallorca.  

2. Que les convocatòries públiques de subvencions es resolguin en un termini 
màxim de 2 mesos des de la seva convocatòria. 

3. Que en les diverses convocatòries de subvencions s’avanci, en el moment de 
l’acceptació de subvenció per part del beneficiari, el 50% del seu import, 
d’acord amb allò previst a l’article 37.1.b) del Text refós de la Llei de 
Subvencions. 

4. Que Intervenció concedeixi el major termini possible per a  justificar les 
subvencions, sempre que no interfereixi negativament en el bon funcionament 
de l’administració del Consell Insular de Mallorca.  

 
El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

En primer lloc, fa un aclariment sobre dues modificacions de l’apartat 3 dels acords de la moció. 

La primera és que allà on diu: “Que en les diverses convocatòries de subvencions...” s’hi ha d’afegir “i 
subvencions nominatives.” 

La segona és que allà on diu: “...d’acord amb allò previst a l’article 37.1.b del Text refós de la llei de 
subvencions.”, ha de dir: “...d’acord amb allò previst a l’article 37 del Text refós de la llei de 
subvencions.” 

Tot seguit, defensa la moció. 
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Diu que aquesta moció té l’objectiu de facilitar l’accés i l’administració de les subvencions a la 
ciutadania i a les entitats de Mallorca, competència que gestiona el Consell de Mallorca. Observa que 
potser tengui una petita càrrega política, però la considera tècnica, sobretot. 

Assenyala com una de les possibles dificultats amb què es troben els beneficiaris de subvencions és que 
se’ls dóna terminis molt curts per sol·licitar la subvenció. Observa que els convenis de les subvencions 
nominatives s’estan signant ara, se varen convocar el mes passat i els terminis que transcorren des del 
moment en què se resol la subvenció fins que s’ha de justificar (normalment a finals de setembre o 
principis d’octubre) són molt curts, per la qual cosa els beneficiaris han de fer un gran esforç i ja des 
del primer moment, per realitzar l’activitat. 

D’ençà que el beneficiari té la seguretat de tenir assignada la subvenció fins que l’ha de justificar, el 
termini és molt curt i després té també un període molt curt per presentar les factures per justificar que 
s’ha fet l’activitat. Per aquesta raó se fa la petició de resoldre les dificultats existents i que se donin les 
màximes facilitats a les persones o a les entitats beneficiàries. 

A continuació llegeix textualment els quatre punts de la moció i els explica. 

Reitera els arguments anteriors per fer notar que l’únic objectiu de la moció és millorar la gestió 
d’aquesta institució, atès que el seu Grup desitja fer les aportacions oportunes sobre aquesta qüestió 
perquè se’n sent responsable com a partit de l’oposició. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) intervé a continuació.         

Anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció. 

Assenyala que totes les aportacions que se facin són bones, en aquest sentit, perquè el seu Grup coneix 
molt bé els problemes que se’n deriven de la situació actual.  

Aprofita per fer notar que el principal problema és la qüestió pendent de la modernització 
administrativa, que el Consell de Mallorca necessita urgentment. En aquest sentit, retreu que se va 
aprovar al Ple la creació d’una comissió de modernització de la institució que ni tan sols s’ha constituït, 
segons les informacions que té. Per aquesta raó, insta al Consell de Mallorca a posar en funcionament 
al més aviat possible l’esmentada comissió. 

La Sra. ROIG intervé tot seguit. 

Diu al Sr. Font que la seva inquietud és compartida també per l’equip de govern.  

Informa que tenen un avantprojecte d’ordenança general de subvencions, per regular totes les qüestions 
que el Sr. Font ha esmentat i que s’ha previst presentar-ne l’esborrany durant el darrer trimestre de 
2013. Diu que hi treballen tots els departaments, de forma que cadascun hi inclou les matisacions que 
considera oportunes. 

Quant al punt 1 de la moció, diu que no hi ha cap problema per acceptar-lo. 

En canvi, el Grup Popular no pot votar a favor del punt 2 i li ho explica. Diu que no és possible 
concedir un termini màxim de 2 mesos des de la seva convocatòria perquè hi ha convocatòries molt 
complexes per a les quals no és suficient aquest termini. 

Tot seguit n’hi posa un exemple, referit a restauració d’elements etnològics; fa notar que hi ha d’haver 
informes d’arquitectes, d’enginyers tècnics, etc. i és clar que el termini de dos mesos és molt just per 
resoldre la convocatòria.  

En aquest cas, la proposta del Grup Popular és que les convocatòries públiques de subvencions se 
resolguin en el termini més breu possible i en tot cas procurant que sigui dins el primer semestre de 
l’any. Torna a dir que li han indicat que no és possible acceptar el termini de dos mesos, simplement 
per un problema tècnic de determinades convocatòries.   

Pel que fa al punt 3, diu al Sr. Font que, com ell sap prou bé, les Bases del Pressupost disposen que se 
poden atorgar moltes bestretes del 50% de les subvencions nominatives. Només fa dues matisacions, 
que explica tot seguit.  

La primera és que en aquest punt s’hi afegeixi l’expressió: “prèvia sol·licitud de l’interessat” de forma 
que el fet de concedir el 50% de subvenció no sigui automàtic.  
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En segon lloc proposa que, atès que ja existeix l’esborrany de l’ordenança que regularà exactament 
aquesta qüestió, s’indiqui que quan estigui aprovada l’ordenança pròpia del Consell de Mallorca 
s’actuarà d’acord a allò que disposi l’esmentada ordenança, de forma que les bestretes se faran d’acord 
a allò que indica ara la llei i d’acord al text de l’ordenança que s’aprovarà en el Ple de la institució.  

Quant al punt 4, el Grup Popular el votarà a favor, perquè hi està completament d’acord. 

Recorda que la llei estableix un termini màxim de tres mesos, d’acord a la legislació bàsica que no se 
pot modificar. Es mostra d’acord a que sigui en el menor termini possible.  

El Sr. FONT intervé per tancar el debat. 

Agraeix el suport del Grup Popular a la moció.  

Considera que si s’aconsegueix que la institució aprovi una ordenança que tengui el consens de tots els 
Grups polítics tota la població beneficiària sabrà a què s’ha d’atenir respecte a totes les seves fases, fet 
que permetrà agilitar del tot la gestió en matèria de subvencions. 

Fa notar que actualment la situació és molt caòtica, i ho sap prou bé l’actual equip de govern perquè la 
gestiona. A continuació posa una sèrie d’exemples de les situacions problemàtiques concretes que ha 
ocasionat el sistema de gestió vigent, tot i fer notar que el Grup Popular no en té la culpa.  

Expressa, en nom del seu Grup, el desig que el proper any ja s’apliqui la nova ordenança perquè 
permetrà fer una passa endavant molt important, tot i ser evident que no se resoldran definitivament 
tots els problemes que s’han esmentat, perquè és complicat. 

Per aquestes raons, accepta totes les transaccions a la moció que el Grup Popular ha proposat. Diu que 
hauria preferit fixar el termini màxim en dos mesos, perquè hi ha casos que ho permeten, però accepta 
la proposta.  

Assenyala que més endavant, quan se reguli l’ordenança, ja ho tornaran a debatre.  

La PRESIDENTA concreta tot seguit les observacions necessàries referides a les 
transaccions, abans de fer la votació. 

Quant al punt 2, la redacció final és aquesta: “Que les convocatòries públiques de 
subvencions es resolguin en el termini més breu possible, i en tot cas procurant que 
sigui dins el primer semestre de l’any.” 

Pel que fa al punt 3, referit a anticipar les bestretes, recorda que el Sr. Font ha 
sol·licitat incorporar la referència a les subvencions nominatives i que la Sra. Roig ha 
indicat que ha de figurar l’expressió: “prèvia sol·licitud” de qui ha rebut la subvenció i 
que s’ha de fer complint la legalitat vigent i complint també allò que disposi 
l’Ordenança que aprovarà el Consell de Mallorca properament.  

A continuació demana si és correcte votar la moció en aquests termes.  

La Sra. Roig i el Sr. Font responen afirmativament. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.  

 
PUNT 51. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE 
ASSEGURAR LA VIABILITAT DE L’ORQUESTRA SIMFÒNICA DE LES 
ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

L’Orquestra Simfònica de les Illes Balears és una de les principals ofertes culturals 
del país, el principal instrument per donar a conèixer la música universal feta a ca 
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nostra i un dels nostres valors culturals més preuats, com queda demostrat a través 
dels concerts de temporada a l´Auditòrium de Palma, els concerts familiars i escolars, 
el festival de Música del Castell de Bellver, el Festival de Música de Pollença, les 
temporades d´Òpera de Mallorca i de Maó, els concerts populars als diferents pobles, 
la participació a diferents cicles musicals i actes institucionals, els enregistraments, els 
57 concerts simfònics de cada any i els 35 concerts de cambra anuals 

És una clara  aposta per l'excel·lència musical, imprescindible per exportar el nom de 
les Illes Balears, incideix en un turisme de qualitat, és un element per a la 
desestacionalització, crea públic i afició, i amor per la cultura. També és un necessari 
horitzó artístic i professional per a alumnes del Conservatori Superior de Música, 
alhora que programa, enregistra i promociona la música dels nostres compositors i 
dóna oportunitats als nostres intèrprets. 

Per tots aquests motius, no ens podem permetre el luxe de prescindir-ne, sabent que és 
el millor exponent que tenim del llenguatge universal que connecta cultura, turisme i 
activitat econòmica. Consideram urgent regularitzar els pagaments als treballadors, 
per tal que puguin fer la seva feina amb normalitat i amb dignitat. 
 
Per tot allò exposat el grup de consellers de MES per Mallorca proposa els següents  

  

ACORDS 

 

- El Consell de Mallorca efectuarà els pagaments pendents a l’Orquestra 
Simfònica de les Illes Balears per assegurar la seva viabilitat.  

- El Plenari del Consell de Mallorca insta al Govern a respectar i complir els 
darrers acords presos amb el Comité d’Empresa de l’Orquestra Simfònica de 
les Illes Balears en relació al sou dels seus treballadors.   

 
 
El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Explica que el motiu de presentar aquesta moció són les notícies que han aparegut recentment als 
mitjans de comunicació sobre la delicada situació en què es troba l’Orquestra Simfònica Ciutat de 
Palma.  

Recorda que el Consell de Mallorca forma part del Consorci per la Música de les Illes Balears 
Orquestra Simfònica, responsable de la seva gestió.  

El seu Grup considera que ni Palma, ni Mallorca ni les Illes Balears es poden permetre que l’Orquestra 
Simfònica pateixi la situació en què es troba actualment.  

Fa avinent que tothom ja n’era ben conscient que era insuficient l’assignació que li havien atorgat les 
diverses institucions que la sostenen amb els seus respectius pressuposts. Era obvi, que resultava 
insuficient per mantenir la seva gestió d’acord al nivell que li pertoca.  

Recorda que s’havia pactat, amb l’anterior conseller de Cultura del Govern de les Illes Balears, una 
reducció de sou del 7%, reducció que ha esdevingut insuficient atesos el recursos econòmics de què 
disposa.    

Destaca l’enorme importància que té l’Orquestra Simfònica, des del punt de vista cultural. És obvi que 
constitueix una de les principals ofertes culturals d’aquest país, amb el gran avantatge de la seva 
universalitat. Fa avinent que no generarà cap discussió ni una respecte a la llengua en què s’ha de fer la 
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música, perquè qualsevol persona en qualsevol lloc del món sabrà si sona bé o no, si li desperta o no la 
seva sensibilitat.  

Fa avinent que és obligació de totes les institucions preservar-la amb un màxim de qualitat i aquesta ha 
de ser, també, una prioritat per a qualsevol d’aquestes institucions que en són responsables.  

Observa que tot i les manifestacions que s’han sentit, declarant que és una prioritat defensar 
l’existència de l’Orquestra Simfònica, el cert és que els fets no ho demostren i aquesta és la causa de la 
mala situació en què es troba actualment. Fa notar que no és possible restar músics a una orquestra 
d’aquestes característiques i refusa del tot aquesta opció. 

D’altra banda, és un instrument que permet promoure el turisme cultural durant tot l’any, i és 
precisament aquest tipus de turisme el més convenient per a les Illes Balears.  

És obvi que no es pot acceptar aquesta polèmica continuada que s’ha generat en els mitjans de 
comunicació en torn a la manca de cobrament dels salaris dels músics, a la reducció del seu pressupost, 
a les vagues convocades per aquest motiu, etc.  

Torna a dir que aquesta situació no es pot perllongar més, que els treballadors han de fer la seva feina i 
les administracions han de complir el seu deure de pagar-la tal i com pertoca, en la proporció que 
correspon fer-ho a cadascuna. 

Per mitjà d’aquesta moció, el seu Grup pretén que el Consell de Mallorca se manifesti públicament a 
favor de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears i que se posi al dia de les aportacions econòmiques 
que cal fer a l’entitat, tot i que no ignora que les dificultats econòmiques són enormes. Recorda que, si 
no s’ha abonat durant aquests dies, se deu encara l’aportació d’aquesta institució que correspon a les 
despeses de l’any passat.  

També se pretén que el Consell de Mallorca respecti i insti les altres institucions que també formen part 
del consorci que gestiona aquesta entitat a respectar també el compliment del pacte entre el Consorci 
per la Música de les Illes Balears Orquestra Simfònica i els treballadors.  

El Sr. DALMAU (PSOE) intervé a continuació. 

Destaca el fet que el seu Grup, per prudència, no considerava adient presentar una moció sobre aquesta 
qüestió, atès l’estat de les negociacions amb els treballadors.  

Tot i això, anuncia que donaran suport a la moció, perquè és evident que el seu Grup la comparteix al 
cent per cent.  

Lamenta que s’hagi hagut de repetir el mateix debat, un any i mig després de l’anterior polèmica per les 
mateixes raons.  

Assenyala que el Consell de Mallorca és una institució integrada dins la Fundació Illes Balears per a la 
Música i recorda que el seu Grup ja va advertir que era insuficient una part de l’aportació que s’ha fet 
enguany al seu pressupost, tot i que una part de l’aportació no fos amb doblers, sinó amb la cessió de 
l’ús del Teatre Principal per fer-hi els concerts.  

Torna a dir que no era suficient, aquesta aportació, ateses les dificultats que ja se coneixien sobre l’estat 
de l’orquestra a finals de 2012 i a principis de 2013.  

Per acabar, destaca el maltractament i l’asfíxia constant que han ocasionat a l’Orquestra Simfònica de 
les Illes Balears les tres institucions que en són responsables, especialment el Govern de les Illes 
Balears i l’Ajuntament de Palma. 

Destaca també que és general el convenciment sobre la importància de l’Orquestra Simfònica, raó per 
la qual no cal insistir-hi. En canvi, pensa que sí que s’ha de destacar la lluita constant del seus 
treballadors durant les darreres setmanes i opina que els fa mereixedors d’un reconeixement especial. 

Diu que és intolerable que la gerent del Teatre Principal de Palma faci declaracions a un mitjà de 
comunicació per afirmar que les reivindicacions dels músics són de caire polític. Diu que és obvi que 
ho són, i és el que pertoca, però retreu que les manifestacions de la gerent tenguin el to i la intenció de 
malmenar un poc més encara l’ofici de la política, al qual ella, curiosament, s’ha dedicat durant més de 
vint anys. Tot i això, diu que no en parlarà més perquè l’esmentada gerent no és present a la sala de 
Plens i no se podria defensar.  
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Fa avinent que el Consell de Mallorca ha de considerar que no es pot vulnerar, en cap cas, el dret a la 
vaga. Opina que és justament això, el que ha succeït, pel fet de contractar un pianista per a les dues 
funcions en les quals l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears havia anunciat, en el temps previst i en 
la forma escaient, que faria vaga. Observa que els motius eren evidents, perquè no cobraven les 
nòmines.  

Per acabar, esmenta un parell d’exemples fonamentals per entendre la desídia de les institucions 
responsables. Així, des de fa dos anys i fins ara s’ha eliminat la Temporada de Ballet de Mallorca, el 
Festival de Música Clàssica del Castell de Bellver no se farà, no hi ha cap compromís de viabilitat ni de 
futur per a l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, etc.  

Davant aquesta situació assenyala que no s’entén que una orquestra tan valuosa com aquesta, exemple 
d’excel·lència musical que permetria contribuir a aconseguir un turisme de qualitat, no sigui valorada 
per les institucions que en són responsables del seu manteniment.  

Observa que el seu Grup ha volgut explicar quina és la seva postura davant aquests fets i ho ha fet de 
forma molt respectuosa, però evidentment també ho ha fet amb expressió indignada a causa de la 
situació que s’ha explicat. Espera de les tres institucions que en són responsables que posin fil a 
l’agulla per solucionar aquest problema, de forma que ja se’n pugui deixar de parlar definitivament.  

Per acabar, reitera que és imprescindible resoldre el futur de l’entitat i aconseguir-li una viabilitat 
eficient i responsable, en el benentès de mantenir el criteris establerts, de forma que quedi garantida la 
seva existència com a orquestra simfònica.  

El Sr. ROTGER (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé tot seguit. 

En primer lloc s’adreça al Sr. Font per valorar la seva intervenció. 

Considera que la moció és correcta pel que fa als termes en què se planteja.  

Reconeix que tothom està d’acord en la seva exposició de motius. Es mostra d’acord amb els objectius 
i amb la finalitat que pretén l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears i en el respecte que mereix de 
totes les institucions i de la ciutadania de les Illes Balears.  

Quant a la demanda que pretén que el Consell de Mallorca efectuï els pagaments pendents, fa notar que 
el pagament pendent que correspon a l’any 2012 no s’ha pogut fer efectiu per un problema tècnic i 
jurídic ocasionat per un deute del consorci esmentat amb l’Agència Tributària, d’aproximadament 
2M€. Explica que és un deute acumulat que prové d’anys anteriors, que comporta una exigència de 
corresponsabilitat a l’hora de fer-lo efectiu.  

Per aquesta raó, s’ha de desblocar abans aquesta situació per tal que l’equip tècnic del Consell de 
Mallorca pugui efectuar aquest pagament. Observa que tenen els doblers i que fan les gestions 
oportunes per desblocar aquesta situació al més aviat possible, per aconseguir que el Consell de 
Mallorca pugui regularitzar el pagament de les nòmines. Informa que els músics han cobrat les nòmines 
del passat mes de maig però encara no s’han abonat les del mes de juny.  

Reitera que el retard del Consell de Mallorca a l’hora de pagar l’assignació que li pertoca no és per 
manca de la consignació oportuna ni per manca de voluntat política, sinó perquè tècnicament i 
jurídicament s’ha de resoldre, en primer lloc, eximir de coresponsabilitat la institució pel que fa al 
deute de 2M€ per tal de poder després fer efectiu el pagament del deute.  

Assegura al Sr. Font que l’equip de govern treballa per resoldre el problema amb la major urgència 
possible. Afirma que el primer dret de tot treballador és cobrar la nòmina tal i com li correspon.  

D’altra banda, diu al Sr. Font que el Consell de Mallorca ha d’aportar 800.000€ per fer front a la manca 
d’assignació necessària en el pressupost de l’Orquestra Simfònica i li fa notar que, com ell ja sap prou 
bé, els pressuposts de la institució són molt ajustats, raó per la qual si s’han de fer canvis en 
l’assignació de les partides no pot ignorar que existeix el perill d’haver de deixar de fer altres 
actuacions.  

A més a més, també sap que els fons que necessita l’Orquestra Simfònica no poden ser extrets de 
qualsevol partida pressupostària, sinó que s’han d’extreure del capítol II. Assegura que fan feina en 
aquesta direcció i que ja es troben a mig camí de trobar-hi una solució, que espera aconseguir al més 
aviat possible.  
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Reitera que la quantitat aproximada de 800.000€ és la que ha d’aportar el Consell de Mallorca al 
pressupost d’enguany per poder aportar la quantitat que necessita l’Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears, però fa notar que aquesta només és una primera part, atès que és cert que s’està tractant amb 
els responsables d’aquesta entitat i així s’ha anunciat, establir un pla de viabilitat. Aquest fet ocasiona 
que el Grup Popular pugui votar a favor del primer punt de la moció però no ho pugui fer en el segon 
punt, per prudència, atès que es tracta d’una negociació que encara és oberta. 

Recorda que en dates recents han vençut els convenis laborals, per prescripció normativa, i ara s’han de 
negociar de bell nou, tret d’aquells que s’hagin prorrogat de manera explícita. Diu que ara es troben en 
aquest procés de reunions i convocatòries previstes davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge i 
esperen poder resoldre aviat el més urgent, que és poder aportar la quantitat esmentada que permeti fer 
front als pagaments per, tot seguit, establir el pla de viabilitat que se planteja, atesa la situació concreta 
de l’entitat.  

En segon lloc valora la intervenció del Sr. Dalmau. 

Li diu que en cap moment el Consell de Mallorca ha violat el dret de vaga de ningú, i li ho reitera.  

Comenta que les òperes ja estaven previstes, incloses al calendari corresponent, i que s’han executat 
amb cant coral a càrrec del Cor del Teatre Principal i amb l’acompanyament d’una banda que ja 
formava part del repertori previst, per la qual cosa no s’ha contractat ningú més.  

Quant a l’acompanyament a piano a què s’ha referit, li fa saber que es tracta del piano que ja formava 
part de l’acompanyament en els assajos de l’òpera. En conseqüència, en cap moment no s’ha afectat el 
dret de vaga sinó que l’únic que s’ha fet ha estat complir un compromís amb la programació davant el 
públic, que també mereix un respecte.  

El Sr. FONT intervé en torn de rèplica. 

Assenyala que el seu Grup no ha dubtat mai que el Consell de Mallorca aposti a favor de l’Orquestra 
Simfònica de les Illes Balears, però vol destacar el fet que el comitè d’empresa havia negociat amb el 
conseller de Cultura del Govern de les Illes Balears una baixada de sou important, d’un 7%, mentre cap 
altre orquestra de tot l’Estat espanyol ha baixat més d’un 7%, segons les informacions que ell té. 

Destaca el fet que els membres de l’Orquestra Simfònica són músics i molt bons professionals, la qual 
cosa obliga a valorar-los en la mesura del seu esforç, del seu sacrifici i del mèrit que suposa estudiar 
una carrera musical.  

Quant a l’argument dels recursos econòmics, diu que aquesta és una qüestió de prioritats. Demana al 
Sr. Rotger que no es molesti, però si poden mantenir l’assignació d’1M€ per a les subvencions a la 
Gent Gran –i li sembla bé que aquesta se mantengui– també s’ha de poder mantenir l’assignació a 
l’Orquestra Simfònica.  

Torna a recordar que la seva existència s’accepta com a prioritat a l’hora de fer declaracions a favor 
d’aquesta entitat, però després els fets no ho demostren.  

Finalment reitera, en nom del seu Grup, la petició al Consell de Mallorca de fer aquest gran esforç, que 
és del tot necessari, i fa extensiva aquesta petició a totes les altres administracions i institucions que 
també en són responsables. Adverteix que si se permet la seva desaparició serà molt difícil tornar-la a 
refer.  

El Sr. DALMAU intervé en torn de rèplica. 

Diu que se queda amb les paraules del Sr. Rotger que afirmen l’existència d’un pla de viabilitat –i no 
de liquidació– de l’Orquestra Simfònica. Espera que sigui cert, en el benentès també que sigui per 
mantenir-la tal i com la coneixem en aquest moment, atès que si li manca un determinat nombre de 
membres ja no és una orquestra simfònica, fet que limita la seva capacitat de fer concerts.  

Per aquesta raó desitja que el compromís perduri i demana al Sr. Rotger que també ho faci entendre 
així als responsables de l’àrea de Cultura del Govern de les Illes Balears i de l’Ajuntament de Palma. 
Fa notar que tot i que semblava que el Govern balear havia resolt ja aquesta qüestió, amb el canvi de 
conseller s’ha vist que no estava tan clar. 

Quant a la vulneració del dret de vaga, discrepa del parer del Sr. Rotger. Torna a dir que es va vulnerar, 
atès que quan els treballadors se posen en vaga i així ho anuncien, l’espectacle no sempre ha de 
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continuar, i aquesta és una qüestió que s’ha de tenir en compte perquè si aquest mateix fet se situa en 
un altre àmbit d’actuació pública, com ara si en un centre d’atenció primària els metges es troben en 
vaga, l’administració no contractarà metges privats per poder cobrir l’atenció sanitària del centre.  

En aquest cas, és això el que se va fer, una contractació puntual d’un pianista per a les dues funcions de 
l’òpera Aïda, quan els músics varen decidir fer vaga.  

D’altra banda, tot i que la situació de l’Orquestra Simfònica és molt delicada, adverteix que existeixen 
exemples de gestió de pressupost de diverses comunitats autònomes en les quals, per mantenir les 
respectives orquestres simfòniques s’han fet plans de viabilitat interessants.  

Adverteix també que en el Ple d’avui s’ha sabut que el Consell de Mallorca té un superàvit, en els seus 
comptes i davant aquest fet observa que hi ha qüestions que a vegades no s’entenen, atès que en altres 
àmbits hi manquen recursos per atendre correctament la demanda, i no només en els referits a la cultura 
sinó també en els de serveis socials.  

El Sr. ROTGER intervé per tancar el debat.  

Pel que fa a la Temporada d’Òpera respon que l’obligació de la Fundació Teatre Principal era dur-la 
endavant. Fa notar que darrere aquest projecte hi fan feina 300 persones, no només els 40 músics de 
l’Orquestra Simfònica. Per aquesta raó opina que ha estat correcta la decisió de dur-la endavant presa 
per l’esmentada fundació. Atès que se va anunciar correctament en quins termes ho faria, entén que no 
s’ha vulnerat de cap manera el dret a la vaga dels treballadors.     

Entén que el Sr. Dalmau digui el contrari, però li fa notar que les seves manifestacions no tenen ni 
poden tenir cap incidència legal ni jurídica, mentre que allò que ell diu sí que en té, raó per la qual 
reitera que la fundació va prendre la decisió correcta i no se va substituir l’Orquestra Simfònica per 
altres músics.  

Retreu al Sr. Dalmau que li compari l’orquestra amb un pianista, perquè no és correcte. Li fa notar que 
l’actuació de la Banda de Son Rapinya ja estava prevista al programa, i no va ser cap actuació nova, 
sinó que actuava conjuntament, com ja ho feia amb l’Orquestra Simfònica.  

Quant a l’actuació amb piano, fa avinent que se va fes ús del piano, conjuntament amb les corals que ja 
assajaven des de feia tres mesos, amb una producció contractada i amb una despesa feta, raó per la qual 
reitera que la decisió va ser correcta, al seu parer.  

Reitera que treballen per aconseguir que l’Orquestra Simfònica continuï com a tal, però també és clar 
que, com reconeixen els propis representants dels treballadors, l’entitat necessitava revulsius i una nova 
visió, noves formes d’actuar, ser actius i aconseguir nous abonats, nous públics i noves dinàmiques i 
s’ha entès que no se necessita una orquestra simfònica passiva dedicada a fer únicament la temporada 
dels concerts. Considera que tothom s’hi ha d’implicar, tant els responsables polítics com la pròpia 
orquestra simfònica.  

Indica que aquestes consideracions signifiquen respectar els músics, valorar-los i treballar pel futur de 
l’Orquestra Simfònica.  

Reitera que treballen per aconseguir la dotació dels 800.000€ que necessita l’entitat per tal que se 
puguin cobrar les nòmines al més aviat possible.  

Assegura que tant el Consell de Mallorca com l’Ajuntament de Palma i el Govern de les Illes Balears 
han demostrat el seu compromís per aconseguir resoldre els problemes presents de l’entitat i, sobretot, 
per assegurar el seu futur. En aquest sentit, és obvi que també necessita un pla de viabilitat, de la 
mateixa forma en què ho va necessitar el Teatre Principal, que a dia d’avui també té present i futur. 

Recorda que, també en aquest sentit, les negociacions estan obertes per aconseguir que el Consell de 
Mallorca sigui una peça clau per aconseguir que l’Orquestra Simfònica segueixi endavant.  

Recorda que el Consell de Mallorca l’ha acollida oferint-li el Teatre Principal com si fos casa seva; ha 
estat una institució propera que ha treballat al seu costat i que veurà de molt bon grat tenir-la en totes 
les funcions i actuacions que el Consell de Mallorca necessiti fer, alhora que la institució treballa per 
garantir-li un present i un futur.  

Finalment, fa avinent que si s’aconsegueix tenir estabilitat econòmica, hi haurà també estabilitat 
professional.  
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova el punt primer per unanimitat i se rebutja el 
segon punt per onze vots a favor (PSOE i MÉS per Mallorca), cap abstenció i quinze 
vots en contra (PP). 

 
PUNT 52. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA DE 
SUPORT A LA DECLARACIÓ DELS AJUNTAMENTS DE LLEVANT 
SOBRE EL TREN. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

El passat 26 de maig, com a conseqüència de la decisió del Govern de les Illes Balears 
de no continuar amb les obres del Tren de Llevant, els batlles dels municipis afectats 
(Manacor, Artà, Son Servera, Capdepera i San Llorenç), van signar una declaració 
conjunta en la qual sol·licitaven: 

- Conèixer tota la informació necessària sobre la resolució adoptada pel Consell 
de Govern; 

- Una solució urgent davant els greus perjudicis socials i econòmics per als 
municipis afectats, derivats de la no execució del projecte; 

- Respectar allò previst al Pla Director Sectorial de Transports de les Illes 
Balears, aprovat pel Parlament de les Illes Balears; 

- El compliment de l’actual conveni ferroviari i la finalització de les obres de la 
línia Manacor-Artà previstes a l’esmentat conveni; 

- Celebrar una reunió urgent amb el Govern de la CAIB, per tractar aquesta 
decisió. 

 

Tenint en compte tots els perjudicis socials i econòmics que deriven d’aquesta 
situació, així com de la importància de desenvolupar una xarxa de transport ferroviari 
conseqüent amb les necessitats de la població permanent i de pas a Mallorca, a més 
dels innegables beneficis en termes ambientals i de mobilitat d’aquest tipus de 
transport, el grup de consellers de MÉS per Mallorca proposa al ple del Consell 
Insular de Mallorca els següents 

ACORDS 

 

1. El Consell Insular de Mallorca manifesta el seu suport a la declaració conjunta 
dels batlles de Manacor, Son Servera, Capdepera, Artà i San Llorenç, referida 
més a dalt. 

2. El Consell Insular de Mallorca transmet aquest acord al Govern de les Illes 
Balears i sol·licita que el prengui en consideració.   

 
 
La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) explica que davant la decisió –ideològica, creu– del Partit 
Popular d’abandonar el projecte definitiu del tren de Llevant, el seu Grup dóna suport al manifest que 
feren els municipis de Llevant afectats pel tren i alhora que es posiciona al seu costat. 
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Està clar que, des que el PP va arribar al govern, l’única cosa que es pretenia amb aquesta decisió era 
aturar tots els projectes del govern anterior i, de fet, el conseller Company en el mes de setembre de 
2011, dos mesos després d’haver entrat a governar, ja va suspendre aquestes obres. 

A més a més, es va posar en marxa una campanya mediàtica de mentides i manipulacions que està 
convençuda que s’han anat desmuntant i s’ha demostrat la intenció d’enganyar els ciutadans i quins 
eren els motius reals d’aquesta suspensió. 

Destaca, sobretot, que primerament es va dir que només havien arribat 57M€ quan llavors s’ha 
demostrat que d’aquest conveni ferroviari han arribat més de 144M€. 

En quant a l’argument que l’estructura és deficitària, indica que el seu Grup considera el transport 
públic com un servei bàsic a la ciutadania que, a hores d’ara, esdevé més que mai un servei bàsic als 
ciutadans ja que en moments de crisi el transport públic és més necessari per a la gent que compta amb 
pocs recursos econòmics. 

MÉS per Mallorca pretén que els serveis bàsics a Mallorca siguin eficients i sostenibles però no 
sostenibles només des del punt de vist econòmic sinó també des del punt de vista social: quin servei es 
presta i quina necessitat hi ha d’aquest servei. 

Assegura que, per això, el seu Grup prefereix sostenir un bon transport públic que no rescatar bancs 
ineficients i mal gestionats que és el que fa, en aquests moments, el Partit Popular. 

També s’ha dit que el tren de Llevant es va aprovar en una època expansiva i en aquest sentit comenta 
que imagina que així volen justificar les megaobres que el PP va aprovar suposadament en una època 
expansiva com ara són el metro, el Palau de Congressos o el Palma Arena que són obres mal fetes (les 
han hagut d’arreglar i, així i tot, moltes d’elles continuen estant mal fetes), mal executades i que 
suposen una hipoteca enorme per als ciutadans i les ciutadanes de Balears. 

No creu que el Partit Popular pugui donar cap lliçó sinó més aviat al contrari, és a dir, que creu que 
hauria de tenir una actitud més humil en quant a la pantalla que projecten de bons gestors. 

Malgrat això, encara és pitjor que consentin que amb els doblers de Balears el PP de Madrid, de Galícia 
i d’Extremadura continuïn fent infraestructures expansives –que suposadament no és època de fer-ne– 
mentre que a les Illes Balears no li donen ni aigua. 

El pla d’infraestructures estatal, de 2012 a 2024, preveu 52 mil milions d’euros en infraestructures 
ferroviàries mentre que a Mallorca no en volen ni el PP de Balears no és capaç d’aconseguir ni un sol 
euro del conveni signat, la qual cosa és una vergonya. 

Al Parlament de les Illes Balears, la Sra. Cabrer es va cansar en 2007 de demanar el 2% d’aquest pla 
d’infraestructures estatal que li corresponia a Balears. La Sra. Cabrer es va cansar de dir al govern que 
reclamàs aquest 2% que, damunt els 57 mil milions d’euros, serien mil milions d’euros i, en canvi, ara 
no senten ni parlar-ne perquè no l’exigeixen i només li donen la raó als altres. 

Les altres comunitats i l’Estat fan festa amb les nostres desgràcies i amb els nostres doblers i ens fan 
demanar almoina quan en realitat ens estan llevant el que és just per a la nostra comunitat i que és el 
que aportam dels nostres imposts. 

També s’ha dit que aquest conveni era paper banyat però un paper banyat que ha fet arribar 144M€ no 
deu ser tan “banyat” i que és un conveni que encara es contempla en el pla d’infraestructures estatal i, 
per tant, no és tan paper banyat. 

Per altra banda, el PP sempre parla de promeses electorals i de l’acompliment del seu programa però 
mai no va dir que suspendria les obres d’aquest tren i, en canvi, ho va fer just dos mesos després 
d’haver arribat al Govern de les Illes Balears. 

Alhora incompleixen un pla director sectorial aprovat l’any 2006 i que va ser proposat pel Partit 
Popular, és a dir, que estan incomplint allò que el mateix PP va aprovar. 

Està ben clara la nul·la capacitat de reclamar a nivell estatal el que li correspon a Balears, ni tan sols les 
paraules de la Sra. Cabrer quan reclamava aquell 2% del pla d’infraestructures que no li havien donat al 
govern del Sr. Matas. Aleshores deien que el govern socialista els castigava i, per això, demana si ara 
també els castiguen encara que siguin del mateix partit.  
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Adverteix que ara no poden parlar de “càstig” i deu ser perquè les Illes Balears no cauen bé al govern 
d’Espanya o bé el PP de Balears té molt poca influència i no pinta una regadora. 

En definitiva, el seu Grup li demana a l’equip de govern del Consell de Mallorca que es comprometi 
amb els ciutadans i les ciutadanes de Mallorca i amb llur futur. Aprofita per recordar-los que les 
competències de transport són del Consell de Mallorca encara que no hi estiguin transferides i, per tant, 
no poden aclucar els ulls davant aquesta evidència. 

A més d’això, MÉS per Mallorca reclama sobretot que l’equip de govern del Consell de Mallorca no 
continuï fent només de crossa al govern del Sr. Bauzá i que reclami a Madrid allò que li pertoca al 
Consell de Mallorca. 

La moció del seu Grup vol d’adherir-se al manifest que varen signar els batles dels ajuntaments de 
Manacor, Artà, Son Servera, Capdepera i Sant Llorenç des Cardassar i que era una declaració conjunta 
mitjançant la qual demanen conèixer tota la informació necessària sobre la resolució adoptada pel 
Consell de Govern, una solució urgent davant els greus perjudicis econòmics i socials per als municipis 
afectats derivats de la no execució del projecte, respectar allò previst en el Pla Director Sectorial de 
Transports de les Illes Balears aprovat pel Parlament de les Illes Balears, el compliment de l’actual 
conveni ferroviari i la finalització de la línia Manacor–Artà prevista en l’esmentat conveni i, finalment, 
celebrar una reunió urgent amb el Govern de les Illes Balears per tractar aquests acords. 

En conseqüència, MÉS per Mallorca proposa que el Ple de Consell de Mallorca manifesti el seu suport 
a la declaració conjunta dels batles de Manacor, Son Servera, Capdepera, Artà i Sant Llorenç des 
Cardassar abans comentada i que el Consell de Mallorca transmeti aquest acord, si s’aprova, al Govern 
de les Illes Balears. 

La Sra. CANO (PSOE) anuncia que el Grup Socialista donarà suport a aquesta moció no només perquè 
els companys socialistes de la comarca de Llevant i els batles socialistes d’aquests municipis hagin 
signat i donat suport a aquest modificació sinó perquè el Grup Socialista també ho considera oportú. 

A més a més, el compromís del Partit Socialista a nivell de les Illes Balears serà que aquest sigui un 
compromís electoral de cara a 2015. 

Manifesta, així mateix, que ha estat per una qüestió de desídia i d’incompetència del govern de José 
Ramón Bauzá el fet que s’hagi renunciat a aquest projecte d’una manera definitiva, un projecte que era 
bo per a la comarca. Ara s’estan generant molts de greuges amb les carreteres de la zona que estan 
tallades per haver estat afectades per aquestes obres i, en definitiva, tot això suposa un malbaratament 
absolut dels doblers públics. 

Destaca que la Sra. Campomar ha relatat alguns malbarataments històrics d’aquesta comunitat i 
assenyala que aquest n’és un més que se suma als malbarataments dels que es pressuposen bon gestors 
d’aquesta comunitat. 

Assegura que, a part d’això, és un atac més al transport públic que se suma a la reducció de freqüències 
de tren i metro durant l’estiu i creu que, en conclusió, és possible deixar sense efectes aquesta decisió 
del Consell de Govern de 19 d’abril allà on es decideix políticament acabar amb aquest projecte i que 
és possible renegociar, si hi ha voluntat política, un nou conveni ferroviari i, per aquests motius, el seu 
Grup donarà suport a la moció. 

El Sr. LLAMAS (PP) manifesta que en realitat creu que els membres de MÉS per Mallorca o són uns 
valents o són uns inconscients ja que aquesta és una altra d’aquelles mocions que deixa absolutament 
en evidència la incapacitat de gestió durant la legislatura passada quan aquesta formació política 
governava. 

Tot seguit observa que si s’està parlant del conveni de 2008, doncs és un conveni que durava 3 anys i 
que tenia una quantitat pressupostada de 443M€. En novembre de 2011 només hi havia transferits 
57,5M€ però el compromís que tenien adquirit era de devers 200M€, dels quals només n’hi havia 35, és 
a dir, que hi havia un desfasament d’uns 143M€ quan arriba el nou govern a les Illes Balears. 

Durant aquells tres anys en altres zones d’Espanya sí que s’havien executat obres mentre que aquí no se 
n’havia executada cap i just s’havien adquirit compromisos licitant obres per valor de 200M€ sense ni 
tan sols tenir els doblers. A tot això l’oposició li denomina “capacitat de gestió, desídia i 
incompetència”. 
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Dia 23 de novembre de 2011, el conseller Company era a Madrid negociant aquest conveni, cosa que 
l’anterior equip de govern no havia fet durant la vigència del conveni que era de 3 anys. 

Aleshores sí que hi havia intencions d’ampliar els terminis igual que en el cas de tramvia de Palma 
perquè s’afegís una addenda per justificar o legalitzar els 35M€ que s’havien desviat del tramvia de 
Palma a aquest tipus d’obra. 

Malgrat tot això, l’oposició culpa d’aquesta situació a l’actual d’equip de govern. L’oposició no només 
no amaga els seus fracassos sinó que els exhibeix i, a més a més, exigeixen descaradament que es 
mantenguin les mateixes polítiques econòmiques que han conduït al fracàs actual quan ja l’any 2011 
s’estava immers en una crisi absoluta i el nou govern s’havia trobat totes les factures que hi havia 
amagades als calaixos. 

Evidentment, en aquell moment la situació econòmica no era la mateixa que en 2008 i, malgrat això, en 
2008, quan ja eren pràcticament conscients de la crisi que hi havia a Espanya –llevat del partit 
governant aleshores–, se seguien signant aquests tipus de convenis. 

Considera que allò que aporta seguretat i allò que no s’ha de fer és enganyar els ciutadans amb falses 
promeses i menys jugar amb els doblers dels ciutadans d’aquesta manera. 

La sostenibilitat del territori, l’eficiència i la sostenibilitat de la mobilitat i la mobilitat sostenible no 
són només les del territori sinó també la sostenibilitat econòmica i això ho defensen vàries lleis. 

Per altra banda indica que està completament d’acord que el transport públic, que no és rendible per si 
mateix, ha d’estar subvencionat i s’ha de promoure. Amb aquest extrem el Partit Popular està totalment 
d’acord i, fins i tot, ell a títol personal però, ara bé, el transport públic és quelcom més que el tren.  

Aquest tren efectivament està recollit en el Pla Director Sectorial de Transports i l’actual govern el que 
ha fet ha estat en primer lloc suspendre provisionalment les obres durant un any i posteriorment, 
finalitzat el període de suspensió provisional i amb els informes de la Tresoreria del Govern de les Illes 
Balears i altres informes tècnics, s’arribà a la suspensió definitiva per manca de liquiditat. 

En aquests moments i d’acord amb la conjuntura econòmica actual, les preferències són unes altres: per 
a l’equip de govern la preferència són les persones i els serveis socials. A més a més no hi ha més 
doblers ni a Madrid ni aquí i, per tant, les preferències s’han de contemplar des d’aquest punt de vist tal 
i com s’ha dit, s’ha explicat i s’ha plasmat damunt el programa electoral del Partit Popular. 

No obstant això, es troben amb algunes accions que vénen de l’anterior govern com, per exemple, els 
8M€ per a la compra d’un vagó sense tenir les obres finalitzades o 19 unitats amb un cost de més de 
122M€.  

De tot això no en té la culpa el Partit Popular ja que són qüestions que va deixar pendents l’anterior 
equip de govern però, en canvi, no varen ser capaços de finalitzar les obres mentre que a la península sí 
que varen ser capaços d’acabar obres. 

Si les obres estan acabades, les factures es presenten a Madrid per poder cobrar però si les obres no 
estan acabades, a Madrid no pagaran res i, per contra, s’acaben desviant fons a la caixa única que 
després s’han de pagar no amb els doblers de tots els espanyols sinó amb els doblers dels ciutadans de 
les Illes Balears. 

Per concloure, manifesta que creu que ha quedat clar que el seu Grup no donarà suport a aquesta 
moció.  

La Sra. CAMPOMAR assegura que quan feia la seva exposició durant la primera intervenció ja podia 
esperar el que li respondrien i creu que ara li toca rebatre algunes qüestions que s’han plantejat. 

Recorda que el Sr. Llamas insisteix en els 57,5M€ però al Parlament ha quedat clar, s’ha debatut i s’ha 
reconegut que els 144M€ s’havien signat en matèria d’infraestructures ferroviàries i, per tant, no 
entrarà a discutir aquest tema. 

Per altre costat, el Sr. Llamas retreu que en 2 anys no haguessin tengut temps d’acabar unes obres (atès 
que el conveni és de finals de 2008) i en aquest sentit li assegura que ells no volien fer les obres que va 
fer el Partit Popular: no volien fer un metro que es negava, no volien fer un Palma Arena que no 
serveix pel que havia de servir. Tenien molt clar que no volien fer obres i, de fet, ho varen fer molt 
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conscientment i varen planificar les obres perquè varen considerar que era importantíssim fer-ne una 
bona planificació. 

En quant al comentari sobre el vagó, li diu que al Sr. Llamas que deu pensar que un vagó de tren es 
compra igual que un cotxe, és a dir, que se’n va al concessionari i el compra. Evidentment no és així i 
quan es fa un projecte, les unitats de tren s’encomanen a la mesura del projecte i s’han d’encomanar 
més de 2 anys abans de posar en marxa el projecte. 

Insisteix en deixar clar que principalment vol dir que l’anterior govern no volia fer el que va fer el 
Partit Popular: metro que es nega, Palma Arena que no serveix per a la seva finalitat i un Palau de 
Congressos que està aturat i amb una capacitat que no permetrà donar-li l’ús que estava previst.  

En definitiva, remarca que no volien fer obres que no serveixen per res i, com que ho tenien molt clar, 
doncs no es varen acabar les obres del tren perquè estaven en època de qualificació. 

A continuació assenyala que ella no fa comentaris quan parlen els altres perquè ho troba molt 
desagradable i, per això, li demana al Partit Popular que no en facin. 

Tot seguit puntualitza que ella ha posat damunt la taula que el govern del Partit Popular consent que a 
Madrid es gastin els nostres doblers en fer línies d’AVE a Extremadura i a Galícia sense dir res. 

En aquest punt recorda que a les actes del Parlament es recull que el Partit Popular estava cansat de 
reclamar un 2% del pla d’infraestructures estatals en matèria ferroviària. 

La Sra. Cabrer es va cansar en 2007 de dir-ho i el Grup PSM en 2004 ja ho havia reclamat i s’havia 
aprovat per unanimitat. En canvi, ara no diuen res i al seu Grup li sembla vergonyós que ara el PP no 
reclami això i refusa que facin servir l’excusa econòmica ja que Madrid s’està gastant els nostres 
doblers en trens que va a altres indrets. 

Això és el que no poden consentir perquè és una injustícia magistral i que el PP ho consenti encara els 
ho pareix més ja que no poden posar l’excusa del càstig polític perquè són del mateix partit i, així 
doncs, no sap què poden dir per explicar que no arribin aquests doblers. No sap si és perquè no en 
tenen, perquè no els demanen o perquè no els hi donen i això és el que li agradaria que li aclarissin. 

El Sr. LLAMAS comenta que poden retrocedir més en la història fins arribar a l’època quan el Sr. 
Francesc Quetglas era conseller de Transports i ja es parlava del tren i això vol dir que el tema del tren 
ha estat present, de qualque manera, a tots els governs. 

Assegura igualment que ningú no està rebutjant el Pla Director de Transports, aprovat per tots els grups 
polítics, en quant a la seva filosofia però una altra cosa és l’acord del Consell de Govern de suspensió 
de les obres per manca de liquiditat i que sembla que l’oposició vol tergiversar amb determinades 
mocions. 

En quant al tema d’obres mal fetes, demana que li permetin recordar el cas del tren a Manacor que va 
ser aprovat en els darrers mesos de la legislatura 1999-2004 i el posterior accident que hi va haver, els 
desmunts que queien i la gunita feta a tota pressa. 

El mateix podria passar en aquest cas ja que per facilitat en l’execució s’han triat uns traçats històrics 
de principis del segle passat quan els trens circulaven a 40km/h. Això passa amb el tren de Sineu i 
Manacor que té un traçat antic pel qual circulen tren a altres velocitats i quelcom passarà i, a més a 
més, ni tan sols no varen ser capaços d’acabar l’execució de les obres. 

Reitera que si es presenten les factures, doncs l’Estat les paga però les factures no es poden presentar 
perquè no han executat les obres ni de tren, ni de carreteres, ni de res de res durant tota la legislatura 
passada. 

Pel que fa al comentari sobre càstigs, li diu a la Sra. Campomar que, si vol, li recorda els 300M€ del 
conveni de carreteres de l’any 1998 amb una sentència que va haver de reclamar el govern del Sr. 
Bauzá mentre que durant la legislatura passada no feren ni la més mínima gestió al respecte malgrat 
haver-hi una sentència ferma. 

Sotmesa la proposta a votació, se rebutja per dotze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i desset vots en contra (PP). 
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INTERPEL·LACIONS 
 
PUNT 53. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL SR. ANTONI ALEMANY 
CLADERA SOBRE “REFORMA DE LES ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES”. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
ANTONI ALEMANY CLADERA, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL 
CONSELL DE MALLORCA, d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament 
Orgànic, formula, per al proper Ple ordinari, a la Presidenta del Consell de Mallorca, 
la Sra. Maria Salom Coll, la següent interpel·lació. 
 
 
TEMA: REFORMA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar a la 
Presidenta del Consell de Mallorca, la Sra. Maria Salom Coll, sobre la REFORMA 
DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. 
 
 
El Sr. FERRÀ (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Explica que la reforma de l’administració local que se proposa per mitjà de la Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local es fonamenta en quatre principis bàsics, que explica tot seguit. 

En primer lloc, la disciplina pressupostària i la transparència. Observa que, en aquest sentit no seria 
necessari, atès que existeix una llei aprovada, la Llei d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat 
financera, com també el projecte de llei de transparència, que ja se veurà si arriba o no a bon port. 

En segon lloc, la racionalització. En aquest sentit, la Comissió per a la reforma de les administracions 
públiques proposa eliminar duplicitats en les comunitats autònomes.  

Fa notar, en aquest cas, que per al seu Grup l’important és acostar la gestió dels serveis a la ciutadania, 
raó per la qual cal aprimar les comunitats autònomes i no els ajuntaments i els consells insulars, com 
proposa aquesta llei.  

En tercer lloc, la millora de l’eficiència, i en quart lloc l’impuls a la relació entre l’administració i la 
ciutadania.  

Amb aquesta finalitat recorda que ja se té a l’abast també la Llei de l’administració electrònica, 
aprovada durant l’anterior legislatura, que ha estat àmpliament lloada, sobretot quan se refereixen a 
l’Ajuntament de Gijón, un dels pocs que l’han posada en pràctica.  

Sobre aquesta qüestió opina que allò que s’ha de fer és posar mitjans i formació per al personal 
funcionari, però no més lleis. 

Explica que el principal argument que ha impulsat el Govern de l’Estat a elaborar aquest avantprojecte 
de llei ha estat només un, i purament econòmic. Per aquesta raó intentarà demostrar que és del tot 
incorrecte i, consegüentment, contraproduent per fer de base a tota una llei, que al parer del seu Grup 
persegueix altres objectius, que intentarà també demostrar en la present interpel·lació.  

Assenyala que abans d’iniciar el procediment i durant tot el procés d’elaboració dels diferents 
esborranys, hi ha hagut una forta campanya mediàtica afavorida per la greu crisi econòmica que estam 
patint, per mitjà de la qual han deixat els ajuntaments com els dolents o els culpables del dèficit que 
pateix el conjunt de les administracions de l’Estat, com si el dèficit fos el culpable de tot.  
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Observa que abans de tot s’ha de tenir molt present que l’Estat el conforma, en primer lloc, la 
ciutadania i, a la vegada, totes les institucions. Insisteix a fer notar que són important totes, que no n’hi 
ha de més bones ni de més dolentes, ni de primera ni de segona ni de tercera categoria, perquè totes es 
troben al mateix nivell. 

Aquest principi, per al seu Grup, s’ha de tenir molt clar per fer front a qualsevol llei que promogui una 
administració i que, directa o indirectament, afecti les altres.  

Pel que fa al tema econòmic, el dèficit i el deute de les administracions locals, el culpable de tots els 
mals que patim, segons el Govern de l’Estat i que ara ja es comença a veure que no tot es perd per 
aquest costat, analitzant una sèrie de dades objectives podem veure que no se sosté i que desmunten per 
complet aquest argument.  

Indica que, segons l’agència EFE, en un article titulat “El deute de les administracions públiques” 
durant el primer trimestre de 2013 el deute públic a Espanya ha crescut un 19,09% però si aquest deute 
el separam per administracions podem veure que el major endeutament correspon a l’administració de 
l’Estat i que representa un 76,2% del PIB.  

Assenyala que en segon lloc, hi trobam les autonomies, amb un deute que representa el 18,1% del PIB i 
en darrer lloc podem constatar que el menor deute públic és el que correspon als ajuntaments, tan sols 
amb un 4,1% del PIB.  

Observa que si d’aquestes dades s’elimina el de Madrid, que són 7.445M€ pràcticament no queda res.  

En conseqüència, el vertader problema econòmic no el tenen els ajuntaments ni els consells insulars ni 
les diputacions, sinó principalment l’Estat i les autonomies. Per aquesta raó el seu Grup sempre 
planteja que allò que s’ha de fer és aprimar els governs, tant els autonòmics com els estatals, i fer 
créixer les administracions més properes a la ciutadania, que són les que resolen de forma efectiva els 
seus problemes, que en el cas de les Illes Balears són els ajuntaments i els consells insulars.  

Altres arguments en contra de la llei els trobam als informes de comissions i institucions com ara la 
FEMP o la Comissió per a la reforma de les administracions públiques, que no detallarà per manca de 
temps disponible, però certament hi són.  

Fa notar que s’han de tenir molt clars els quatre aspectes que la FEMP considera irrenunciables, per la 
qual cosa encara no ha reconegut el darrer esborrany. Tot seguit, els explica. 

En primer lloc, que els interventors no puguin tenir influència política i que tan sols se’ls reconegui la 
seva funció de control i d’eficiència.  

S’ha d’eliminar una frase que fa referència a la intervenció temporal d’uns municipis, prèvia a la seva 
dissolució.  

S’han de reflectir amb absoluta claredat que en matèria d’educació els ajuntaments prestaran els serveis 
com ho fan actualment, fins que no s’aprovi el nou model de finançament autonòmic. 

S’ha de comptar amb la FEMP a l’hora de determinar el cost estàndard. Fa notar que aquí on existeix el 
major desacord, la fixació d’aquest cost. La FEMP demana que només se pugui aplicar als municipis 
que no siguin solvents i que s’establesqui únicament per als serveis que generin economia d’escala i 
que es doni un termini d’un any per adaptar-s’hi.  

Observa que ell encara aniria més enllà, en aquest sentit, i com demanen altres partits polítics, que això 
es tracti en una assemblea extraordinària de batles i, en conseqüència, se persegueixi el consens que 
actualment no hi ha i que és imprescindible i irrenunciable. 

Si s’analitza detingudament el text presentat, se poden trobar aspectes molt lesius per a l’autonomia 
local. Fa notar que tots els batles han estat i són conscients dels problemes que tenen a l’hora de 
gestionar els serveis; fa molts d’anys que se’n parla i se debat a les distintes comissions i assemblees de 
batles, tant a la FELIB com a la FEMP, fins i tot en un passat molt immediat, ja immersos dins la crisi 
econòmica s’apuntaven possibles solucions que anaven per diferents camins, tot i que eren semblants 
en el seu inici, i no arribaven a cap pèrdua d’autonomia.  

Per exemple, se tenia molt clar que s’havia de clarificar les competències entre les distintes 
administracions, i se va començar per fer molta feina en aquest sentit, però des de baix cap a dalt, amb 
un ampli consens. Des d’aquí se pretenia arribar al finançament just i necessari per a cada una de les 
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competències que s’atribuïssin a cadascuna de les administracions: ajuntaments, consells insulars i 
Govern de les Illes Balears. D’aquesta manera s’evitaven realment les duplicitats.  

Ara, amb la llei que se pretén aprovar, no se considera res de tot això, de forma que suposa que els 
ajuntaments de més de 20.000 habitants són administracions de tercera categoria, incapaces de 
gestionar bé i de forma eficient i que, a més a més, són les culpables de que el conjunt de les 
administracions tenguin dèficit i deute, fet que ja s’ha demostrat a l’inici que és rotundament fals.  

Aquesta manca d’autonomia dels ajuntaments, concretament pel que fa a la fixació del preu estàndard 
dels serveis per part del Govern de l’Estat provocarà, a la llarga, un encariment de la seva prestació, i el 
que és més greu, una disminució notable de la qualitat dels servei ja que allò que s’aconseguirà serà 
allunyar la gestió dels problemes reals de la ciutadania, es perdrà el seu caràcter d’administració més 
propera a la gent, a l’hora de resoldre els seus problemes.  

El fet que es puguin llevar competències als ajuntaments i fins i tot dissoldre’ls i fusionar-los amb 
altres va més enllà de la racionalització i pot arribar a l’efecte contrari: la irracionalitat, l’autoritarisme. 
Si un ajuntament no compleix la llei, existeixen els mitjans per reconduir la situació, com ara el 
Tribunal de Comptes i fins i tot el Poder Judicial. En conseqüència, no es pot entendre a quin objectiu 
obeeix aquesta possibilitat que contempla l’avantprojecte de llei.  

Fa avinent que es nota un grau de pèrdua de democràcia molt important de manca de respecte 
institucional fora de mida. 

Tots els serveis que passin a ser assumits pels consells insulars i per les diputacions crearan un vertader 
maldecap al govern d’aquestes institucions. Comenta que hi ha el perill que no s’ajustin a allò que 
preveu l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, fins i tot. A la llarga, tot plegat, acabarà en un ús 
privatiu dels serveis a gran escala, concentrat en grans empreses, com les que tenen les concessions 
actuals del Consell de Mallorca i que tants de problemes generen. 

Recorda que s’ha aprovat revisar tots els contractes vigents, per la qual cosa no creu que sigui això el 
que se desitja.  

Durant els darrers dies s’han publicat molts articles en els mitjans de comunicació referits a aquesta 
polèmica llei que ja se tramita i s’ha vist que el pes de l’administració local en el dèficit no és tan greu, 
atès que en els darrers anys s’ha fet un esforç molt important de forma que durant l’any 2012 quasi 
3.500 ajuntaments tancaren amb superàvit.  

També s’ha vist que allò que s’hauria de fer és aprendre de les administracions locals del nord 
d’Europa i dels Estats Units, introduint tècniques de gestió eficaç i eficient en la gestió pública, 
modernitzar l’administració i formar els seus components. No cal una reforma administrativa com la 
que es pretén sinó un canvi polític semblant al dels anys 80, quan s’implantaren els estatuts 
d’autonomia.  

Un altre exemple clar el tenim a la premsa local d’ahir: cinc municipis del llevant de Mallorca fan un 
front comú en defensa de l’autonomia local; abans que s’aprovi la llei, ja hi ha ajuntaments que cerquen 
i que troben fórmules per defensar-se de les seves conseqüències, creant un consorci per blindar les 
seves competències. Per tant, queda demostrat que hi ha un gran front contra aquesta llei, que és una 
llei que va en contra dels municipis i dels seus interessos, i de la seva autonomia, i que perjudicarà 
enormement els consells insulars.  

Per tot això, opina que el més raonable seria que se retiràs i que se tornàs a començar de bell nou i és 
precisament això, segons el parer del seu Grup, el que hauria de demanar el Consell de Mallorca.  

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) intervé per donar la resposta oportuna. 

Adverteix el Sr. Ferrà que ja des de l’inici li negarà la major, atès que l’avantprojecte al qual s’ha 
referit no atempta, en cap moment, ni contra l’autonomia local ni contra les seves competències, sinó 
que el que fa és introduir un punt de racionalitat i de sostenibilitat, per la qual cosa assegura que 
aquests serveis mínims, inclosos els que són impropis, en el cas que existeixin, puguin ser sostenibles 
al llarg del temps. 

En primer lloc observa que, sense cap dubte, aquest avantprojecte de llei, pretén en primer lloc 
clarificar les competències municipals, raó per la qual és imprescindible clarificar que una 
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administració ha de fer una competència, allò que no pot ser és compartir competències sense tenir cap 
grau de claredat respecte a qui exerceix una determinada competència.   

En segon lloc pretén racionalitzar l’estructura d’organització de l’administració local. S’ha de 
considerar que actualment és imprescindible la qualitat dels serveis que donen els ajuntaments i se 
pretén evitar la duplicitat de serveis que moltes vegades han ocasionat un excessiu endeutament per 
part dels propis ajuntaments.  

Sobre aquesta qüestió, fa notar que ha hagut de venir el PP a introduir plans de pagament a proveïdors 
perquè en alguns casos els ajuntaments han tengut problemes perquè s’han dedicat a exercir 
competències que no els corresponien. 

Certament, per ser l’administració més propera a la ciutadania, i davant la pressió d’aquesta, ho fan, 
però el cert és que moltes vegades provoquen que perilli la gestió de les competències mínimes que sí 
que són competència dels ajuntaments. 

Fa notar també que se creen una sèrie de mecanismes que asseguren dotació de liquiditat suficient, 
perquè ho demanen els propis batles i els ajuntaments. És una llarga aspiració dels governs locals 
aconseguir que estiguin suficientment dotades les competències mínimes que té cada ajuntament.  

Un altre dels seus objectius és que el servei i el seu cost siguin cada vegada més transparents. La gent 
ho notarà en la seva vida diària, se podrà comprovar que el servei se presta d’una manera més racional, 
amb més qualitat i eficàcia i amb un menor cost. És clara la intenció de millorar els serveis que se 
presten a la ciutadania.  

Discrepa del plantejament que ha fet el Sr. Ferrà de l’avantprojecte de llei. Opina que és del tot 
constitucional i recorda que el Consell d’Estat ha recordat que la Llei de bases de règim local ja té 30 
anys, i que ja són molts d’anys i també que és una capacitat de l’administració de l’Estat fixar un marc 
en el qual s’han de moure les administracions locals. En conseqüència, és una competència de 
l’administració de l’Estat definir el marc de competències i fixar els límits a l’autonomia local. 

Observa que és imprescindible, des del moment en què se va modificar la Constitució i se va fixar com 
a paràmetre definitori l’estabilitat pressupostària, sigui quina sigui l’administració. Transcorreguts ja 30 
anys, és obvi que s’han de poder presentar millores a l’esmentada llei.  

Destaca que el Consell de Mallorca té un important avantatge respecte a les diputacions; el gran debat 
que s’està generant sobre l’assumpció de competències per part de les diputacions es degut a la possible 
manca de legitimació que puguin tenir les diputacions a l’hora d’assumir competències que en principi 
assumirà una administració que no ha estat elegida per la ciutadania, en un procés de votació. És el que 
ocorre en el cas de les diputacions, pel fet de ser unes eleccions indirectes per part dels regidors i batles 
que conformen les entitats locals, els municipis de les diputacions. En aquest sentit, fa notar que els 
consells insulars i els cabildos no tenen precisament aquest problema de manca de legitimació, sinó que 
la tenen clara del tot des del moment en què són electes la gent que forma part d’aquesta institució.  

Per aquesta raó, el fet que es puguin centralitzar serveis i que la ciutadania rebi serveis centralitzats per 
part dels consells insulars no elimina de cap manera la legitimació de ser unes institucions votades per 
la ciutadania, contràriament a allò que ocorre en les diputacions. Reitera la polèmica que existeix sobre 
aquesta legitimació.  

Considera que, des d’aquest punt de vista, és del tot assumible que per cost d’economia d’escala els 
consells insulars puguin assumir aquelles competències sense problemes de cost estàndard.  

Per acabar, destaca el fet que amb la nova llei el Consell de Mallorca pugui oferir un mateix servei a un 
preu més reduït, de forma molt més eficaç i eficient.  

El Sr. FERRÀ intervé en torn de rèplica. 

Adverteix que ell en cap moment no ha manifestat que l’avantprojecte de llei fos anticonstitucional; 
l’ha definit, senzillament, com una passa molt enrere respecte al nivell d’autonomia que havien 
aconseguit les autoritats locals. 

Reconeix que és cert que era necessari clarificar competències i posar ordre en aquesta qüestió, però fa 
avinent que ja hi ha moltíssima feina feta. Diu que a la sala de Plens hi ha molts de batles que en poden 
donar compte, atès que durant la passada legislatura varen compartir moltes reunions de treball amb ell, 
a la seu de la FELIB. 
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Afirma que també se va avançar molt en el sí de la FEMP, raó per la qual qüestiona quin és el motiu 
pel qual no s’ha considerat en absolut aquesta feina feta fins ara, tot i ser tan important. Retreu que el 
Govern de l’Estat l’hagi menyspreada completament.  

Insisteix a destacar que era una feina molt important, feta des del consens FEMP/FELIB, però no s’ha 
tengut en compte per a res. 

Indica que una de les premisses bàsiques de la qualitat dels serveis que ofereixen els ajuntaments és la 
proximitat, de forma que qualsevol persona pugui anar a exposar una necessitat que té al batle o als 
regidors, a les persones que té a prop i que aquest ajuntament tengui la potestat per a resoldre aquesta 
necessitat. És aquesta, la vertadera qualitat. 

En canvi, quan la gestió dels serveis es troba molt allunyada, aquest feed-back se perd. 

Expressa els seus dubtes respecte a que millori la qualitat dels serveis i el seu cost. Fa notar que no té 
res a veure un ajuntament situat a l’interior que un ajuntament de la costa, i que la pròpia FELIB indica 
que no és el mateix un ajuntament d’un poble que a l’hivern té 5.000 habitants i a l’estiu en té 75.000. 
Qüestiona quin és, aquest cost estàndard, i si ha de ser sempre igual.  

Assenyala que cada ajuntament cerca les seves fórmules i no sempre cal tenir una gran empresa com 
les que hi ha ara, que l’únic que tenen com a màxim objectiu són els guanys, no la qualitat.  

Es mostra convençut que no està garantit que els serveis siguin més bons ni més barats i també que 
amb la nova llei ens quedam molt enrere, pel que fa a l’autonomia local.  

El Sr. JUAN intervé per tancar el debat. 

Valora la importància de la proximitat, a l’hora de prestar un servei.  

També és cert que hi ha persones que allò que volen són uns serveis, independentment de qui els 
proporciona, en el benentès que se faci correctament i amb el menor cost possible.  

És a dir, s’haurà d’intentar equilibrar la proximitat a la gent i el servei de qualitat, amb el menor cost 
possible. Per aquesta raó matisa la paraula proximitat, tot i que també la valori. 

Diu que sobre temes referits a diputacions no hi ha xifres, perquè no tenen les competències que tenen 
els consells insulars, conferides per l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. En canvi, entre ciutats, 
segons informes que ha fet el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, s’aprecia la diferència 
del cost dels serveis mínims per part d’ajuntaments de més de 100.000 habitants (445€ per ciutadà) i 
d’ajuntaments de menys de 100.000 habitants (1.219€ per ciutadà), de forma que el cost se triplica en el 
cas dels municipis més petits, cosa lògica atesa l’economia d’escala, que implica poder comptar amb 
una major mobilitat administrativa, de gestió, concursos, etc. i la pròpia economia d’escala.  

Fa avinent que, a l’hora de donar compte de les despeses al propi Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, un 9,8% de les diputacions provincials incompleixen aquest tràmit, la qual 
cosa significa que un 91% sí que el compleix. En canvi, en el cas de les mancomunitats, les 
agrupacions de municipis i entitats locals aquest incompliment és superior al 90%. 

Davant aquesta situació opina que la llei està orientada cap a aconseguir una major transparència i un 
menor cost dels serveis. Allò que se pretén aconseguir, amb aquesta racionalització i sostenibilitat, és 
que el ciutadà rebi el mateix servei amb un cost menor i amb més qualitat. 

Considera que en el Consell de Mallorca ja se té un camí fet, per raó de les seves competències, que 
excedeixen de forma significativa les que tenen les diputacions.  

Reconeix la importància de la feina feta en molts d’àmbits de gestió diferents, tal i com ha destacat el 
Sr. Ferrà (residus, recollida selectiva, etc.) i que potser altres diputacions encara l’han de fer, però 
discrepa de les afirmacions del Sr. Ferrà, atès que el Consell de Mallorca està prou legitimat i aquesta 
llei no li pot complicar gens la vida.  

Evidentment, la dotació econòmica haurà de ser la correcta, però considera que hi ha fórmules més que 
suficients per tenir la seguretat que serà així. Valora de forma molt positiva l’avantprojecte de llei i 
desitja que compleixi la funció de millora dels serveis que s’ofereixen a la ciutadania.  

Finalment, torna a dir que no creu que suposi cap atac a l’autonomia municipal. 
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PUNT 54. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT 
MASSOT SOBRE “CARTA DE SERVEIS SOCIALS”. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
D'acord amb el que preveu l'article 75 del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, el conseller sotasignant formula per al proper Ple ordinari la següent 
interpel·lació 

 

TEMA:  Carta de serveis socials 

 

El grup de Consellers MÉS per Mallorca vol interpel·lar a la Presidenta del Consell de 
Mallorca respecte a la Carta de serveis socials.  

 

 
El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) matisa que el concepte “Carta de Serveis Socials” queda un 
poc genèric i puntualitza que la interpel·lació no versa sobre la Carta de Serveis Socials de la Unió 
Europea sinó senzillament sobre una carta que va enviar el batle d’Inca a la presidenta del Consell de 
Mallorca. 

Fa notar igualment que aquesta interpel·lació va ser presentada en el ple anterior però fou retirada i això 
ha permès que la consellera executiva de Benestar Social hagi pogut saber exactament a quina carta 
feien referència. No obstant això, demana disculpes per no haver estat prou clars i concisos en la 
formulació de la interpel·lació. 

Tot seguit explica que l’esmentada carta fa referència a una reunió mantenguda a Inca, amb la 
participació de tècnics i polítics de diferents ajuntaments (Calvià, Inca, Marratxí i Llucmajor), allà on 
es varen plantejar una sèrie de carències, dificultats i, fins i tot, irregularitats que consideraven greus i 
tot això li plantejaven directament a la presidenta del Consell de Mallorca. 

La interpel·lació no pretén entrar dins el contingut de la carta que fa palès que hi ha una sèrie de 
carències i dificultats –algunes d’elles endèmiques, algunes ja deuen haver estat solucionades i altres 
serien més tema de debat intern del Partit Popular que no d’una carta per enviar a la presidenta (per 
exemple, la sanitat per als immigrants)– sinó que vol cridar l’atenció sobre el fet d’enviar-se una carta. 

Observa que crida l’atenció que la comunicació i coordinació entre els ajuntaments i el Consell de 
Mallorca en matèria de serveis socials hagi de ser a través de correu postal i els sembla especialment 
escandalós que s’enviï aquesta carta a la presidenta del Consell de Mallorca perquè la consellera 
executiva de Benestar Social no havia contestat totes aquestes qüestions que li havien estat plantejades 
en diverses ocasions. 

Recorda que sempre es diu que el Consell de Mallorca és l’ajuntament dels ajuntaments, que ha de 
generar sinergies de coordinació amb els ajuntaments i, fins i tot, aquesta qüestió ja s’ha tractat al Ple 
en qualque ocasió com, per exemple, a través d’una interpel·lació que ell mateix va fer fa devers un any 
i mig i arran de la qual la consellera executiva de Benestar Social es va comprometre –i ho va fer dia 2 
de febrer de 2012– a enviar una carta a les associacions de serveis socials de Mallorca per convocar-les 
a una reunió per tal de conèixer, de primera mà, quines eren les dificultats que es trobaven tots els 
ajuntaments de Mallorca sobretot en la coordinació amb el Consell de Mallorca. 

Confirma tenir constància de la celebració d’aquesta reunió i que, de fet, ja no n’havien tornat a parlar 
pus perquè pensaven que aquesta dinàmica de coordinació i escoltar els ajuntaments funcionava. 
Llavors arribà a les seves mans aquesta carta que demostra que no és així i evidencia que estan davant 
un problema seriós de coordinació entre ajuntaments i el Consell de Mallorca. 
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El seu Grup entén que aquesta sinergia de la qual estan parlant s’ha de fer efectiva de qualsevol manera 
manco mitjançant un correu postal. Entendria que s’hi fessin servir les noves tecnologies (correus 
electrònics, fòrums, etc.) però no correu postal. 

Així doncs, li agradaria conèixer directament de la consellera executiva de Benestar Social com està 
aquest tema ja que imagina que després d’haver-se rebut aquest carta s’hauran pres mesures no només 
pel seu contingut (les dificultats a què fa referència) sinó perquè es propiciïn espais on hi hagi 
comunicació i coordinació real amb els ajuntaments de Mallorca i més referint a una àrea tant sensible 
com els serveis socials. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) manifesta que, vertaderament, en l’anterior 
Ple li va sorprendre la interpel·lació i, de fet, va telefonar el grup MÉS per Mallorca per demanar 
aclariments sobre si es referia a la cartera de serveis socials o no. Aleshores fou quan el Sr. Ensenyat li 
va explicar de quina carta es tractava. 

També li va sorprendre (malgrat li sembli bé que ho duguin a Ple) el moment en què ho plantejaven 
atès que estan parlant d’uns escrits i una correspondència epistolar que el Sr. Ensenyat no veu molt 
lògica i que reconeix a ella també li va sorprendre tal i com li ha fet saber als signants d’aquesta carta. 

Aquesta carta, que va ser enviada dia 7 de març, parla d’una reunió de dia 7 de febrer i del tema se’n 
varen fer ressò els mitjans de comunicació dia 7 de maig. Això vol dir que encara que el tema veiés la 
llum pública en el mes de maig, és un tema que venia d’enrere, concretament a partir d’una reunió de 
tècnics i polítics dia 7 de febrer. 

Fa notar que ella va mostrar la seva sorpresa tant per la forma com pel fons perquè l’escrit és una carta 
adreçada a la presidenta del Consell de Mallorca que comença dient: “Davant la dificultat existent per 
poder ser rebut per vostè...” però la presidenta no tenia cap cita pendent amb el batle d’Inca ni cap altre 
dels signants de la carta. 

La carta parlava també de diferents dificultats per tenir contactes amb l’IMAS i la sorpresa va venir per 
això perquè tant els tècnics com els responsables polítics corresponents de l’IMAS mantenen reunions 
periòdiques de coordinació en relació als temes que planteja la carta ja que l’IMAS abasta més matèries 
i celebra reunions comarcals mensuals entre tècnics municipals i tècnics de la casa. 

La periodicitat d’aquestes reunions es respecta així com també hi ha un respecte total i absolut pels 
temes que s’hi han de tractar tant si són coincidents com si són divergents. En aquest sentit assegura 
que en moltes ocasions les postures són divergents i els temes s’han de parlar i negociar. 

Remarca que la sorpresa venia d’aquí perquè no entenia que aquests quatre ajuntaments enviassin 
aquesta carta. 

Llavors varen revisar les actes de les reunions comarcals i pogueren comprovar que cap dels tècnics 
d’aquests ajuntaments no havien assistit a cap d’aquestes reunions comarcals. 

Assenyala que, tot i respectar els motius pels quals no vulguin assistir a les reunions, és evident que 
així hi ha qüestions sobre les quals no se’n poden assabentar ja que no volen assistir a aquestes 
reunions comarcals. 

Com diuen en castellà, “si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña”. Així doncs, si no 
volen assistir a aquestes reunions comarcals potser l’IMAS ha comès l’error de no tenir-los en 
consideració per mor de què són ajuntaments amb unes característiques pròpies (més de 20.000 
habitants i, per tant, tenen una problemàtica específica) doncs decidiren convocar reunions específiques 
per a aquests ajuntaments. 

Així ho feren i ja s’han celebrat diverses reunions els dies 18 de març, 10 d’abril, 6 de juny i 12 de juny 
però aquesta ja en un altre àmbit que li vol comentar al Sr. Ensenyat atès que ha parlat també de partits 
i és molt coincident que els quatre ajuntaments siguin del mateix partit polític. 

En aquest sentit explica que, a més de l’àmbit institucional amb administracions de qualsevol color 
polític, hi ha un altre àmbit de relació interna que són les comissions pròpies de serveis socials, 
econòmiques, etc., que se celebren dins el mateix partit i la sorpresa era que en cap d’aquests àmbit no 
s’havia exposat –ni poc ni molt– aquesta problemàtica. 
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Un cop feta aquesta valoració, cal posar-hi fil a l’agulla i ja no hi valen excusen. Per això, s’han 
mantengut les reunions abans comentades i ahir mateix, de fet, hi va haver una altra reunió a l’IMAS 
amb els representants de les regidories corresponents. 

Aquestes reunions han estat positives tot i que a ningú no li agrada que es qüestionin certs 
procediments o se li digui que quelcom no està bé. I han estat positives perquè han servit per reconduir 
posicions, per clarificar l’aplicació d’una exempció de renda mínima d’inserció que era allà on hi havia 
una manca d’enteniment i ha servit perquè hi hagi una presa de consciència en el sentit que si s’ha de 
reestructurar un servei, doncs han de ser capaços de fer que els municipis tenguin complida informació 
sobre els temes que els afecten directament. 

Afegeix que no només celebren reunions per tractar temes genèrics sinó que també s’han tractat temes 
relatius a queixes puntuals de tècnics de referència la qual cosa no implica dubtar de la capacitació 
personal sinó que de vegades hom té més sintonia amb una persona que amb una altra i això ho han de 
poder solucionar. 

Evidentment els ajuntaments defensen molt la capacitat professional dels seus tècnics però, per altra 
banda, també l’IMAS i ella mateixa defensen molt la capacitat, la feina i els criteris dels seus tècnics, 
com no podria ser d’altra manera, i això fa que s’hagi de cercar una forma de funcionar que permeti 
que tothom es puguin entendre. 

El tema de la reestructuració no està acabat encara però creu que van per bon camí i reitera que no 
només debaten en termes generals sinó que, per exemple, entre reunions hi pot haver 7, 8 o 10 
telefonades específiques d’un cas concret i determinat. 

En definitiva, l’IMAS no és un negociat genèric sinó un negociat de persones i el fet d’atendre una 
persona un dia i solucionar-li un problema moltes vegades implica solucionar-li un tema a tota una 
família. 

Destaca que aquesta tasca no és sempre fàcil però sí que creu que si el sistema estàndard de 
funcionament no anava bé, doncs l’havien de canviar per mirar de crear-ne un d’específic. 

Comenta que és sorprenent que quedi defora un municipi de més de 20.000 habitants que és Manacor el 
qual no assisteix a aquestes reunions de coordinació però no és per qüestions polítiques sinó 
simplement perquè Manacor té unes altres especificitats en haver creat un model de prestació de serveis 
socials molt específic i molt determinat i això implica que calgui fer-ne un tractament un poc 
diferenciat perquè, entre d’altres coses, no creuen en les rendes mínimes d’inserció i no en volen 
tramitar ja que pensen que les ajudes s’han de prestar d’una altra forma. 

En canvi, des de l’IMAS defensen que els ciutadans de Manacor tenen dret a les rendes mínimes 
d’inserció perquè és un dret que tenen reconegut encara que visquin a Manacor i l’ajuntament tengui un 
altre sistema de prestació de serveis socials. 

Per concloure, indica que seria molt llarg resumir ara totes les reunions celebrades però just vol posar 
damunt la taula que reconeix que aquella va ser una carta sorprenent que no li va agradar rebre però, en 
qualsevol cas, pensa que se n’ha de treure la part positiva i redreçar un camí (que estava redreçat per a 
l’IMAS però no per a aquests ajuntaments) ha estat positiu per tots. 

El Sr. ENSENYAT es mostra content per la informació rebuda i conèixer què ha passat perquè, com 
deia al principi, li preocupa més el fet que no el contingut de la carta. 

Recorda que històricament el Consell de Mallorca, de vegades, ha fet més nosa als ajuntaments que no 
companyia, és a dir, que ha estat més una pedra dins la sabata que no una ajuda o una empenta. 

Tant durant la passada legislatura com en aquesta i indiferentment dels colors polítics, el fet que a 
ambdues bancades del Ple hi hagi molt de batles o persones que ho han estat així com regidors ajuda a 
canviar aquest xip perquè el Consell de Mallorca sigui un element de coordinació, un element 
facilitador de la feina dels ajuntaments. 

Tot això serà possible quan més coordinats facin feina i sempre que hi hagi espais on qüestions com 
aquesta i altres moltes que sorgiran puguin ser abordades des d’una perspectiva tant del Consell de 
Mallorca com dels mateixos ajuntaments. 

Per acabar, manifesta la seva satisfacció perquè aquesta carta hagi servit, almanco, per canviar un poc 
el xip per tal de ser més operatius ara que s’està a meitat de legislatura. 
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PREGUNTES 
 
PUNT 55. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME COLOM ADROVER 
A LA SRA. MARGALIDA ROIG CATANY (PROCEDIMENTS 
ADMINISTRATIUS I/O JUDICIALS PER MOTIU D’ACOMIADAMENT) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
En quants de procediments administratius i/o judicials s’ha demandat al Consell de 
Mallorca i/o organismes dependents d’aquesta institució (en qualsevol de les seves 
formes jurídiques) per motiu d’acomiadament, per part de treballadors al seu servei, 
des de juny de 2011 fins a la data d’avui?. Quantes d’aquestes reclamacions estan 
pendents de Resolució Judicial i en quants de procediments ha estat comdemnat o s’ha 
conciliat el Consell, i quines han estat les quantitats globals que s’han pagat, dins el 
període esmentat, en concepte d’indemnització i salaris de tramitació?  
 
 
El Sr. COLOM (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

A continuació comenta que els tribunals socials estan dictant sentències que declaren la improcedència 
dels acomiadaments que en el seu moment va fer el Govern de les Illes Balears i el condemnen a 
readmetre treballadors i a abonar-los una indemnització de 45 dies per anys treballat i, en tots els casos, 
els salaris de tramitació deixats de cobrar. 

El Govern de les Illes Balears, quan varen sortir aquestes sentències, en una sorprenent pirueta de 
malabarisme jurídic va decidir recórrer aquestes sentències davant el Tribunal Suprem però, a més, 
sense readmetre els treballadors ni tan sols provisionalment i els va enviar a ca seva i els pagava el 
salari estant a ca seva. 

Ahir mateix va sortir als diaris que semblava que el Govern de les Illes Balears ha canviat de criteri i ha 
procedit a reconèixer la improcedència d’aquests acomiadaments i a abonar els 45 dies d’indemnització 
com si fos un acomiadament improcedent. 

Tampoc no s’entén per què s’actua així ja que això vol dir que el Govern de les Illes Balears està 
reconeixent de qualque manera que els acomiadaments són injustificats i que el personal no sobrava 
perquè, si fos a l’inrevés (que el personal sobrava), el mecanisme legal era fer un expedient de 
regulació d’ocupació. En qualsevol cas, amb cap de les dues vies no s’ha actuat correctament. 

Pel que fa al Consell de Mallorca –i d’aquí l’origen de la pregunta–, no té informació sobre quants de 
procediments per acomiadaments pugui tenir en marxa el Consell de Mallorca o els seus organismes 
dependents ni tampoc no sap si la forma coincident en què han actuant des d’un punt de vista jurídic (és 
a dir, que han emprat el mateix mecanisme per treure la gent) obeeix a una mateixa directiva jurídica 
d’un despatx d’advocats. 

Si fos així i a la vista dels resultats, val més que s’ho facin mirar i canviïn d’assessors i, a més a més, 
algú més hauria de respondre políticament per aquestes equivocacions. 

Indica que li agradaria que també li contestassin, a part de les fredes xifres que puguin aportar, en el 
seu cas quin criteri pensen adoptar: si esperaran les sentències condemnatòries, si recorreran en cas que 
siguin improcedents, si remetran els treballadors, etc. 

Tot seguit fa una breu i ràpida recomanació i és que ell no esperaria les sentències i arribaria, en la 
mesura que fos possible i sempre que fos possible, a un acord amb els treballadors i, en qualsevol cas, 
aconsella que no s’actuï així com ha actuat el Govern de les Illes Balears. 

Per finalitzar, demana disculpes per la peroració posterior a la formulació d’aquesta pregunta. 
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La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) li diu al Sr. Colom que aquesta 
mateixa pregunta ja la va formular per escrit el Grup Socialista i després la varen reconvertir en 
pregunta amb sol·licitud de resposta oral. 

En data 5 de juliol hi ha un registre d’entrada a Presidència perquè aquesta pregunta fos contestada per 
escrit donat el seu caràcter, és a dir, que conté moltes dades que afecten moltes persones.  

Atès que la pregunta fa referència al Consell de Mallorca i a tots els seus organismes, des de Funció 
Pública s’ha remès la pregunta a tots els organismes (Institut de l’Esport Hípic, Teatre Principal, 
Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, IMAS) i cada departament 
ha tardat més o menys en contestar. 

A continuació informa el Sr. Colom que li ha remès per escrit (si no l’ha rebuda, la rebrà en breu) la 
relació de totes les persones que han demandat el Consell de Mallorca i li especifica que hi ha casos en 
què, per exemple, s’ha citat el Consell de Mallorca com a codemandat en els casos d’empreses que 
prestaven un servei a la casa com el de recollida selectiva i que l’empresa que prestava el servei ha 
acomiadat els seus treballadors que han condemandat el Consell de Mallorca. 

Tota aquesta informació també està inclosa en la relació que se li ha enviat i assenyala també que hi ha 
altres supòsits que són casos que han estat arxivats, altres han estat desestimats i altres que encara estan 
en fase. 

Sí que pot anunciar que per exemple en el cas dels ministrils, el Consell de Mallorca ha estat 
condemnat en primera instància i s’ha apel·lat perquè consideren que no és de rebut. En tot cas el 
Consell de Mallorca no té cap sentència de primera instància que una vegada que hagi esta apel·lada 
s’hagi de continuar pagant uns salaris de tramitació per no readmetre o no pagar la indemnització. 

El Consell de Mallorca, en aquests moments, no té cap supòsit d’aquests però sí unes condemnes en 
primera instància però que no deuen grans salaris de tramitació fins a la resolució si és això el que li 
preocupava al Sr. Colom. 

Tot seguit li indica al Sr. Colom que, una vegada que rebi la informació, si en necessita més es pot 
adreçar directament a ella o bé, si és informació d’un organisme i considera que s’hi ha d’adreçar, 
doncs també pot fer-ho. 

Per acabar, informa el Sr. Colom que li acaben de confirmar que tota la informació ha arribat avui al 
Grup Socialista i li reitera la seva disposició per facilitar-li més informació si considera que l’ha de 
tenir. 

 
PUNT 56. PREGUNTA QUE FORMULA EL SRA. ROSARIO SÁNCHEZ 
GRAU A LA SRA. MARGALIDA ROIG CATANY (DECRET LIQUIDACIÓ 
PRESSUPOST 2012) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quan tenen previst donar compte del Decret de liquidació del pressupost de 2012? 
 
 
La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) intervé tot seguit. 

Diu que, fins fa dos dies, la seva resposta hauria estat aquesta: en el proper Ple.  

Observa que aquesta segueix essent la seva resposta. Explica que se va produir una confusió interna, de 
forma que la seva intenció era presentar-lo al proper Ple i se va baixar l’expedient a la Secretaria 
General; en lloc de fer constar que se’n donaria compte en el proper Ple, se va trametre com a despatx 
extraordinari.  

Diu que ho lamenta, però se farà exactament igual com l’any passat, després dels decrets per donar-ne 
compte hi havia menció especial per donar compte dels decrets de liquidació.  
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Reitera que se’n donarà compte en el proper Ple extraordinari, per la qual cosa no hi 
ha despatx extraordinari.  

 
PUNT 57. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FERRÀ 
MARTORELL AL SR. BERNARDÍ COLL MARTORELL (CONVOCATÒRIA 
PLA D’OBRES I SERVEIS 2014) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Pensa convocar el Pla d’Obres i Serveis per a 2014? 
 
 
El Sr. FERRÀ (PSOE) informa que se retira, atès que han rebut la resposta per escrit. 
Tot i això, comenta que la resposta no l’ha satisfet massa. 

Se retira. 

 
PUNT 58. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(TAXA INCINERACIÓ 2014) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines són les previsions de la Consellera de Medi Ambient del Consell  de Mallorca, 
la Sra. Soler, referents a la taxa d’incineració per 2014: pujar-la, mantenir-la o baixar-
la? 
 
 
La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

Recorda de forma resumida tots els antecedents que s’han produït sobre aquesta 
qüestió, mostra la confusió actual del seu Grup davant la situació i demana les 
explicacions oportunes sobre les gestions actuals per desfer aquesta confusió. 

La Sra. SOLER (PP) intervé per donar la resposta. 

Diu a la Sra. Palou que si tengués una bolla de vidre per endevinar el futur li 
podria dir amb total claredat, però és obvi que en aquest moment l’únic que li 
pot assegurar és fan feina matí, horabaixa i vespre per intentar congelar la 
tarifa. Fan tot allò legalment possible i el que és econòmicament viable i 
ambientalment sostenible per intentar seguir congelant la tarifa.  

 
PUNT 59. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(CARRETERA MA-3440) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
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Quines actuacions te previstes dur a terme a la carretera Ma-3440 en el tram que es 
troba inclòs dins el nucli urbà de Llubí i amb quin pressupost compta el departament 
de carreteres per executar-les? 
 
La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) li respon que, com a tots els municipis on 
s’està iniciant una negociació per cedir carreteres o rebre’n mitjançant un conveni, a Llubí, després de 
la posada en marxa de la variant, s’ha plantejat la cessió a l’Ajuntament de la via que abans feia de 
carretera que donava servei a diversos municipis. 

Ara mateix la variant treu el trànsit de pas de Llubí per la part exterior del nucli i això ha fet que se li 
hagi plantejat a l’Ajuntament la possibilitat de cedir-li el tram urbà d’aquesta via. 

Dins aquest conveni de cessió, del qual ja s’ha traslladat una primera proposta a l’Ajuntament aquesta 
mateixa setmana, també es preveu que l’Ajuntament cedeixi una carretera o via municipal que 
actualment connecta amb la variant de circumval·lació de Llubí. Aquestes negociacions impliquen 
deixar les vies en un estat correcte per poder-les cedir.  

També s’ha fet una primera obra important per a la seguretat dels ciutadans de Llubí que circulin per 
aquesta carretera. Una part d’aquesta via (la que està en la zona més urbana) compta amb voravies però 
la part inicial (des de la variant fins al poliesportiu) està sense voravies. 

D’acord amb la petició de l’Ajuntament i amb els serveis tècnics, actualment s’està procedint a la 
construcció d’una voravia per garantir la seguretat dels vianants que circulin per aquesta carretera. 

Les obres tenen un pressupost de 54.000€ aproximadament i llavors hi ha una altra previsió per a més 
endavant i que, en cas de concretar-se la cessió, implicaria asfaltar o aglomerar aquelles parts de la via 
que estiguin en mal estat abans de cedir-les a l’Ajuntament de la mateixa manera que es fa amb totes 
les vies que se cedeixen a un ajuntament. Una vegada que la via passa a ser de titularitat municipal, el 
seu manteniment li correspon a l’ajuntament. 

De moment els costos de l’aglomerat no s’han valorat però, en qualsevol cas, no es farà en aquests 
moments. Les voravies tenen una previsió de finalització d’aproximadament 1 mes més i s’hi està fent 
una preinstal·lació d’il·luminació sense faroles per si més endavant es vol instal·lar enllumenat en el 
tram de voravia de l’inici d’aquest tram de carretera. 

 
INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 
 

PRECS 

No n’hi ha. 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-005708  a  A-006161. 

El secretari general     La presidenta  
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DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA  

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

AGÈNCIA 
DISCIPLINA 
URBANÍSTICA 

21/05/13 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA DECRET DE 3 
JULIOL 2009, INFRACCIÓ URBANÍSTICA 
COMESA A LA PARCEL.243 POL.4 COSTITX 

A.V.M I MM.T.C  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

10/06/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.2 DE PALMA, ACTUACIONS PA 96/13 

NÚM.D.85/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

10/06/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.2 DE PALMA, ACTUACIONS PO 
70/2013 

NÚM.D.82/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

10/06/13 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA DEL TSJ ILLES BALEARS, 
ACTUACIONS 159/13 

NÚM.D.83/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

10/06/13 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA DEL TSJ ILLES BALEARS, 
ACTUACIONS 155/13 

NÚM.D.84/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

27/05/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS PO 
55/2013 

NÚM.D.80/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

27/05/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PA 88/2013 

NÚM.D.81/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

23/05/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PA 77/2013 

NÚM.D.79/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

10/05/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PO 
55/2013 

NÚM.D.71/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

13/05/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.1 DE 
PALMA, ACTUACIONS 24/12 

NÚM.D.70/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

15/05/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, PA 91/13 

NÚM.D.76/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

14/05/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU  
NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS PA 76/2013 

NÚM.D.73/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

14/05/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS 51/2013 

NÚM.D.74/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

21/05/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, PO 69/2013 

NÚM.D.78/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

21/05/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINSTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS PO 
52/2013 

NÚM.D.77/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

14/05/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PO 
57/2013 

NÚM.D.72/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

15/05/13 PREPARACIÓ I 
INTERPOSICIÓ 

RECURS DE CASSACIÓ CONTRA LA 
SENTÈNCIA NÚM.358/2013 

NÚM.D.75/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

08/05/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.1 DE 
PALMA, EXP.801/2012 

NÚM.D.69/13  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/13 ABONAMENT  TRIENNIS JOSÉ MANUEL CARRILLO 
MARTÍNEZ 

 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/05/13 ABONAMENT  AJUDA ESCOLARITAT JOSÉ MANUEL CARRILLO 
MARTÍNEZ 
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HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/05/13 INCLOURE NÓMINA MES DE JUNY 2013 PER DIETES 
ASSISTÈNCIA AL PLE 

VEURE RELACIÓ 17035,46 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/06/13 RETENCIONS 
JUDICIALS I 
ADMINISTRATIVES 

SOBRE EL SOU DUT A TERME EN LA 
NÓMINA MES DE MAIG 2013 

J.C.D  

PROMOCIÓ 
SOCIOCULTUR
AL 

16/05/13 ESTIMAR 
PARCIALMENT 

RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIONS 
DEL VICEPRESIDENT DEL CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS DE DIA 26 
OCTUBRE I 5 DES.2012 

AJUNTAMENT DE 
ALGAIDA 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

11/06/13 ESTIMAR RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ 
CONTRA LA RESOLUCIÓ 3.881, DE 24  DE 
MAIG DE 2013 DEL JURAT PROVINCIAL 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

11/06/13 DESESTIMAR I NO 
ADMETRE A TRÀMIT 

RECURS CONTRA LA RESOLUCIÓ 11 ABRIL 
2013 RELATIVA FINCA 27 DE PETRA 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

29/05/13 DECRET 
ANUL.LACIÓ 

OPERACIONS COMPTABLES "A" 
CONTRACTE OBRES REFORMAT 
PROJECTE CONSTRUCCIÓ 
DESDOBLAMENT MA-30 ENTRE SON 
FERRIOL I CARRETERA INCA 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

29/05/13 DECRET 
ANUL.LACIÓ 

OPERACIONS COMPTABLES "A" 
CONTRACTE OBRES REFORMAT 
PROJECTE CONSTRUCCIÓ 
DESDOBLAMENT MA-30 I MILLORA 
ENLLANÇ EIX CENTRAL I NOUS ACCESSOS 
A CENTRE COMERCIAL 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

30/05/13 ACCEPTAR PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA DEL CIM AL 
GRUP TREBALL AVANÇ NNSS SÒL RES 23 
SON FERRIOL 

  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA 

22/05/13 DESESTIMAR RECURS ALÇADA RESOLUCIÓ DE 16 DE 
FEBRER DE 2012 

AJUNTAMENT SANTANYI  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA 

23/05/13 AUTORITZAR SECRETARI TÈCNIC DE VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS PER 
TRAMITAR CONVOCATÒRIA AJUDES 
CORPORACIONS LOCALS ACTIVITATS 
CULTURALS 

JOSÉ MANUEL CARRILLO 
MARTÍNEZ 

 

 
 
 
RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/04/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE 5 MARÇ 
2013 ADO REL. FRES. 45/13000/20130302  
Q/2013/175 UNITAT D'EMERGÈNCIES 

TERCERS VARIS 3305,74 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130418 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/409 

TERCERS VARIS 2840,29 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130423 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/433 

TERCERS VARIS 1706,53 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130422 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/436 

TERCERS VARIS 3148,87 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

29/04/13 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ "XXXVI CURSO 
INTERNACINAL METODO ARCON DE 
BUSQUEDA Y DETECCIÓN CANINA"LA  
CORPORACIÓ ES FARÀ CÀRREC 
DESPESES 

J.M.R.  

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/05/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE 10 D'ABRIL 
2013 ADO RELACIÓ FRES. 
45/13000/20130416 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/351 

CEPSA CARD SA 
A80349590 

1181,2 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/05/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE 18 D'BRIL 
2013 ADO RELACIÓ FRES. 
45/13000/20130418 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/409 

TERCERS VARIS 2848,29 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130511 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/608 

SOLRED S.A. 1668,93 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130512 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/609 

SOLRED S.A. 1573,3 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130513 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/610 

SOLRED S.A. 1417,02 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130514 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/611 

SOLRED S.A. 1683,44 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130515 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/612 

SOLRED S.A. 2347,02 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130516 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/613 

CEPSA CARD SA. 1000,83 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130522 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/633 

TERCERS VARIS 2029,76 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/03/13 ALTRES CONVOC. CURS L'INAP- EXERCICI 2013 
"LEY 16/2006, DE 17 OCT. RÉGIMEN 
JURÍDICO LICENCIAS INTEGRADAS 
ACTIVIDADES ISLAS BALEARES Y 
MODIFICIACIONES"  

PERSONAL 
AJUNTAMENTS DE 
MALLORCA 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RECONEIXER OBLIGACIÓ QUOTA 
CONSORCI TECNOLOGIES INFORMACIÓ I 
COMUNICACIONS MCA. EXERCICI 2013, 
COM A ENS CONSORCIAT, CAPÍTOL 4 

CONSORCI DE 
TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I DE LES 
COMUNICACIONS DE 
MALLORCA 

304470 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/05/13 ALTRES CONVOCATÒRIA CURS "GESTOR 
D'EXPEDIENTS HELIUM" 

PERSONAL DELS 
AJUNTAMENTS DE MCA. 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

23/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ FRES. 
45/13000/20130524 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/685 

TERCERS VARIS 2083,14 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

28/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/91209/20130527 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/714 
 

AUTO VIDAL,S.A. 2689,37 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

28/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130528 UNTAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/715 PROJECTE 
2013/2/13000/2/1 

MSA ESPAÑOLA S.A.U. 1910,11 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

28/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130523 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/717 

TERCERS VARIS 1661,28 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

28/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130529 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/718 

TERCERS VARIS 1541,43 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

29/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130530 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q /2013/721 

TERCERS VARIS 1584,14 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

29/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/91209/20130531 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/722 

VIAJES CAMPANARIO SA 410,3 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

03/06/13 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
REDISTRIBUCIÓ I AUGMENT DESPESA 
CONTRACTE LLOGUER AMB OPCIÓ 
COMPRA VEHCLES, LOT 1. EXP. 12.09 
FISC.-60.2/11 

BOMBERS DE MCA.  

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

03/06/13 ALTRES ASSISTÈNCIA CONSTITUCIÓ TRIBUNAL 
QUALIFICADOR PROVES SELECTIVES 
BORSA FEINA PEÓ SERVEI MANTENIMENT 
AJ. ALARÓ 

JPRB COM A TITULAR I 
JNC COM A SUPLENT I 
AJUNTAMENT ALARÓ 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

06/06/13 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT ASSISTIR 
JORNADES "III ENCIENTRO DE LA RED DE 
CONSTRUCCIÓN CON PAJA" DIES 7, 8 I 9 
DE JUNY 2013, A LES OBAGUES,LLEIDA 

CFT 135 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/06/13 ABONAMENT 
CURSOS 

INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES MATRÍCULA 
ASSISTÈNCIA A LES JORNADES"III 
ENCUENTRO DE LA RED DE 
CONSTRUCCIÓN CON PAJA" LLEIDA 

CFT 135 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/05/13 ALTRES INICI EXPEDIENT REFUGI DE FAUNA SON 
MULET 

A.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/05/13 ALTRES INICI EXPEDIENT REFUGI DE FAUNA SON 
MULET 

LL.S..S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/05/13 ALTRES INICI EXPEDIENT REFUGI DE FAUNA SON 
PERE JAIA 

Mª.M.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0220/12 M.T.C. 63,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0061/12 M.P.A 962 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0048/12 M.P.A. 1276,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0049/12 J.A.D. 1276,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0052/12 M.P.A. 962 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/05/13 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-12164 

C.E.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/05/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10814 

A.L.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/05/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10764 D'ES MARSAL, C.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/05/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10284 S.M.G.H.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/05/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10807 IAHAI, S.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/05/13 ALTRES ATORGAMENT CEETIFICACIÓ QUALITAT 
CAÇA MAJOR FA LA FINCA PÚBLICA DE 
SON FORTUNY 

?  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/05/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CAÇA MAJOR 
D'EXEMPLARS CABRA SALVATGE 
MALLORQUINA A LA FINCA PÚBLICA DE 
SON FORTUNY AMB CERTIFICAT QUALITAT 
CAÇA MAJOR 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/05/13 ALTRES APROVACIÓ ANNEX CAÇA MAJOR SON 
FORTUNY 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/05/13 ALTRES AUTORITZACIÓÚS MUNICIÓ GOMA PER 
DISPARAR A LES CABRES DE LES 
PROXIMITATS DE NUCLIS DE POBLACIÓ I 
VIES RODADES 

J.J.H.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/05/13 ALTRES RENOVACIÓ PADRÓ VEDATS CAÇA 
TEMPORADA 2013/14 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/05/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/615 4368,94 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/05/13 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ COMISSIÓ SERVEIS I.F.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/04/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAO DE SERVEIS 

P.A.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/04/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAO DE SERVEIS 

Mª.C.E.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/05/13 ALTRES AUTORITZACIÓ AÏLLAMET ACÚSTIC 
TERRASSA DEL REFUGI DE CAN BOI A 
DEIÀ 

M.D.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/13 ALTRES EXTINCIÓ EFECTES RESOLUCIÓ 
EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0259/09 DE 2/02/2011 

J.V.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/05/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
PUNTUABLE PEL CAMPIONAT DE BALEARS 
DE COMPACK SPORTING 

CLUB BALEAR 
RECORRIDOS DE CAZA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/05/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR 
AL COLOMÍ 

S.C. ATOTXA D'ARIANY  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/05/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
PUNTUABLE PEL CAMPIONAT DE BALEARS 
DE COMPACK SPORTING 

CLUB BALEAR DE 
RECORRIDOS DE CAZA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/05/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
PUNTUABLE PEL CAMPIONAT DE BALEARS 
DE RECORREGUT DE CAÇA 

CLUB BALEAR DE 
RECORRIDOS DE CAZA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/05/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA CANS 
DE MOSTRA AMB ABATIMENT AMB 
GUÀTLERA DE GRANJA 

S.C. POLLENÇA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/05/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ TIRADES 
RECORREGUT DE CAÇA 

S.C. S'HORTA  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/05/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR A 
GUÀTLERA DE CARACTER LOCAL 

S.C. LA PORRERENSE  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/05/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR 
AL COLOMÍ A BRAÇA MECÀNIC 

S.S. SANTANYÍ  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/05/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA I 
GRAN PREMI DE MALLORCA TIR AL 
COLOMÍ 2013 

S.C. LA VEDA SANT 
LLORENÇ I SON CARRIÓ 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/05/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
CAMPIONAT BALEARS TIR AL COLOMÍ A 
COLOMBAIRE  

S.C. LA VEDA SANT 
LLORENÇ I SON CARRIÓ 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS  A LA RELACIÓ 
Q/2013/616 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BENS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

REPSOL BUTANO, S.A. 1063,26 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/05/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/90 

500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICAICÓ ERROR MATERIAL 
RESOLUCIÓ DATA 3/05/2013 DE 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ S.C. 
ALCÚDIA  

S.C. ALCÚDIA 1000,64 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/13 ALTRES CLASSIFICACIÓ PROPOSICIONS I 
REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 
CONTRACTE SUBMINISTRAMENT 
CONTENIDORS RECOLLIDA SELECTIVA, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/05/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
CAMPIONAT BALEARS SAN HUBERTO 
PUNTUABLE AMB ABATIMENT 

S.C. SANATNYÍ  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ 
NOMINATIA 

FUNDACIÓ JARDÍ 
BOTÀNIC DE SÓLLER 

63000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/13 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT SANCIONADOR FUNDACIÓ JARDÍ 
BOTÀNIC DE SÓLLER 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0139/12 F.O.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0038/12 B.J.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0053/13 

B.J.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0045/13 

R.P.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0044/13 

N.C.LL.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/05/13 ALTRES CREACIÓ VEDAT SON ALEMANY NORISOLLER, S.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/05/13 ALTRES RESOLUCIÓ INICI REFUGI FAUNA SON FIOL F.S.LL.J.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/05/13 ALTRES RESOLUCIÓ INICI REFUGI FAUNA SES 
CASES NOVES 

E.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/05/13 ALTRES RESOLUCIÓ INICI REFUGI FAUNA SON PIZA 
I SON RULLAN 

C.C.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/05/13 ALTRES RESOLUCIÓ INICI REFUGI FAUNA CA'N 
VERDIGO 

G.C.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/05/13 ALTRES RESOLUCIÓ INICI REFUGI FAUNA 
SEMENTADA DE SESTADA DE GARAVÉ 

R.M.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/05/13 ALTRES RESOLUCIÓ INICI REFUGI FAUNA SON 
PONS 

A.S.M. I ALTRES  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/05/13 ALTRES RESOLUCIÓ INICI REFUGI FAUNA SON 
MULET 

F.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/05/13 ALTRES RESOLUCIÓ INICI REFUGI FAUNA SON 
MULET 

J.T.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/13 ALTRES RESOLUCIÓ INICI REFUGI FAUNA CAN 
CULLARASSA 

CAN CULLARASSA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/13 ALTRES RESOLUCIÓ INICI REFUGI FAUNA ES PUIG G.S.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/13 ALTRES RESOLUCIÓ INICI REFUGI FAUNA CAN 
RAMONET 

C.D.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/13 ALTRES RESOLUCIÓ INICI REFUGI FAUNA CA NA 
MARGE 

Mª.J.B.D.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/13 ALTRES RESOLUCIÓ INICI REFUGI FAUNA S'OLIVAR 
DE SA CANOVA 

A.S.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/05/13 ALTRES RESOLUCIÓ INICI REFUGI FAUNA SA COMA 
SEQUERAS 

J.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/05/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES  RELACIÓ Q/2013/662 141,33 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/13 ALTRES RENOVACIÓ PLA TÈCNIC CAÇA RÈGIM 
GENERAL VEDAT PM-10762 

Mª.D.M.B.M.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/13 ALTRES RENOVACIÓ PLA TÈCNIC CAÇA RÈGIM 
GENERAL VEDAT PM-11642 

P.S.J.D.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/05/13 ALTRES RENOVACIÓ PLA TÈCNIC CAÇA RÈGIM 
GENERAL VEDAT PM-11973 

A.C.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/13 ALTRES RENOVACIÓ PLA TÈCNIC CAÇA RÈGIM 
GENERAL VEDAT PM-11860 

P.S.J.D.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/05/13 ALTRES RENOVACIÓ PLA TÈCNIC CAÇA RÈGIM 
GENERAL VEDAT PM-11900 

J.O.R.A  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/05/13 ALTRES RENOVACIÓ PLA TÈCNIC CAÇA RÈGIM 
GENERAL VEDAT PM-11924 

M.R.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/05/13 ALTRES RENOVACIÓ PLA TÈCNIC CAÇA RÈGIM 
GENERAL VEDAT PM-12022 

I.R.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/05/13 ALTRES RENOVACIÓ PLA TÈCNIC CAÇA RÈGIM 
GENERAL VEDAT PM-12045 

G.A.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/13 ALTRES RENOVACIÓ PLA TÈCNIC CAÇA RÈGIM 
GENERAL VEDAT PM-10.179 

M.T.E.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/13 ALTRES RENOVACIÓ PLA TÈCNIC CAÇA RÈGIM 
GENERAL VEDAT PM-10337 

Mª.L.F.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/13 ALTRES RENOVACIÓ PLA TÈCNIC CAÇA RÈGIM 
GENERAL VEDAT PM-10713 

A.C.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/05/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0049/13 

N.R.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/05/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0055/13 

J.B.F.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RESOLUCIÓ APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2013/631 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2013/631 16522,94 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/13 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTES RESOLUCIÓ 
DATA 6/05/2013 REN REFERÈNCIA AL 
COMPLIMENT DE LA SENTENCIA 
NÚM.32/2013 DE LA SALA DE LO SOCIAL 
DEL TSJIB. DEPOSIT I CONSIGNACIÓ DE LA 
INDEMNITZACIÓ 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/05/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ INDEMNITZACION PER RAÓ DEL 
SERVEI 

I.F.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/05/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/101 

308,55 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/05/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/103 

1759,56 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/05/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/102 

2000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/05/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/648 1545,24 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/05/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/683 4124,85 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/05/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. 

214,7 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/05/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/647 4300,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/05/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/644 509,99 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/05/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/643 545,42 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/05/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AGENCIA TRIBUTARIA 
ILLES BALEARS 

107,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0037/13 B.G.G. 1027,24 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0032/13 D.M.B. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0031/13 D.G.R. 1804 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0028/13 R.M.M. 466,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0030/13 D.G.G. 1353 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0020/13 L.V.C. 1210,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0018/13 J.R.S.T. 462,18 



 399

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0016/13 A.P.F. 462,18 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2013/739 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
AL PROGRAMA ORGANS DE GOVERN 

VIAJES HALCON, S.A.U. 1455,62 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/06/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL LLEBRES B.B.N.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/06/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR 
AL CLOMÍ A COLOMBAIRE CARACTER 
LOCAL 

S.C. LA VEDA SA POBLA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/06/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR A 
GUATLERES DE CARACTER LOCAL 

CLUB DE TIR BONANY  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/06/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR A 
GUATLERES DE CARACTER LOCAL 

S.C. LA VEDA SA POBLA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/06/13 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

M.A.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/06/13 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

F.R.R.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/05/13 ALTRES SEGRAGACIÓ VEDAT PM-10489 SON GUITARD, S.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/05/13 ALTRES CANVI DRETS CINEGÈTICS VEDAT PM-
11939 

Mª.D.V.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/06/13 ALTRES AUTORITZACIÓ EXPOSICIÓ I EXHIBICIÓ 
FALCONERIA AL REFUGI CAN BOI A DEIÀ 

M.D.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/06/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0212/12 C.C.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/06/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0157/12 

J.C.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31/05/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/108 

178,08 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/05/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/106 

173,7 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/06/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS I 
MOIXOS 

J.S.F.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/06/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR 
AL COLOMÍ DE CARÀCTER LOCAL 

S.C. CAMPANET  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/06/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR A 
GUÀTLERA DE CARÀCTER LOCAL 

S.C. BÚGER  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/06/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0195/12 A.G.P. 962 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/06/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0187/12 A.B.V.S. 962,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/06/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0173/12 A.E.G. 980,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/06/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0001/13 P.J.M.B. 511 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/06/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0086/12 T.G.M. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/06/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0194/12 I.R.G. 381,09 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/06/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0122/12 P.S. 303 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/06/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0059/12 C.E. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/06/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0065/12 G.V.P. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/06/13 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA TIR L COLOMÍ A 
COLOMBAIRE DE CARACTER LOCAL 

S.C. ALCUDIA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/06/13 ALTRES BAIXA VEDAT PM-10265 Mª.A.S.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/06/13 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11170 J.Mª.T.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/06/13 ALTRES EXPEDIENT CADUCITAT REFUGI FAUNA J.Mª.G.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/03/13 ALTRES CANVI SUPERFICI VEDAT PM-10.162 ?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/06/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11929 HEREUS G.R. SCP  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/06/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11827 HEREUS G.R. SCP  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/06/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11505 N.R.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/06/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11504 N.R.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/06/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR A 
GUÀTLERA CARACTER LOCAL 

CLUB DE TIR BONANY  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

REONEIXEMENT TEMPS DE SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

M.C.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/06/13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10354 RUSTICA ES BLANQUER  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/06/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11503 N.R.O.  

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/369 Suministrament material d'oficina 
de febrer 

DISTRIBUIDORA ROTGER, 
S.L 

29,29 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/05/13 DELEGAR 
SIGNATURA 
DOCUMENTACIO 

Revocar la delegació de l'atribució de les 
resolucions i els edictes de Sra.Joaquina I.R. i 
Delegació...Sr.Miquel Barceló LL. 

Departament de 
Presidència. 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/604 (residus sòlids i telèfon). AENA AEROPUERTOS, SA 131,29 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/650 Suministrament telecomunicacions 
abril 2013. 

AENA AEROPUERTOS, SA 131,29 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/458 FONT OASIS S.L. 55,3 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/05/13 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

R. per deixar sense efecte una contractació i 
iniciar un altre. 

DEPT. PRESIDENCIA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/05/13 INICIAR EXPEDIENT R. per aprovar la subscripció del contracte 
d'arrendament del nou local ofic. aeroport 

AENA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/05/13 INICIAR EXPEDIENT Contracte de manteniment tèc. del  sistema 
d'emmagatz.corporatiu, backup i servidors... 

Dept. de Presidència 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R. O. "Manteniment sistema de gestió 
econòmica" (SICALWin i GpMet) per 2013  

Sage Aytos S.L.U. 5343,59 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. "Servei zones WIFI" a dependencies del 
CIM a abril 

WIFIBALEARES SL 508,2 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. "Servei zones WIFI" a les dependencies 
del CIM en març  

 WIFIBALEARES SL 508,2 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. "Manteniment eina d'escriptori remot 
(Citrix)" 

INFORMATICA EL CORTE 
INGLES S.A. 

8014,8 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/645 Diversos segons relació 
adjunta 

930,16 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Rectificació de J/2013/78 a J/2013/98 Dept.Presidència 104,32 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Justificació de la bestreta de caixa fixa amb nº 
de compte justificatiu J/2013/97 

Diversos segons relació 
adjunta 

148,18 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/670 EXTINT NORD, S.L 49,86 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/05/13 INICIAR EXPEDIENT R. Contractació del servei d'assesorament 
técn. i supervisió de les tasques de 
manteniment dels jardins de Raixa. 

Dept. de Presidéncia 12305,7 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/06/13 ALTRES R. per Aprovar l'encarrec de gestió TRAGSA 35846 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/05/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA R.de devolució de fianza definitiva a l'empresa 
adjudicataria del LOT2 dl contracte de 
telecomunicacions del CIM 

Telefònica España SAU 22370,34 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

06/06/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

R. rectificació d'errors de la R. d'aprov. del 
projecte de reforma interior del Refugi de 
Tossals Verds. 

Sr.Jose Luis Simon Maura 178660,31 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/06/13 INICIAR EXPEDIENT R.del contractació del servei de transport, 
maneig i manteniment dels gegants del CIM 

Dept. Presidència 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/05/13 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

R. reft. al contracte de subministrament i 
instal·lació de diferents servidors pel CIM 

TECNOCOM 
TELECOMUNICACIONES Y 
ENERGIA, SA. 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/05/13 INICIAR EXPEDIENT R. contracte de servei de menteniment del 
programa de gestió de RHH 

Carlos Castilla Ingenieros 
SA 

70800 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/06/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/783 provisió de fons pericia apel·lació UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE MADRID 

3052 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/06/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota de juny dels grups polítics. Grup polític PP, PSIB-
PSOE, Coalició Mes Per  
Mallorca 

16933,56 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/06/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

Contracte lloguer fotocopiadora CANON ESPAÑA, SA 167,1 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/06/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. Honoraris Assessoria i supervisió treball 
manteniment jardins Raixa març 2013 

SR.ANTONIO GARCIA-
DELGADO SANCHO 

1011,43 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O.Subscripció base de dades on line 
Westlaw, W insignis i WContrata 2013 

EDITORIAL ARANZADI, SA 17453,04 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/06/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

R.TRASLLAT J/2013/115 despeses correos 
abril 2013 

S.E. CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

323 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

28/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.ADO Q/2013/709   Diversos segons relació 
adjunta 

713,04 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/05/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

R.Aprov. compte justif. pagament taxa per 
reserva de domini lingïstic radioelectric-us 
trivatiu 

MINISTERI DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO 

2483,59 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.ADO Q/2013/734 Residus solids i telefon 
juny 2013 

AENA AEROPUESRTOS, 
SA 

131,29 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/06/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/745 (Mat.Oficina, Desplaçament, agua 
) 

Diversos segons relació 
adjunta 

630,29 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/06/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

J/2013/111 (menjar i desplaçament) Diversos segons relació 
adjunta 

62,95 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/06/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/749 (Mat.Oficina i Legislatiu) Diversos segons relació 
adjunta 

2832,26 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/06/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/748 Reparació bomba sumergida 
d'aigua) 

COFELY ESPAÑA, SAU 978,65 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/06/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/747 (Mat. Ofic.; Agiua) Diversos segons relació 
adjunta 

193,65 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/06/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/746 (Mat. Legis.;aigua) Diversos segons relació 
adjunta 

141,78 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/06/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES INCLOSES 
EN LA RELACIÓ Q/2013/759 
 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 
 

464,63 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

06/06/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE LA FACTURA REFERENT AL  
SERVEI DE RECEPCIÓ, VIA INTERNET, DE 
LES NOTÍCIES REFERENTS A BALEARS DE 
L'AGENCIA EUROPA PRESS, MESOS DE 
GENER I FEBRER  DE 2013 
 
 

EUROPA PRESS 
DELEGACIONES, SL 
 

1822,5 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

06/06/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE LES FACTURES REFERENTS 
AL  SERVEI DE RECEPCIÓ, VIA INTERNET, 
DE LES NOTÍCIES REFERENTS A BALEARS 
DE L'AGENCIA EUROPA PRESS, MESOS DE 
MARÇ I ABRIL  DE 2013  
 

EUROPA PRESS 
DELEGACIONES, SL 
 

1822,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

06/06/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE LES FACTURES  REFERENTS 
AL  SERVEI DE RECEPCIÓ, VIA INTERNET, 
DE LES NOTÍCIES REFERENTS A BALEARS 
DE L'AGÈNCIA EFE , MESOS DE GENER I 
FEBRER DE 2013 I IPC CORRESPONENT A 
AQUEST PERÍODE 
 

AGENCIA EFE SA 
 

1977,39 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

06/06/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE LES FACTURES REFERENTS 
AL  SERVEI DE RECEPCIÓ, VIA INTERNET, 
DE LES NOTÍCIES REFERENTS A BALEARS 
DE L'AGÈNCIA EFE , MESOS DE MARÇ I 
ABRIL DE 2013  

AGENCIA EFE SA 
 

1977,38 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/05/13 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO PER REALIZACIO CURS 
PREVENCIO RICSOSLABORALS I 
EDUCACIO CORPORAL OFICINES 

CRS 360 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/05/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES DPT HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA MAJORDOMIA 

JFSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/05/13 ALTRES BAIXA  EXTINCIO CONTRACTE PER 
CAUSES LEGALMENT ESTABLERTES ART 
49.1b ESTATUT TREBALLADOR  

PJRE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/05/13 ALTRES BAIXA EXTINCIO CONTRCTE PER CAUSES 
LEGALMENT ESTABLERTES  ART 49.1b 
ESTATUT TREBALLADORS 

FNH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/05/13 ALTRES BAIXA EXTINCIO CONTRACTE LABORAL 
CAUSES LEGALMENT ESTABLERTES ART 
49.1b ESTATUT TREBALLADORS 

AJMG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 10.1b LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.a LLEI 3/2007 

LQJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/05/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT  I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 10.1.b LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.a LLEI 3/2007) 

PJRE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/05/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL 

RARR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/05/13 REINCORPORACIÓ 
LLOC DE TREBALL 

INCORPORACIO LLOC TREBALL O PLAÇA MMTM  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/05/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL 

FNH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/05/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESIO LLOC 
TREBALL 

AJMG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/05/13 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL BBN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ACT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/05/13 REINCORPORACIÓ 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL EFECTUATS MATEIXA 
AUTORITAT 

AJLL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/05/13 REINCORPORACIÓ 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL EFECTUATS MATEIXA 
AUTORITAT 

FXMT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/05/13 ALTRES CANVI SITUACIO ADMINISTRATIVA O FI 
RELACIO SERVEIS 

JPJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/05/13 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

ECS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/13 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS JGM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/05/13 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS JJM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/05/13 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS EMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/05/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL ACG  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/05/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL CNB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  FRS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT JGM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/05/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  EMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/05/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT EMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 374/2012 M.P.H. 334,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 376/2012 A. G.  93 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LA 
MISERICÒRDIA 

? 3352,18 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7259 

DAPP PUBLICACIONES 
JURÍDICAS S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/03/13 ALTRES DESESTIMACIÓ AL·LEGACIONS MAC INSULAR S.L.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/03/13 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 35 OBRA PROJECTE 
DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES DEL 
CONSELL DE MALLORCA ZONA 5 

CONSTRUCCIONES Y 
PAVIMENTACIONES 
SIQUIER S.A. / BANCA 
MARCH 

336609,46 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 444/2012 PROMOCIONES SON 
GUILLARD NOU S.L. 

282,86 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 419/2010 ACCIONA INMOBILIARIA 
S.L. 

27038,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 124/2011 PROMOCIONS 
MASSANELLA DELS REIS 
S.L. 

1078,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 416/2012 J.M.T.A. 190 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 004/2013 NOU HABITAT 
CONSTRUCCIONES 
PERSONALIZADAS S.L. 

1904,96 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 404/2012 INSTITUT BALEAR DE 
L'HABITATGE  

15080,85 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/05/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
FIXACIO AMPLIACIONS JORNADA LLOCS 
TREBALL BOMBER/ACONDUCTOR/A I DE 
CAPORAL 

GAM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/05/13 ALTRES PRIMES ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

AGA 270,1 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/13 ALTRES PRIMES ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

IGT 270,1 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/05/13 PRORROGA 
INTERINITAT 

PROROGA CONTRACTE EN REGIM 
LABORAL TREABALLADOR ADSCRIT DPT 
PRESIDENCIA SERVEIS DE PRESIDENCIA 

GGR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/05/13 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL 
PERSONAL NETETJA DPT HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA, SECRETARIA TECNICA 

FOO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/13 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO VACANCES YMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

JGR  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES DESEMBRE 
2012 

PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES NOVMEBRE 
2012 

PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES OCTUBRE 2012 PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES SETEMBRE 
2012 

PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES AGOST 2012 PERSONAL ADSCRIT AL 
SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES JULIOL 2012 PERSONAL ADSCRIT AL 
SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES JUNY 2012 PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  MAIG 2012 PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES abril 2012 
 

PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES MARÇ 2012 PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  FEBRER 2012 PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES GENER 2012 PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI BOMBERS 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES SERVEI 
EMERGENCIES 

PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI EMERGENCIES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/05/13 ALTRES INCLUSIO NOMINA AJUDES PROTESIS  PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

1596 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/13 BORSA INTERINS LLISTAT PROVISIONAL 
ADMESOS/EXCLOSOS  CONVOCATORIA 2 
BORSES TS AUDIOVISUALS  MITJANTÇANT 
CONCURS MERITS 

VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/13 BORSA INTERINS LLISTAT PROVISIONAL 
ADMESOS/EXCLOSOS CONVOCATORIA 2 
BORSES METGE-ESSA  ESPECIALISTA PER 
CONCURS MERITS 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/13 BORSA INTERINS LLISTAT DEFINITIU ADMESOS/EXCLOSOS 
CONVOCATORIA 2 BORSE TS 
AUDIOVISUALS CONCURS MERITS 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 132/2011 PROMOCIONS ES 
CASTELL DE SA VILETA 
S.L. 

1399 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 394/2012 L.G.A. 344,63 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 414/2012 A.M.M. 984,59 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 410/2012 REFORMAS E 
INVERSIONES DE 
MALLORCA S.L. 

1639 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 409/2012 F.G.S. 2616,17 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 412/2012 HOTEL DON LEON S.A.U. 724,49 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 081/2012 F.G.L. 854,39 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/05/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL ART 101.b LLEI 7/2007 I ART 
15.2b LLEI 3/2007 

AISS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/13 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

AJUDA ECONOMICA PER JUBILACIO 
FORÇOSA 

JOA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/13 ALTRES DEDUCCIO PROPORCIONAL HAVERS  
APLICAR NOMINA  

RHL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/13 ALTRES DEDUCCIO PROPORCIONAL HAVERS 
APLICAR NOMINA  

MCPG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

RARR 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT AISS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

MMRL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS - LACTANCIA JJM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/13 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO VACANCES BBN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL ART 10.1.b LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.a LLEI 3/2007 

CDF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/13 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT LLOC TREBALL BBM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 405/2012 A.P.F. 3665 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 009/2013 F.P.M. 2438 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 407/2012 B.F.G. 1199 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 418/2012 M.M.M. 580,89 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 227/2011 PROMOCIONS 
MARTORELL S.A. 

50987,13 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 431/2012 COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS SAN 
MIGUEL 33 

1212,72 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 432/2012 S.R.G. 719 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 660/2009 J.B.L. 198,25 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 356/2012 J.M.M.V. 165 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 419/2012 O.M.V. 486,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 424/2012 HOTELERA CABO BLANCO 
S.A. 

221,08 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 425/2012 A.C.A. 1285,04 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 429/2012 SA COMA RESORT S.L. 2384 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 430/2012 M.P.R. 246,55 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 433/2012 P.D. 4065,15 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/05/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES  54/22110/20130516 
CORRESPONET RECEPTES DISPENSADES 
PERSONAL CIM MARÇ 2013  

COL·LEGI OFICIAL 
FARMACEUTICS ILLES 
BALEARS 

4370,82 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/13 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

AJUDA ECONOMICA PER JUBILACIO 
ANTICIPADA 

CTA 6879,89 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MMTM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/13 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

AJUDA ECONOMICA PER JUBILACIO 
ESPECIAL 

MJF 4114,3 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/05/13 ALTRES AMPLIACIO SUPOSITS IT CARACTER 
EXCEPCIONAL QUE RECONEIXEN 
COMPLEMENT ECONOMIC FIN 100% 
RETRIBUCIONS 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/05/13 ALTRES ABSENCIES PER MALALTIA O ACCIDENT 
QUE NO DONEN LLOC IT 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/13 BORSA INTERINS LLISTA PROVISIONAL 
ADMESOS/EXCLOSOS  2 BORSES 
PERSONAL NETETJA CONCURS MERITS 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/13 BORSA INTERINS LLISTAT PROVISIONAL 
ADMESOS/EXCLOSOS 2 BORSES GUARDA 
REFUGI PER CONCURS MERITS  

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/13 BORSA INTERINS LLISTAT PROVISIONAL 
ADMESOS/EXCLOSOS 2 BORSES CUINER-
A PER CONCURS MERITS  

ALTRES  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/13 ALTRES SOL·LICITUD ACTUALITZACIO REGISTRE 
INTEGRAT HABILITATS CARACTER 
ESTATAL 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/05/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL 

YYMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/05/13 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
GRAU CIENCIES AMBIENTALS  

VJSL 480,7 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/05/13 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAR BECA PER ESTUDIS FILL 
ENGINYERIA CIVIL 

CMG 245,81 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/05/13 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
GRAU FISIOTERAPIA 

JVS 56,45 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/05/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

LMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/05/13 ALTRES AUTORITZAR IMPARTIR ACTIVITATS 
FORMATIVES CURS DESFIBRIL·LADOR 
SEMIATUTOMATIC EXTER-DESA 

CREU ROTJA  
ESPANYOLA 

1755 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/05/13 BORSA INTERINS CONSTITUIR 2 BORSES TS LLICENCIAT 
DRET PER CONCURS MERITS 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/02/13 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ 
D'INGRESSOS INDEGUTS 

M.A.B.V. 109,99 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 434/2012 C.P.C. 435,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 436/2012 A.C.R. 461,68 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 440/2012 T.F.P. 563,55 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 443/2012 S.X.G. 272,56 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LA 
MISERICÒRDIA 

? 246 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7422 

OBRA CULTURAL BALEAR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7232 

RECOLLIDA SELECTIVA I 
NETEGES DE MALLORCA 
UTE RESENETMA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7231 

RECOLLIDA SELECTIVA I 
NETEGES DE MALLORCA 
UTE RESENETMA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7233 

RECOLLIDA SELECTIVA I 
NETEGES DE MALLORCA 
UTE RESENETMA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7234 

RECOLLIDA SELECTIVA I 
NETEGES DE MALLORCA 
UTE RESENETMA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/13 ALTRES AUTORITZACIO DOCENT QUE HA 
D'IMPARTIR ACTIVITAT FORMAMATIVA 
CURS SEGURETAT I SENYALITYZACIO EN 
TREBALL CARRETERES 

JGR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/13 ALTRES AUTORITZACIO DOCENT QUE HA 
D'IMPARTIR ACIVITAT FORMATIVA 
DENOMINADA CURS SERGURETAT I 
SENYALITZACIO EN TREBALL 
CARRETERES 

RLP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/13 ALTRES AUTORITZACIO DOCENT QUE HA 
D'IMPARTIR ACTIVITAT FORMATIVA CURS 
FORMACIO AMB MOODLE VIRTUAL  

VMJ  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/13 ALTRES RECTIFICACIO ERROR MATERIAL 
AUTORITZACIO DOCENT QUE HA 
D'IMPARTIR ACTIVITAT FORMATIVA CURS 
FORMACIO AMB MOODLE VIRTUAL 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/13 ALTRES ABONAMENT DIFERENCIES SALARIALS 
QUE ES SOL·LICITEN 

CPMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/05/13 ALTRES RETROCESIO AJUDA ESCOLARITAT MSL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/05/13 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL ACZ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/13 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS (FINALITZACIO 
PATERNITAT) 

MGC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

MCM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/05/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT MGC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/05/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SIUACIO IT  

AMHH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/05/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SIUTACIO IT 

MATL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/05/13 ALTRES RECONEIXMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS EN SITUACIO IT 

BLL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/13 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO PER REALITZACIO CURS 
GESTIO DEL PRESSUPOST A 
L'ADMINISTRACIO PUBLICA  

EMF 1440 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/13 ALTRES MODIFICACIO REDUCCIO JORNADA  MCSS  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/05/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

DRL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO NOMINA MARÇ 2013 PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

2725536,99 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/05/13 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO NOMINA MAIG 2013 PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

2828889,31 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7235 

RECOLLIDA SELECTIVA I 
NETEGES DE MALLORCA 
UTE RESENETMA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7236 

RECOLLIDA SELECTIVA I 
NETEGES DE MALLORCA 
UTE RESENETMA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 1973 

RECOLLIDA SELECTIVA I 
NETEGES DE MALLORCA 
UTE RESENETMA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 1974 

RECOLLIDA SELECTIVA I 
NETEGES DE MALLORCA 
UTE RESENETMA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 INICIAR EXPEDIENT ACCEPTACIÓ DONACIÓ MOBILIARI 
PROPIETAT DE LA FUNDACIÓ MALLORCA 
TURISME 

CONSELL DE MALLORCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LLAR DE 
LA INFANCIA 

? 3664,18 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REQUERIMENT 
ABONAMENT 
INDEGUT 

REQUERIMENT DEVOLUCIÓ ABONAMENT 
INDEGUT 

P.B.M. 433,96 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2047 

EMAYA EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2047 

EMAYA EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2047 

EMAYA EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2047 

EMAYA EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2047 

EMAYA EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2047 

EMAYA EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2047 

EMAYA EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2047 

EMAYA EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM S.A. 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2047 

EMAYA EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2046 

EMAYA EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2046 

EMAYA EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2046 

EMAYA EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2046 

EMAYA EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2046 

EMAYA EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2046 

EMAYA EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 1826 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SA 
LIMPIEZAS URBANAS DE 
MALLORCA UNION 
TEMPORAL DE 
EMPRESAS 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2047 

EMAYA EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2081 

HORA NOVA S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2109 

HORA NOVA S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2083 

HORA NOVA S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2086 

HORA NOVA S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/13 BORSA INTERINS LLISTA DEFIFINITIVA ADMESOS EXCLOSOS 
CONVOCATORIA 2 BORSES METGE-ESSA 
MEDICINA EDUCACIO FISICA I ESPORT 
PER CONCURS MERITS  

VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2078 

HORA NOVA S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2105 

HORA NOVA S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/05/13 ALTRES AUTORITZACIO  DOCENT PER ACTIVITAT 
FORMATIVA CURS CONDICCIO EFICAÇ I 
SEGURA VEHICLES 4X4 

JPB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/05/13 ALTRES AUTORITZACIO DOCENT PER ACTIVITAT 
FORMATIVA CURS PEDERA DE MARES IR 
ECUPERACIO REVESTIMENTS 
TRADICIONALS 

FUNDACIO LABORAL 
CONSTRUCCIO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/05/13 ALTRES AUTORITZACIO ENTITAT QUE HA 
D'IMPARTIR VARIS CURSOS AMB 
DESFIBRIL·LADOR 

CREU ROTJA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/05/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO ERROR ATERIAL 
AUTORITZACIO DOCENT DE L'ACTIVITAT 
FORMATIVA CURS DE SENYALITZACIO I 
SEGURETAT EN EL TREBALL EN 
CARRETERES 

ALTRES  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/05/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS (LACTANCIA) ARP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/05/13 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS (MATERNITAT) ARP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
TEATRE PRINCIPAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT OCMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

MDG 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

FTT 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/05/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

MRT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/05/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA JMBA 1467,84 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/05/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT VGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS (LACTANCIA) VGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/13 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS VGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/05/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT PJGA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/05/13 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS PJGA  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/05/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA PJGA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/05/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIAS PERSONAL ADSCRIT DPT 
COOPERACIO LOCAL - 
SERVEI EMERGENCIES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/13 ALTRES ABONAMENT DIES FESTIUS  PERSONAL 
SERVEI EMERGENCIES 

GESTORS EMERGENCIES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/05/13 ALTRES DENEGACIO DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

MNBV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  ECG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL 

DAR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI DAAC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RBT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMGS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MDMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI INV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI DPB  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MABM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMBC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AJSR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JPJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JOM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RFT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI SRM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JACV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CMRR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ASG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JCBS  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI HBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JNC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI BMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ABT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CRS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MPK  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CRR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JCG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AECR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MLRD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI APR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CPM  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI NMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MGC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GJCM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ACR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AAV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JJAR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2102 

HORA NOVA S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2095 

HORA NOVA S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2095 

HORA NOVA S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2093 

HORA NOVA S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2097 

HORA NOVA S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2101 

HORA NOVA S.A.  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2112 

HORA NOVA S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2137 

HORA NOVA S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2107 

HORA NOVA S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2085 

HORA NOVA S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2113 

HORA NOVA S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 2727,25 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 ALTRES REVOCACIÓ SUBVENCIÓ DE 29/11/2012 
D'ABONAMENT DE BESTRETA DE 
SUBVENCIÓ 

ASSOCIACIÓ TERCERA 
EDAT DE MANACOR I 
COMARCA 

1250 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 ALTRES REVOCACIÓ SUBVENCIÓ DE 29/11/2012 
D'ABONAMENT DE BESTRETA DE 
SUBVENCIÓ 

ASSOCIACIÓ GENT GRAN 
DE MONTUÏRI 

1250 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 ALTRES REVOCACIÓ SUBVENCIÓ DE 29/11/2012 
D'ABONAMENT DE BESTRETA DE 
SUBVENCIÓ 

ASSOCIACIÓ VEÏNS GENT 
GRAN REIS CATÒLICS 
"ELS PADRINS ÀGILS" 

1249,57 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 ALTRES REVOCACIÓ SUBVENCIÓ DE 29/11/2012 
D'ABONAMENT DE BESTRETA DE 
SUBVENCIÓ 

ASSOCIACIÓ TERCERA 
EDAT "SAN ALONSO 
RODRÍGUEZ" 

1137,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 ALTRES CESSIÓ DE BENS MOBLES DE LA 
DIRECCIÓ INSULAR D'EMERGÈNCIES 
DECLARATS COM A EFECTES NO 
UTILITZABLES 

FONS MALLORQUÍ DE 
SOLIDARITAT 

 



 426

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT AVAL PAL DE 
COMPETITIVITAT MALLORCA DIVERSA-
ARTÁ SORPRENDE 

CAIXABANK S.A. 1212,74 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT AVAL PLA DE 
COMPETITIVITAT TURÍSTICA MALLORCA 
DIVERSA-ARTÀ SORPREN 

CAIXA BANK S.A. 571,62 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FINANCERES CAIXABANK S.A. 563,38 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2210 

REPSOL BUTANO S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2196 

MAC INSULAR S.L.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2157 

AJUNTAMENT D'INCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2193 

EMAYA EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2193 

EMAYA EMPRESA 
MUNCIPAL D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2193 

EMAYA EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2193 

EMAYA EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM S.A. 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2193 

EMAYA EMPRESA 
MUNCIPAL D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2193 

EMAYA EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2158 

CREU ROJA ESPANYOLA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2159 

CREU ROJA ESPANYOLA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7546 

CREU ROJA ESPANYOLA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7549 

CREU ROJA ESPANYOLA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7550 

CREU ROJA ESPANYOLA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2168 

BOSCO MALLORCA S.L.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2194 

INSTITUTO DE TRABAJO 
SOCIAL Y DE SERVICIOS 
SOCIALES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2170 

INSTITUTO DE TRABAJO 
SOCIAL Y SERVICIOS 
SOCIALES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2171 

INSTITUTO DE TRABAJO 
SOCIAL Y DE SERVICIOS 
SOCIALES 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 2683,35 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. RCD 428/2012 G.M.B. 847,22 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. RCD 006/2013 NOU HABITAT 
CONSTRUCCIONES 
PERSONALIZADAS S.L. 

652,85 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. RCD 005/2013 NOU HABITAT 
CONSTRUCCIONES 
PERSONALIZADAS S.L. 

654,14 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2282 

REPSOL BUTANO S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2281 

REPSOL BUTANO S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2280 

REPSOL BUTANO S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2279 

REPSOL BUTANO S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2277 

REPSOL BUTANO S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2278 

REPSOL BUTANO S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2248 

SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS S.A. 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2248 

SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL DE 
ABASTAECIMIENTO DE 
AGUAS S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2248 

SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2248 

SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2248 

SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2248 

SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2248 

SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7842 

ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA S.L. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2242 

ENDESA ENERGIA SAU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODFICACIO EN LLOC TREBALL FPP  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/13 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS 
EFECTES COMPUT TRIENNI 

CDF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/05/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT ARP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 ALTRES DENEGACIO DRET 100% RETRIBUCIONS  
SITUACIO IT 

LFC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT LLOC TREBALL SGM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

FPP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100%  
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

MCPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/13 ALTRES RECONEIXEMENT  DRET 100% 
RETRIBUCION SITUACIO IT 

AFH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/13 ALTRES CITACIO A TERMINI PERSONES 
INTERESSADES RECURS CONTENCIONS 
ADMINISTRATIU  159/2013 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/13 ALTRES CITACIO PERSONES INTERESADES 
RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIU 
155/2013 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

PERSONES ADSCRITES A 
LA FUNDACIO TEATRE 
PRINCIPAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2242 

ENDESA ENERGIA SAU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2242 

ENDESA ENERGIA SAU  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2242 

ENDESA ENERGIA SAU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2242 

ENDESA ENERGIA SAU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2242 

ENDESA ENERGIA SAU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2242 

ENDESA ENERGIA SAU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2242 

ENDESA ENERGIA SAU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2242 

ENDESA ENERGIA SAU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2242 

ENDESA ENERGIA SAU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2242 

ENDESA ENERGIA SAU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2247 

ATERCA AGUAS TERMINO 
DE CALVIA S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2247 

ATERCA AGUAS TERMINO 
DE CALVIA S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2247 

ATERCA AGUAS TERMINO 
DE CALVIA S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7839 

ATERCA AGUAS TERMINO 
DE CALVIA S.A. 

 



 432

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7839 

ATERCA AGUAS TERMINO 
DE CALVIA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7839 

ATERCA AGUAS TERMINO 
DE CALVIA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2248 

SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS SA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

PERSONAL ADSCRIT 
FUNDACIO TEATRE 
PRINCIPAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SERGENTS/CAPS ZONA 
PER GUARDIES LOCALITZACIO 

PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SOTSOFICIALS BOMBERS 
PER GUARDIES LOCALITZACIO 

PERSONAL ADSCRIT COS 
BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESIO COMPLEMENT PRODUCTIVITAT TREBALLADORS 
ADSCRITS AL SERVEI 
BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2248 

SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2248 

SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2248 

SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS S.A. 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2248 

SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2248 

SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2248 

SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2248 

SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2248 

SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2248 

SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2248 

SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2248 

SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS S.A. 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2248 

SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2248 

SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2248 

SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7839 

ATERCA AGUAS TERMINO 
DE CALVIA S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7839 

ATERCA AGUAS TERMINO 
DE CALVIA S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7839 

ATERCA AGUAS TERMINO 
DE CALVIA S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2248 

SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2248 

SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7843 

CIA. MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7856 

CIA. MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7854 

CIA. MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7853 

CIA. MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7844 

CIA. MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7858 

CIA. MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7846 

CIA. MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7848 

CIA. MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7850 

CIA. MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7851 

CIA. MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7845 

CIA. MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2276 

REPSOL BUTANO S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2287 

REPSOL BUTANO S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2286 

REPSOL BUTANO S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2285 

REPSOL BUTANO S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2275 

REPSOL BUTANO S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2275 

REPSOL BUTANO S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2284 

REPSOL BUTANO S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2283 

RESPSOL BUTANO S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS LA 
MISERICORDIA 

? 582,31 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 ALTRES INICI REDISTRIBUCIO DESPESA REVISIO 
PREUS CONTRACTE ASSISTÈNCIA 
SANITARIA TREBALLADORS CONSELL DE 
MALLORCA 

ASISTENCIA SANITARIA 
INTERPROVINCIAL DE 
SEGUROS S.A. 

12111,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ MAIG 2013 FUNDACIÓ CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA 
PARE GINARD I BLAI 
BONET 

24083,83 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 ALTRES CESSIÓ DE CREDITS A FAVOR DE L'IMAS AJUNTAMENT DE PALMA  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 ALTRES REVOCACIÓ SUBVENCIÓ DE 29/11/2012 
D'ABONAMENT DE BESTRETA DE 
SUBVENCIÓ 

AULES DE LA TERCERA 
EDAT DE MONTISION 

1250 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 ALTRES REVOCACIÓ SUBVENCIÓ DE 29/11/2012 
D'ABONAMENT DE BESTRETA DE 
SUBVENCIÓ 

ASSOCIACIO TERCERA 
EDAT SANTA MARGALIDA 

1250 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 363,04 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 ALTRES CADUCITAT EXPEDIENT QUALIFICACIÓ 
JURÍDICA I DECLARACIÓ PARCEL·LA 
SOBRANT TERRENYS SITUATS A 
S'ALQUERIA BLANCA 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7857 

CIA. MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2242 

ENDESA ENERGIA SAU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2242 

ENDESA ENERGIA SAU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2242 

ENDESA ENERGIA SAU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2242 

ENDESA ENERGIA SAU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2241 

ENDESA ENERGIA XXI S.L.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 2241 

ENDESA ENERGIA XXI S.L.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7842 

ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA S.L. 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7842 

ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA S.L. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

REBUIG DE LA SOL·LICITUD DE 
CERTIFICAT INDIVIDUAL ESTABLERTA PER 
L'ART. 23 DEL RDL 4/2013 NUM. REG. 7842 

ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA S.L. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI DE 
VIGILANCIA EDIFICIS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

COMPAÑIA 
MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

357289,39 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/13 ALTRES BAIXA EOT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS NO RETRIBUIDA PCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS - LLICENCIA NO 
RETRIBUIDA 

FDF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS - LLICENCIA NO 
RETRIBUIDA 

FDF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/06/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVIDAD 

MPM 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/06/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

JFV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/06/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

JFT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/06/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

FMLM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/06/13 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA CONTRACTE REGIM LABORAL 
TREBALLDOR ADSCRIT HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA 

MGP  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/06/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES - DPT 
PRESIDENCIA SERVEI INFORMATICA 

JJM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/06/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  DPT 
COOPERACIO LOCAL - SERVEI 
EMERGENCIES 

JGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/06/13 BORSA INTERINS LLISTA DEFINITVA 2 BORSES  TS 
AUDIOVISUALS  PER SISTEMA DE 
CONCURS DE MERITS  PER CUBRIR 
PLACES VACANTS AMB INTERINITAT 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/06/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

CORRECCIO ERRADES RESOLUCIO 
CONVOCATORIA B2 BORSES DRET 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000119/2012-XIG 

SASSENBACH 
BETEILIGUNGSGES MBH 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS SOCIAL EXPT. 
000005/2013-XIG 

J.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000147/2012-XIG 

A.B.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEL DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI J/2013/91 (4/2013) 

INTERVENCIÓ GENERAL 1262 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001613/2013 A 001637/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/05/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001599/2013 A 001612/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/05/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001581/2013 A 001598/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001564/2013 A 001580/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/13 DILIGÈNCIA CANVI DE PRESIDENT DE LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓ POLG. IND. I DE SERVEIS 
SON FOSQUET. LLUCMAJOR 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2013/595 
DEL SERVEI D'URBANISME (15110) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1360,28 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001136/2013-EXPCED D.R.P.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000743/2013-EXPCED M.M.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/05/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001116/2013 SERVIHABITAT XXI SAU  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/05/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001671/2013 A 001674/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001653/2013 A 001670/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001638/2013 A 001652/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/05/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA SA POBLA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013003982 A.A.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/05/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013000408 C.G.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/05/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013004992 K.B.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/05/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013004919 K.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/05/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013003983 J.S.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/05/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013004178 J.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012009364 R.P.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/05/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001185/2013 BBVA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 16/09  TRENTA-NOVENA 
CERTIFICACIÓ 

OBRES Y 
PAVIMENTACIONES MAN. 

69520,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 VINT-I-TRESENA CERTIFICACIÓ UTE CONSERVACIO 
INTEGRAL MA-13 

150240,98 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 VINT-I-TRESENA CERTIFICACIÓ COMASA 244492,98 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/05/13 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 51/10 

J.M.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000107/2010-XIG 

CAN SENDIC SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000053/2012-XIG 

A.M.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000093/2008-XIG 

A.M.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/13 ALTRES DELCARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000110/2012-XIG 

A.M.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000103/2012-XIG 

ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/005 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS LAS 
GAVIOTAS 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/004 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS PINS II 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/054 SIESBU, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/05/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA D'ALARÓ  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013042100 

GENERAL DE SERVICIOS 
ITV, S. A. 

776,03 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-58 ADD 18 FINCA 71 TM S. 
SERVERA 

SR S P LL I ALTRES 372,91 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20130418 

RELACIÓ ADJUNTA 470,3 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45600/20130417 

RELACIÓ ADJUNTA 1285,04 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20130415 

RELACIÓ ADJUNTA 1822,6 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/05/13 DESESTIMAR 
RECURS 

EXP RP 54/2008  SR A A P 8437,27 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013042400 

RELACIÓ ADJUNTA 2129,51 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 ARXIU EXPEDIENT EXP RP 5/2013  SR M C V REPRES. SRA S 
C P 

1241,24 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/13 ALTRES EXP 13/2012/F/1/03 (PLURIENNAL 2013-
2015) ANUL·LACIÓ OPERACIONS 
COMPTABLES 

UTE GRUSAMAR, S.L.Y 
UAP2100, S.L. I ALTRES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 42 FINQUES 57,62 I 193 SRA W D E I ALTRE 2888,17 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 41 FINCA 39 SRA C R C 2833,16 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-32 ADD 31 FINCA 83 TM SANT 
JOAN 

SRA D H F I ALTRE 8536,69 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-31 ADD 46 FINCA 8 TM PALMA SRA M G S 2840,75 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/13 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

RP 1/2013  SR F P D REPRES SR A P 
D 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 001309-EXPCED J.B.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000833/2013-EXPCED SOMOS LOS MEJORES SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/05/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001675/2013 A 001679/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001680/2013 A 001695/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/077 I.N.V.I.E.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

UNISPORT CONSULTING  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
CAPDEPERA 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013042300 

RELACIÓ ADJUNTA 1632 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013042900 
FA01377 

SRA M P S 133,11 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013041400 

PARTS DESBALLESTATS, 
SL. 

54,45 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2013/671 
DEL DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

877,86 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA LA VILETA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013042200 

RELACIÓ ADJUNTA 1036,29 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013040300 

TELEFONICA SOC, OP. DE 
SERV, DE TEL. EN 
ESPAÑA, S.A. 

1586,72 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/13 ALTRES EXP 11/2012/F/1/01 CLASSIFICACIÓ 
PROPOSTES LICITACIÓ 

UTE EQUIPO ESTIU, S.L. I 
ALTRES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/13 ALTRES EXP 12/2012/F/1/02 CLASSIFICACIÓ 
PROPOSTES LICITACIÓ 

SFGS TECNOS, S.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/13 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 001244/2013 S.D.N.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 388/2011B  CRTA MA-3430 PQ 3 GABINETE LLEONART, SL. 
REPRES G C A 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001326/2013 SERVIHABITAT XXI SAU  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 414/2013  CRTA MA-2020 POL 3  COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, S.A. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 451/2013  CRTA MA-10 PQ 89,850 SR F A P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001190/2013 SERVIHABITAT XXI SAU  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001115/2013 BUILDINGCENTER SAU  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/13 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA-01/2013 PRODUÏTS DIA 30/12/12 SR J J L G 230,36 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/13 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA-39/2012 PRODUÏTS DIA 27/10/12 SR A I B 379,04 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/13 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA-08/2013 PRODUÏTS DIA 16/02/13 SR M S C 476,14 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/13 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA-05/2013 PRODUÏTS DIA 13/01/13 SRA I C V 1282,71 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/13 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA-03/2013 PRODUÏTS DIA 10/01/13 SR Y D 233,64 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 327/2013 PERMÍS D'OBRA CRTA MA-11 
POL 1 PAR 168 TM SÓLLER 

SR F A C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 389/2013 PERMÍS D'OBRA CRTA MA-
4016 PQ 4,600 TM FELANITX 

SR J A C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 308/2013 PERMÍS D'OBRA CRTA MA-1  
TM CALVIÀ 

SOREA, S.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 392/2013 PERMÍS D'OBRA CRTA MA-
4023 TM SANT LLORENÇ DES CARDASSAR 

SR F C C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 540/2008 B PERMÍS D'OBRA CRTA MA-
12 TM MURO 

SR H R S REPRES GESA 
GAS, S.A. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 419/2013 PERMÍS D'OBRA CRTA MA-
2121 TM SÓLLER 

SR P P C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 332/2013 PERMÍS D'OBRA CRTA MA-
4014 POL 19 PAR 99 TM MANACOR 

SR P P P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 365/2013 PERMÍS D'OBRA CRTA MA-
4031  PQ 1,3 TM SON SERVERA 

SRA F S B  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-31 ADD 118 FINQUES 325,326 I 328 SR B M P I ALTRES 5012,44 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

E`P 17/10 MODIFICAT 1 VARIANT LLUBÍ VIAS Y 
CONSTRUCCIONES I 
EXCAVACIONES S'HORTA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 390/2013CRTA MA-4031 PQ 6 SR S L P REPRES NA 
CAPELLOT, S.L. 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 364/2013 PERMÍS D'OBRA CRTA MA-
3130 PQ 10,500 TM LLORET DE 
VISTALEGRE 

SR J R A  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 399/2013 PERMÍS D'OBRA CRTA MA-
3321 PQ 1,700 TM MANACOR 

SR A C G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1877/2012B  PERMÍS D'OBRA CRTA 
MA-6040 POL 16 PAR 605 PQ 6,3 TM 
CAMPOS 

GLONETOMI, S.L.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 53/10 CATORZENA CERTIFICACIÓ MELCHOR MASCARÓ, S.A. 418985,56 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT EXP. 
11/12 

APARTAMENTOS EL 
PARAISO, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/13 ARXIU EXPEDIENT EXP RP 48/2012 SR E V M 2431,51 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013041300 

RELACIÓ ADJUNTA 704,22 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 444/2013 CRTA MA-3321 PQ 4,5 TM 
MANACOR 

SR J E P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000134/2012-HLSR FM.S.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000154/2012-HLSR MALLORCA PLAY BRIDGE 
SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/057 JAIFRA, S.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/068 JAIFRA, S.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 466/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-3232 POL 4 PAR 33 TM SINEU 

SR A A F   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 478/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-3232 POL 4 PAR 33 TM SINEU 

ALFATEC INGENIERIA 
CONSULTORIA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2856/2012B PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-3501 POL 1 PAR 15 TM MURO 

SRA M A S R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 458/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-3232 POL 4 PAR 33 TM SINEU 

CONSTRUCCIONS TONI 
BUJOSA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 466/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-3232 POL 4 PAR 33 TM SINEU 

SRA M L A O M  



 446

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 450/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-2200 PQ 45 TM SA POBLA 

SR A P P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 431/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-3222 POL 5 PAR 504 TM SANT JOAN 

SR M F S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 453/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-2200 PQ 47,700 TM POLLENÇA 

SR J O R REPRES 
BAJORET 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 447/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-3201 PQ 3,100 TM MONTUÏRI 

SR A P M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013041200 

RELACIÓ ADJUNTA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013043000 

INTERNACIONAL BALEAR 
COURIER 

14,3 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 ALTRES EXP 01/09 REDISTRIBUCIÓ ANUALITATS I 
INCREMENT DE DESPESA 2013 
ARRENDAMENT VEHICLES 

SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 161 ADD 2  FINCA 1 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS 

C L S 46174,89 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-58-MF ADD 33 FINCA 64 I 65 
LIQUIDACIÓ INTERESSOS 

SRA A M B S 4549,24 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-58 ADD 26  FINCA 57 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS 

SR J M S 1,73 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-46 ADD 1 FINCA 9 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS 

SRES A V R I ALTRES 533,65 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-31 ADD 35 FINCA 18 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS 

SR B R J I ALTRE 4738,28 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 43 FINQUES 105,111,112 I 
116 APROVAR PREU JUST 

SR B C F I ALTRES 45640,7 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 39 APROVACIÓ PREU JUST 
REVERSIÓ SOBRANTS 

SR C M C 98,74 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-58 ADD 56 FINCA 125 APROVAR 
PREU JUST TM SON SERVERA 

SRA S E 671 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/083 S.K.J.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013004448 T.C.S.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 202003506 J.V.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 203004180 P.E.Z.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/05/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013005790 A.N.H.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000116/2012-HLSR J.G.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000176/2010-HLSR CANYPLANT SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000126/2012-HLSR CI.C.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000125/2012-HLSR CI.C.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000138/2012-HLSR PJ.G.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚN. EXPT. 000107/2012-HLSR D.K.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CC PLA DE MALLORCA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000003/2013-HLSR CONSTRUCCIONES 
MATIES MORLA SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000015/2013-HLSR S.G.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000095/2012-HLSR ARIANY CONSULTORES 
EN ECONOMIA Y 
DOCUMENTACION 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000140/2012-HLSR BITO GESTION SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000104/2012-HLSR A.F.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/05/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001744/2013 A 001752/2013 VARIS  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001726/2013 A 001743/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001696/2013 A 001725/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000096/2012-HLSR D.J.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000105/2012-HLSR J.R.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000004/203/HLSR SON CISTERNA SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000010/2013-HLSR H.Z.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000027/2013-HLSR FINCASERVICE CUTRINO 
SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000022/2012-HLSR C.L.O.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000001/2013-HLSR M.M.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. CM-58 ADD 28 FINCA 54.1 LIQUIDACIÓ 
D'INTERESSOS 

SRA M G S I ALTRE 97,55 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-58 ADD 9 LIQUIDACIÓ 
D'INTERESSOS 

SRA B M S I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. CM-45 ADD 11 LIQUIDACIÓ 
D'INTERESSOS 

EDIFICACIONES VIAL I 
ALTRES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-31 ADD 131 APROVAR PREU JUST SENSE ESPECIFICAR 1344,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 13/2012/F/1/03 ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
OBRES 

SGS TECNOS, S.A. I 
ALTRES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 403/2013 CRTA. 19 TM LLUCMAJOR SR T S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 246/2013 CRTA MA-19 PQ 16,450 
LLUCMAJOR 

CIETE, S.A. INGENIEROS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 400/2013 CRTA MA-3011 POL 35 PAR 
10 TM PALMA 

SR G C R  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/05/13 ALTRES EXP 4/2010 CANVI NOM D'EMPRESA BUREAU VERITAS IBERIA 
SAU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. NÚM 
79/45300/2013041100 

VERGER MATERIALS ES 
PLA, S.L. 

2370,8 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. NÚM 
79/45300/2013040800 

RELACIÓ ADJUNTA 977,97 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/05/13 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA-14/2013 CRTA MA-3421 SR C S V 721,15 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 703/2008D CRTA. MA-3010 PQ 2 TM 
MARRATXI 

SR J Y G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/05/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB TRIATLON 
MANACOR, TRIMAN 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/05/13 EXPROPIACIÓ CM-61-MFII-CAIB  FINCA 48.1 TM SELVA SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/05/13 ALTRES CLA 12-03.0.RF APROVAR PROJECTE 
OBRES REFORÇ FERM BINIAMAR 

SENSE ESPECIFICAR 254063,18 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 28/09 I 25/10-M CAMÍ DELS REIS 
ACCESSOS A PALMA (SON ESPASES) 

LLABRÉS FELIU OBRA 
CIVIL, S.A. I ALTRES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/072 M.P.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 26/11 DOTZENA CERTIFICACIÓ UTE IMESAPI I ROIG 
OBRES 

9844,46 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 18/09 QUARENTENA CERTIFICACIÓ AGLOMERADOS 
MALLORCA, S.A. 

152864,11 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 35/10 VINT-I-QUATRENA 
CERTIFICACIÓ 

ELECTROHIDRAULICA 
MANACOR, S.A. 

12459,3 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/09 QUARANTENA CERTIFICACIÓ CONSTRUCCIONES Y 
PAVIMENTACIONESSIGUI
ER, S.A. 

79461,38 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 32/10 ABONAMENT VINT-I-TRESENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

161510,4 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 38/11 ABONAMENT QUARTA 
CERTIFICACIÓ 

UTE ( ROIG I ELECTRONIC 
TRAFIC, S.A. 

17277,53 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/05/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

EXP. CM-60 ADD. 1 TRAM LLUCMAJOR-
PORRERES, ANUL.LAR EL PUNT 5È. 

SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013042500 

SOLRED, S.A. 11457,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 488/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-13 

AJUNTAMENTS 
MARRATXÍ, INCA I SA 
POBLA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/05/13 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT EXP. 
50/12 

HIERMAR, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/05/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

ASSOCIACIÓ CLÀSSICS 
DE MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/05/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA CAN 
PICAFORT 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/05/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

MES D'ABRIL PERSONAL EXPLOTACIÓ I 
CONSERVACIÓ 

A R F I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/05/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

ACTUACIONS D'EMERGÉNCIES PERÍODE 
1/4/2013 AL 29/4/2013 

FRANCISCO ARENAS 
REDONDO 

9181,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 38 FINCA 103 TM 
LLUCMAJOR 

SR A M R I ALTRE 53,29 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 20/09 MELCHOR MASCARÓ, S.A. 250459,14 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/05/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA 
LLUCMAJOR 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/05/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

GRUPO DEPORTIVO 
GOMILA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/05/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001251/2013-EXPCED JM.S.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/05/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001783/2013 A 001797/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/05/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001764/2013 A 001782/2013 VARIS  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/05/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001753/2013 A 001763/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/046 H.R.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/076 PERCIVAL BOATS SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/05/13 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT EXP. 
33/11 

OLIMAR HOTELS, SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/05/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000002/2013-HLSR FINCA XERUBI SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/05/13 DILIGÈNCIA PER FER CONSTAR CANVI DE PESIDENT 
JUNTA COMPENSACIÓ UE NÚM. 1 NNSS DE 
CONSELL "ES MOLÍ D'EN VINYET" 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/079 AJUNTAMENT DE 
MANACOR 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/053 JA.R.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/056 PERICO REAL SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/094 KAMEHA BAY PORTALS 
S.A. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FACTURES NÚM. Q/2013/731 DEL 
SERVEI D'ITV (42200) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1537,1 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/05/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM. EXPT. 000858/2012 PEREZ GUERRERO 
MALLORCA, S.L.U. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/06/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEL DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI J/2013/110 

INTERVENCIÓ GENERAL 2169,52 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/06/13 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 001471/2013-EXPCED AM.F.C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/06/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001498/2013 A.C.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/06/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001860/2013 A 001868/2013 VARIS  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/05/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001835/2013 A 001859/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/05/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001822/2013 A 001834/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/05/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001798/2013 A 001821/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/06/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FACTURES NÚM. Q/2013/751 DEL 
SERVEI D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
(15140) 

TEMEL/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

217,8 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/05/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

EXPT. NÚM. 2013004447 T.C.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/05/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013006353 S.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/05/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013004700 A.M.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/05/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2009012729 H.W.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/06/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/091 J.L.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/158 R.B.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/06/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/012 MF.LL.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/06/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AGRUPACIÓ CICLISTA 
SINEU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/06/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001892/2013 A 001921/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/06/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001880/2013 A 001891/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/06/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT.  001869/2013 A 001879/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/06/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001376/2013 D.K.H.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/06/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001409/2013 M.A.G.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/06/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001383/2013 JM.G.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/06/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000514/2013-EXPCED L.PF.E.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/06/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/198 C.A.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/06/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT L'OBLIGACIÓ PER A 
L'ADAPTACIÓ DEL PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC MUNICIPAL AL PTM, DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 
ADREÇADES A LES CORPORACIONES 
LOCALS DE MALLORCA. 

AJUNTAMENT DE 
VALLDEMOSSA 

16900 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURA NÚM. Q/2013/672 
DEL DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI 

AJUNTAMENT DE 
PALMA/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

2718,36 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/06/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000159/2009-XIG 

J.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/06/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000145/2012-XIG 

M.B.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/06/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000114/2012-XIG 

A.O.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/06/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000008/2013-XIG 

M.S.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/06/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2010/093 C.G.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/06/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/062 R.L.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/06/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000138/2012-XIG 

G.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/06/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000083/2011-XIG 

L.S.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/06/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000012/2013-XIG 

MV.G.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/06/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000134/2012-XIG 

H.P.H.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/06/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000095/2012-XIG 

MI.S.G.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/06/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000113/2012-XIG 

P.R.LL.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001942/2013 A 001955/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/06/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001922/2013 A 001941/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000636/2013-EXPCED R.E.H.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/06/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/074 B.S.M.  

 
 


