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RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA DE DIA 21 D’OCTUBRE DE 2015 
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (7-10-2015) 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
ESPÈCIE DE LA CONVOCATÒRIA DEL CIRCUIT D’ARTS ESCÈNIQUES DE 
MALLORCA 2015(CAEM). 
 
Es dóna de la següent proposta del conseller executiu del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports: 

Antecedents 

1. El Consell Executiu del Consell de Mallorca, a la reunió de data 12 d’agost de 2015, 
va aprovar les bases de la Convocatòria de subvencions en espècie del Circuit d’Arts 
Escèniques de Mallorca 2015 (CAEM) (BOIB núm. 125, de 20 d’agost de 2015). 

2. La Comissió d’avaluació, vistes les sol·licituds i la dotació de crèdit disponible de la 
convocatòria (175.000,00€), ha emès l’informe favorable pertinent on es proposen les 
entitats locals i l’organisme públic beneficiaris, així com els espectacles que els 
corresponen. 

3. L’òrgan instructor ha emès informe relatiu al compliment dels requisits establerts a 
les bases de l’esmentada convocatòria per part dels beneficiaris recollits en l’informe de 
la Comissió d’avaluació. 

4. La Unitat Jurídica Administrativa del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha 
emès informe favorable sobre els aspectes jurídics de la proposta dictada per l’òrgan 
instructor. 

5. A l’aplicació pressupostària 20.33490.46200 hi ha crèdit adequat i suficient per 
atendre a la concessió de les subvencions en espècie proposades, acreditat amb el 
document comptable RC 220150017568. 

6. El Servei d’Intervenció ha emès informe de fiscalització prèvia de conformitat relatiu 
a la concessió de les subvencions en espècie d’aquesta convocatòria (FS-93.15).  

Fonaments 

1. La base catorzena estableix que la Comissió d’avaluació és l’encarregada d’estudiar 
i avaluar les sol·licituds, així com de fixar l’import de les subvencions, i d’emetre 
l’informe que serveixi de base a l’òrgan instructor per elaborar la proposta de 
resolució definitiva. 

2. La base vuitena estableix que la Secretaria tècnica de Cultura, Patrimoni i Esports, 
com a òrgan instructor, és l’encarregada de dictar la proposta d’acord, i el Consell 
Executiu és l’òrgan encarregat de la resolució de la convocatòria. 

3. L’apartat f) de l’article 1 del Decret, de 10 de juliol de 2015, d’organització del 
Consell Insular de Mallorca, (BOIB núm. 109, de 18 de juliol), confereix al Consell 
Executiu l’atribució per aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions 
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a particulars o entitats públiques i privades en la quantia que es determini en les 
bases d’execució del pressupost, quan la competència no correspon al Ple. 

4. La base 24 de les d’execució del pressupost 2015 estableix que el Consell Executiu 
és competent per aprovar i resoldre subvencions, així com autoritzar i disposar 
despeses de quantia superior a 70.800,00 €. 

5. L’article 31.e) del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca aprovat per 
Acord del Ple en sessió de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost), en la 
redacció vigent, atribueix als consellers executius la proposta al Consell Executiu de 
l’adopció dels acords escaients respecte de les matèries atribuïdes al seu 
departament. 

Per tot l’exposat anteriorment, en virtut de les atribucions que m’han estat conferides, 
propòs que el Consell Executiu del Consell de Mallorca adopti el següent: 

 

Acord 

1. Concedir a les entitats locals i l’organisme públic que s’indiquen a l’annex 1 la 
subvenció en espècie prevista a la Convocatòria del Circuit d’Arts Escèniques de 
Mallorca 2015 (CAEM), ja que reuneixen els requisits i han presentat la 
documentació exigits a la mateixa.  

L’ajut consistent en la representació de l’espectacle o dels espectacles atorgats, s’ha 
de programar en el període comprés entre la data de l’adopció d’aquest acord fins a 
dia 13 de desembre de 2015.  

L’import total de la subvenció en espècie és de 174.723,12€ i l’import individual de 
la subvenció en espècie de cadascun dels beneficiaris ve detallat en l’annex 1. 

2. Excloure la sol·licitud de l’Ajuntament de Puigpunyent (NIF P0704500H) i la 
sol·licitud de l’Ajuntament de Santa Margalida (NIF P0705500G), a l’empara de 
la base desena, per haver-se presentat fora de termini. 

3. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 
 
CONVENI NOMINATIU DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA AMB LA 
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA REALITZACIÓ DE 
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES. 
 
Es dóna de la següent proposta del conseller executiu del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports: 
 
ANTECEDENTS 

1. La Universitat de les Illes Balears ofereix dins el grau de llengua i literatura 
catalanes una assignatura de pràctiques externes, optativa de 6 crèdits, amb l’objectiu 
que l’alumnat apliqui i complementi els coneixements que ha adquirit al llarg de la seva 
formació. 
 
2. Dia 11 de setembre el director insular de Cultura ha emès la memòria 
justificativa i la cap de la Secció d’Assessorament del Servei de Normalització 
Lingüística ha informat sobre la quantia econòmica. 
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3. Dia 16 de setembre s’ha emès informe jurídic favorable. 
 
4. Dia 29 de setembre de 2015 la Intervenció General ha emès informe favorable 
de fiscalització.  
 
En virtut de tot l’exposat, el vicepresident primer i conseller executiu del Departament 
de Cultura, Patrimoni i Esports, en base a l’article 1 c) del Decret d’organització de 10 
de juliol de 2015 (BOIB núm. 109 de 18-07-15),  eleva al Consell Executiu del Consell 
de Mallorca aquest 
 
Acord 
 
1. Aprovar i iniciar l’expedient relatiu al conveni nominatiu amb la Universitat de les 
Illes Balears, NIF Q0718001A, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes 
en el Servei de Normalització Lingüística del Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports. 

2. Aprovar el conveni adjunt amb la Universitat de les Illes Balears, el NIF de la qual és 
el  Q0718001A, per tal d’establir les bases reguladores de l’esmentat conveni. 

3.  Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
 
CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I LA UNIVERSITAT 
DE LES ILLES BALEARS PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES 
ACADÈMIQUES EXTERNES CURRICULARS DELS ESTUDIANTS DE GRAU 
(llicenciatura i diplomatura) 

 
Palma, ................ 
 

REUNITS 
 
D’una part, el senyor Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca, NIF 
S0711002F, que actua en nom i representació del Consell Insular de Mallorca, 
 
I, de l’altra, el degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes 
Balears (UIB), NIF Q0718001A, el senyor Nicolau A. Dols Salas, per delegació del 
rector de la Universitat de les Illes Balears, el senyor Llorenç Huguet Rotger, en virtut 
de la Resolució 10148 /2012, d’1 de febrer de 2012 (FOU núm. 360, de 17 de febrer),  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar aquest conveni, 
i per això 
 

EXPOSEN 
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I. Que l’Estatut de l’estudiant universitari, aprovat pel Reial decret 
1791/2010, de 30 de desembre, reconeix, a l’article 8, el dret dels estudiants de grau a 
«disposar de la possibilitat de realització de pràctiques, curriculars o extracurriculars, 
que es poden fer en entitats externes i en els centres, estructures o serveis de la 
universitat, segons la modalitat prevista i garantint que serveixin a la finalitat formativa 
d’aquestes» (apartat f) i a «comptar amb tutela efectiva, acadèmica i professional [...] en 
les pràctiques externes que es prevegin en el pla d’estudis» (apartat g). Per altra banda, 
l’article 24 d’aquest Estatut regula les pràctiques acadèmiques externes, la tipologia i les 
característiques generals, així com l’extensió de la seva realització a tots els estudiants 
matriculats en qualsevol ensenyament impartit per les universitats o centres que hi estan 
adscrits. 
 
II. Que el Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants universitaris, a l’article 2.1, estableix que les 
pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa 
realitzada pels estudiants universitaris i supervisada per les universitats l’objectiu de les 
quals és permetre’ls aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva 
formació acadèmica i afavorir l’adquisició de competències que els preparin per a 
l’exercici d’activitats professionals, faciliten la integració en el món laboral i fomenten 
la seva capacitat d’emprenedoria. 
 
III. Que els Estatuts de la Universitat, a l’article 147.1, estableixen que la UIB 
fomentarà una adequada política de convenis amb institucions i empreses. 
 
IV. El seu interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració entre ambdues parts 
en relació amb la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars dels estudis 
de grau per als estudiants. 
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, les parts 
 

ACORDEN 
 

Primer. Objecte del conveni 

L’objecte d’aquest conveni és el desenvolupament de la regulació de les 
pràctiques acadèmiques externes dels alumnes de la UIB en el si del Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports. 

Les pràctiques acadèmiques externes són curriculars: configurades com a 
activitats acadèmiques integrants del pla d’estudis. 
 
Segon. Finalitat de les pràctiques 

La finalitat de les pràctiques, de conformitat amb les previsions de l’article 3 del 
Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, és: 

a) Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu 
aprenentatge teòric i pràctic. 

b) Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat 
professional en què els estudiants han d’operar, contrastant i aplicant els coneixements 
adquirits. 
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c) Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, 
personals i participatives. 

d) Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció al mercat de treball i 
millori la seva ocupabilitat futura. 

e) Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria. 
 

Tercer. Règim de les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes 
1. Les característiques del Pràcticum del grau de Llengua i Literatura 

Catalanes són regulades per la Guia del Pràcticum dels estudis de Grau d’Arts i 
Humanitats, aprovada per la Junta de 4 de juny de 2012.). 

2. Les pràctiques curriculars dels estudiants del grau de Llengua i Literatura 
Catalanes que reuneixin els requisits establerts a l’article 8 del Reial decret 
1707/2011, de 18 de novembre, es regiran pels criteris següents: 

a) Poden fer aquestes pràctiques els estudiants que estiguin matriculats de les 
assignatures de Pràcticum I del grau de Llengua i Literatura Catalanes (6 crèdits), 
amb una equivalència de 140 hores presencials al centre. El període de pràctiques és 
entre els mesos de setembre i febrer. 

b) Els practicants faran funcions pròpies del perfil professional corresponent 
als estudis de grau de Llengua i Literatura Catalanes, d’acord amb el pla de 
pràctiques que cada estudiant ha de fer, dins el context de l’organització general de la 
pràctica i amb les orientacions dels tutors de pràctiques de la UIB i dels supervisors 
dels centres de pràctiques.  

Tot això, de conformitat amb les previsions del projecte formatiu (art. 6 del 
Reial decret 1707/2011), que figura com a annex 1 a aquest conveni. 

3. Els estudiants tindran dos tutors: un tutor acadèmic de la UIB i un tutor de 
l’entitat col·laboradora. 

a) El tutor acadèmic serà un professor de la UIB, que tindrà els drets i deures 
establerts a l’article 12 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre. 

b) El tutor de l’entitat col·laboradora ha de ser una persona que hi estigui 
vinculada, amb experiència professional i amb els coneixements necessaris per 
realitzar una tutela efectiva, que tindrà els drets i deures establerts a l’article 11 del 
Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre. 

El tutor de l’entitat col·laboradora tindrà dret a l'obtenció d'un certificat 
acreditatiu de la labor realitzada. 

4. L’avaluació de cada estudiant en pràctiques, la realitzarà el tutor de la UIB, 
de conformitat amb els procediments establerts per la UIB. 

La UIB, acabades les pràctiques externes, ha d’emetre un document que les 
acrediti que ha de contenir, almenys, els aspectes recollits a l’article 16.2 del Reial 
decret 1707/2011, de 18 de novembre. 

5. Els estudiants que facin les pràctiques acadèmiques externes estaran, si 
escau, sota la cobertura de l’assegurança escolar i de les pòlisses d'assegurança de 
responsabilitat civil i d’accidents que la UIB té concertades. 

6. L’estudiant té dret a realitzar les proves corresponents a l’avaluació dels 
estudis en què es troba matriculat i l’entitat col·laboradora té l’obligació de concedir-
li els permisos necessaris per realitzar les proves indicades. 
 
Quart. Drets i deures dels estudiants en pràctiques 
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 Els estudiants, durant la realització de les pràctiques acadèmiques externes, 
tindran els drets i deures establerts a l’article 9 del Reial decret 1707/2011, de 18 de 
novembre. 
 
Cinquè. Exclusió de relació laboral 

1. La realització de les pràctiques acadèmiques externes, atès el seu caràcter 
formatiu, no donarà lloc, en cap cas, a obligacions pròpies d'una relació laboral. A més, 
la seva realització no podrà donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de 
llocs de treball. 

2. En cas que al final dels estudis l’estudiant s’incorpori a la plantilla de l’entitat 
col·laboradora, el temps de les pràctiques no es computa als efectes d’antiguitat ni 
l’eximeix del període de prova, llevat que en l’oportú conveni col·lectiu aplicable 
estigui expressament estipulada alguna cosa diferent. 

3. Els estudiants que facin pràctiques acadèmiques externes estan exclosos del 
règim general de la Seguretat Social, de conformitat amb les previsions de la disposició 
addicional primera del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre. 
 
Sisè. Comissió de seguiment 

Es crea una comissió de seguiment que serà formada per dos representants de la 
UIB i dos representants de l’entitat col·laboradora. La comissió esmentada coordinarà 
les relacions entre la UIB i l’entitat col·laboradora indicades en l’execució d’aquest 
conveni.  

A més, l’esmentada comissió resoldrà els problemes d’interpretació i 
compliment que es puguin plantejar respecte del present conveni. Abans de presentar, 
quan sigui pertinent fer-ho, els litigis produïts davant els òrgans jurisdiccionals 
ordinaris, s’haurà d’intentar la conciliació en el si de la comissió esmentada. 

 
Setè. Protecció de dades 
 La UIB té inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, amb el codi 2102791435, el fitxer Estudiants de pregrau, la finalitat del qual és 
la gestió acadèmica i administrativa dels estudiants de pregrau de la Universitat de les 
Illes Balears. 
 La Universitat de les Illes Balears garanteix els drets prevists a la legislació 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i aplica les mesures de 
seguretat de nivell mitjà corresponents a ambdós fitxers. 
 Els estudiants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició davant el Secretari General de la Universitat de les Illes Balears. 

Vuitè. Vigència 

 El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i la vigència 
s’estendrà fins a la finalització de l'any acadèmic 2015-2016. La denúncia ha de fer-se 
amb una antelació de dos mesos.  

 La resolució del present conveni no afectarà la realització de les pràctiques externes 
dels estudiants que estiguin en curs. 

 
Novè. Normativa aplicable 

En tot allò que no es preveu en aquest conveni, serà aplicable el Reial decret 
1707/2011, de 18 de novembre, que regula les pràctiques acadèmiques externes dels 
estudiants universitaris. 
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Desè. Resolució de conflictes i jurisdicció competent 

Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació, el 
desenvolupament i els efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present conveni, 
les resoldrà la comissió de seguiment prevista a l’acord sisè. Si les dues parts no arriben 
a un acord, sotmetran les qüestions litigioses als òrgans de la jurisdicció contenciosa 
administrativa amb seu a Palma, amb renúncia expressa a qualsevol jurisdicció que els 
pugui correspondre. 

 
Onzè. Denominacions 

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i 
membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest conveni apareguin 
en gènere masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, 
segons el sexe del titular de qui es tracti. 
 
Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats en aquest conveni, 
ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l’encapçalament. 
 
 

Pel Consell Insular de Mallorca, 
 
 
 
 
 

Francesc Miralles Mascaró 

Per la Universitat de les Illes Balears, 
 
 
 
 

Nicolau A. Dols Salas 

 
 
 

Diligència 
Aquest model de conveni (ref. 2474), el va aprovar el 
Consell de Direcció dia 1 de febrer de 2012 i el va ratificar 
el Consell de Govern dia 17 de febrer de 2012, de 
conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 
147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, 
aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 
76, de 22 de maig). 

 
 
 
 
ANNEX 1 
 
Projecte formatiu 
 
Objectius educatius. Competències 
CB2. Saber aplicar els coneixements a la feina o a la vocació d’una manera professional 
i tenir les competències que se solen demostrar elaborant i defensant arguments i 
resolent problemes dins de l’àrea d’estudi. 
CG2. Tenir capacitat d’organització i planificació del treball personal i en equip. 
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CG5. Tenir capacitat de raonament crític. 
CE6. Tenir capacitat per interrelacionar els coneixements específics de la titulació amb 
els propis d’altres disciplines. 
Activitats per desenvolupar 
 
Servei de Normalització Lingüística 
 

a. Entendre mètode de treball i els criteris lingüístics que se segueixen. 
b. Conèixer les eines de consulta bibliogràfica que es manegen. 
c. Revisar documents corregits per les tècniques del Servei. 
d. Col·laborar en el disseny d’accions diverses que du a terme el Servei. 
e. Col·laborar en la en la difusió i la promoció dels criteris lingüístics del Servei. 
f. Participar en l’assessorament i la resolució de consultes lingüístiques puntuals. 
g. Aplicar els recursos tecnològics a la feina.  
h. Fer recerca terminològica puntual. 
i. Conèixer les particularitats de la normativa de la institució aplicable als diferents 

models de documents administratius.  
 
S’aprova la proposta  

 
 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 
PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT PER DETERMINAR EL 
REINTEGRAMENT I PÈRDUA DEL DRET PARCIAL AL COBRAMENT DE 
LA SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A PROGRAMES 
D’ACTIVITATS DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014. ASSOCIACIÓ GRUPO DE MAYORES DE TELEFÓNICA 
DE LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna de la següent proposta del conseller executiu del Departament de Participació 
Ciutadana i Presidència: 
 

Antecedents 

1. Dia 19 de març de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2014, (BOIB núm. 41, de dia 25 de març de 2014). 

2. Dia 14 d’abril de 2014, el senyor Eduardo Dominguez White, en representació de la 
l’Associació Grupo de Mayores de Telefónica de les Illes Balears, va sol·licitar una 
subvenció de 3.872,00 euros pel projecte “activitats socioculturals”. 

3. Dia 9 de juliol de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir les subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de 
caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 2014, (BOIB núm. 96, de dia 17 
de juliol de 2014 ). 

4. Dia 5 d’agost de 2014, la consellera d’Hisenda i Funció Pública va resoldre 
reconèixer i liquidar l’obligació a favor de l’Associació Grupo de Mayores de 
Telefónica de les Illes Balears, amb CIF G07888613 per import de 1.936,00 €, en 
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concepte de bestreta del 50% de l’import de la subvenció concedida, i dia 14 d’agost de 
2014 se’n va efectuar el pagament. 

5. Dia 25 de juny de 2015, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports en funcions 
va resoldre iniciar el procediment de reintegrament parcial de la bestreta i pèrdua parcial 
del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

6. Dia 2 de juliol de 2015, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Grupo de 
Mayores de Telefónica de les Illes Balears (avís de recepció de dia 8 de juliol de 2015) i 
se lis va concedir termini de quinze dies per fer al· legacions. 

7. Dia 3 d’agost de 2015, registre general d’entrada núm. 21804, el senyor Eduardo 
Domínguez Whyte, en representació de l’Associació Grupo de Mayores de Telefónica 
de les Illes Balears, va presentar escrit d’al·legacions: 

“1- El período recogido para las subvenciones del 2013-2014 abarca desde Octubre de 

2013 a Septiembre de 2014 ambos inclusive. 

2- La normativa sobre la justificación de los gastos en estas actividades se publicaron 

en el BOIB nº 41 de 25 de marzo de 2014 (...). 

3- Hasta esa fecha, la justificación no exigía presentación de las copias de los cheques 

con los que se habían abonado los servicios (...). 

4-En septiembre de 2014 (...), se nos exigen las copias de los cheques anteriores a la 

publicación en el BOIB nº 41 de 25 de marzo, (...), aplicándose una retroactividad a la 

norma antes citada (...).” 

8. Dia 6 d’agost de 2015, la TAG de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de reintegrament parcial de 
la bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida. “(...) En 

relació a l’escrit d’al·legacions, i al marge de que s’ha presentat fora de termini, posar 

de manifest que no es tracta d’una aplicació retroactiva de la norma que estableix les 

bases reguladores de la convocatòria sinó de l’aplicació de la literalitat de la base 

quinzena de les bases reguladores la qual estableix en l’apartat 2e) la forma 

d’acreditar el pagament de la despesa. Les bases reguladores de la convocatòria són 

les regles bàsiques que configuren el règim jurídic de la subvenció i, una vegada 

fermes, tenen caràcter vinculant tant per a l’administració com per l’associació que les 

ha acceptades amb la presentació de la sol·licitud de subvenció, registre general 

d’entrada núm. 13884 de dia 14 d’abril de 2014.  Per tant, tenint en consideració la 

documentació aportada per l’Associació Grupo de Mayores de Telefónica de les Illes 

Balears, la justificació de les despeses de la subvenció concedida en concepte 

d’activitats socioculturals, any 2014, s’ha de regir pel que s’estableix en la base 

quinzena de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions, “(...) Pagament 

mitjançant xec nominatiu: - Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom 

del proveïdor que emet la factura o document equivalent, sempre que estigui vençut. - 

Certificat de l’entitat bancària en què consti el número de xec, l’import i la 

identificació de qui el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar 

l’extracte del compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també la 

identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el titular del compte, 

que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda). - Extracte del compte corrent del 

beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquest xec o pagaré. No obstant això, 

si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es recullen les dades que 

s’esmenten  per al certificat, bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari. (...)”, 

independentment de la data d’aprovació de les bases reguladores, del període 
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subvencionable i del que s’estableix en les bases reguladores de convocatòries d’anys 

anteriors.(...)” 

9. Dia 7 d’agost de 2015, la tag de Promoció Sociocultural, amb el vistiplau del 
secretari tècnic del departament de Participació Ciutadana i Presidència,va emetre 
informe jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de reintegrament parcial de la 
bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació 
Grupo de Mayores de Telefónica de les Illes Balears. 

10. Dia 21 de setembre de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca va 
emetre informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. Els articles 30.8, 34, 37, 40 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

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

 

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

1. Acordar el reintegrament parcial de la bestreta de la subvenció destinada a donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors per a 
l’any 2014, concedida a l’Associació Grupo de Mayores de Telefónica de les Illes 
Balears, G-07888613, per import de 1.232,00 euros, ja que de percebre’s suposaria un 
excés sobre el cost de l’activitat subvencionable i subvencionada; així com la declaració 
de la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció per import de 3.168,00 € per 
falta de justificació del total del projecte presentat. 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, general 
de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora corresponent 
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 
procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 
final de l’import total a reintegrar per l’Associació Grupo de Mayores de Telefónica de 
les Illes Balears. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació Grupo de Mayores de Telefónica de les Illes 
Balears i a la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

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

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

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

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’EXPEDIENT PER DETERMINAR PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR L’ASSOCIACIONISME EN 
L’ÀMBIT DE LES PERSONES MAJORS, ANY 2014, LÍNIA 2. ASSOCIACIÓ 
GENT GRAN DE SON REAL. 
 
Es dóna de la següent proposta del conseller executiu del Departament de Participació 
Ciutadana i Presidència: 
 

Antecedents 

1. Dia 19 de març de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors (BOIB núm. 41 de 25 de 
març de 2014). 

2. Dia 04 d’abril de 2014, Associació Gent Gran de Son Real va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de  700,00 € € per al projecte MANTENIMENT 
(LÍNIA 2). 

3. Dia 23 de juliol de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en 
l’àmbit de les persones majors (BOIB núm. 104, de 2 d’agost de 2014). 

4. Dia 23 de setembre de 2014, Associació Gent Gran de Son Real, amb CIF 
G07921760, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 
767,73 € per el manteniment (Línia 2), efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  

5. Dia 31 de març de 2015, es va requerir a l’associació, avís de recepció de dia 9 
d’abril de 2015, perquè esmenés els defectes existents en la justificació de la subvenció: 
“les factures presentades del creditor Cableuropa SAU no estan expedides a nom de 
l’entitat subvencionada, tal com s’estableix en la base catorzena de les bases 
reguladores de la convocatòria de subvencions”. 
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6. Dia 15 de maig de 2015, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports va resoldre 
iniciar el procediment per determinar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció 
concedida per falta de justificació del total del projecte presentat. 

7. Dia 20 de maig de 2015, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Gent Gran 
de Son Real (avís de recepció de dia 26 de maig de 2015), i transcorregut el termini de 
quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

8. Dia 15 de juny de 2015, el secretari tècnic de la Vicerpresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, òrgan instructor de l’expedient, va emetre informe justificatiu de la 
declaració de pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

9. Dia 15 de juny 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del secretari 
tècnic de Cultura, Patrimoni i Esports va emetre informe jurídic de l’expedient relatiu a 
la declaració de pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació 
Gent Gran de Son Real. 

10. Dia 28 de setembre de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca va 
emetre informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. L’òrgan competent per determinar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció és 
el Consell Executiu, d’acord amb el Decret d’organització del Consell de Mallorca, 
aprovat dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol). 

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

1. Determinar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida, a l’Associació 
Gent Gran de Son Real, CIF G-07921760, en concepte de manteniment de l’entitat 
(línia 2), per import de 700,00 euros, per falta de justificació del total del projecte 
presentat. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Gent Gran de Son Real i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 

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

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

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

Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu i no 
n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 
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No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT PER DETERMINAR EL 
REINTEGRAMENT I PÈRDUA DEL DRET PARCIAL AL COBRAMENT DE 
LA SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A PROGRAMES 
D’ACTIVITATS DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014. ASSOCIACIÓ GENT GRAN D’ESTELLENCS. 
 
Es dóna de la següent proposta del conseller executiu del Departament de Participació 
Ciutadana i Presidència: 
 

Antecedents 

1. Dia 19 de març de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2014, (BOIB núm. 41, de dia 25 de març de 2014). 

2. Dia 22 d’abril de 2014, el senyor Manuel Oliva Sánchez, en representació de la 
l’Associació Gent Gran d’Estellencs va sol·licitar una subvenció de 4.000,00 euros pel 
projecte “activitats socioculturals”. 

3. Dia 9 de juliol de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir les subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de 
caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 2014, (BOIB núm. 96, de dia 17 
de juliol de 2014 ). 

4. Dia 5 d’agost de 2014, la consellera d’Hisenda i Funció Pública va resoldre 
reconèixer i liquidar l’obligació a favor de l’Associació Gent Gran d’Estellencs, amb 
CIF G57821100, per import de 2.000,00 €, en concepte de bestreta del 50% de l’import 
de la subvenció concedida, i dia 14 d’agost de 2014 se’n va efectuar el pagament. 

5. Dia 19 de setembre de 2014, registre general d’entrada núm. 29239, el senyor Manuel 
Oliva Sánchez, en representació de la l’Associació Gent Gran d’Estellencs, va presentar 
documentació justificativa del a subvenció concedida per import de 935,00 euros. 

6. Dia 25 de juny de 2015, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports en funcions 
va resoldre iniciar el procediment de reintegrament parcial de la bestreta i pèrdua parcial 
del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

7. Dia 2 de juliol de 2015, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Gent Gran 
d’Estallencs (avís de recepció de dia 21 de juliol de 2015), i transcorregut el termini de 
quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

8. Dia 16 de setembre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de reintegrament parcial de 
la bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

9. Dia 16 de setembre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
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informe jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de reintegrament parcial de la 
bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació 
Gent Gran d’Estellencs. 

10. Dia 30 de setembre de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca va 
emetre informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. Els articles 30.8, 34, 37, 40 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

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

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

1. Acordar el reintegrament parcial de la bestreta de la subvenció destinada a donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors per a 
l’any 2014, concedida a l’Associació Gent Gran d’Estellencs, G-57821100, per import 
de 1.065,00 euros, ja que de percebre’s suposaria un excés sobre el cost de l’activitat 
subvencionada; així com la declaració de la pèrdua parcial del dret al cobrament de la 
subvenció per import de 3.065,00 € per falta de justificació del total del projecte 
presentat. 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, general 
de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora corresponent 
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 
procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 
final de l’import total a reintegrar per l’Associació Gent Gran d’Estellencs. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació Gent Gran d’Estellencs i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 

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

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

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Consell Executiu, en el termini d’un mes, 
comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. Contra la desestimació 
expressa d’aquest recurs de reposició, hi podeu interposar el recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en 
el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la 
desestimació del dit recurs de reposició. 
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Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu i no 
n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT PER DETERMINAR EL 
REINTEGRAMENT I PÈRDUA PARCIAL DEL DRET AL COBRAMENT DE 
LA SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR L’ASSOCIACIONISME EN 
L’ÀMBIT DE LES PERSONES MAJORS, ANY 2014, (LÍNIA 2). ANY 2012. 
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT DE S’ILLOT. 
 
Es dóna de la següent proposta del conseller executiu del Departament de Participació 
Ciutadana i Presidència: 
 

Antecedents 

1. Dia 11 de setembre de 2012, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions sol·licitades a aquelles associacions que reunien 
els requisits per accedir a la condició de beneficiari d’acord amb les bases reguladores 
de la convocatòria pública de subvencions aprovades per acord de Consell Executiu de 
data 18 d’abril de 2012. 

2. L’Associació Tercera Edat de s’Illot va presentar en termini, d’acord amb el que 
s’estableix en la base tretzena de les bases reguladores de la convocatòria, la 
documentació justificativa de la subvenció. No obstant, l’associació no justifica la 
totalitat de l’import del projecte presentant en la sol·licitud de subvenció (línia 2): 

NOM ASSOCIACIÓ CIF IMP PROJECTE IMP ATORGAT  IMP JUSTIF 

Associació Tercera Edat de s’Illot G07491137 600,00 € 600,00 € 138,96 € 

3. El reconeixement de l’obligació es va fer d’acord amb el que s’estableix en la base 
tretzena de les bases reguladores de la convocatòria. 

4. Dia 21 d’abril de 2015, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports va resoldre 
iniciar el procediment per determinar la pèrdua parcial del dret al cobrament de la 
subvenció concedida per falta de justificació del total del projecte presentat. 

7. Dia 28 d’abril de 2015, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Tercera 
Edat de s’Illot (avís de recepció de dia 05 de maig de 2015), i transcorregut el termini de 
quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

8. Dia 15 de juny de 2015, el secretari tècnic de la Vicerpresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, òrgan instructor de l’expedient, va emetre informe justificatiu de la 
declaració de pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida. 
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9. Dia 15 de juny 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del secretari 
tècnic de Cultura, Patrimoni i Esports va emetre informe jurídic de l’expedient relatiu a 
la declaració de pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació 
Tercera Edat de s’Illot. 

10. Dia 1 d’octubre de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. L’òrgan competent per determinar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció és 
el Consell Executiu, d’acord amb el Decret d’organització del Consell de Mallorca 
aprovat dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol). 

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

1. Determinar la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida a 
l’Associació Tercera Edat de s’Illot, CIF G-07491137, a la convocatòria de subvencions 
destinada a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors (línia 2), any 
2012, per import de 461,04 € per falta de justificació del total de la subvenció. 

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

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

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

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

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

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’EXPEDIENT PER DETERMINAR PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR L’ASSOCIACIONISME EN 
L’ÀMBIT DE LES PERSONES MAJORS, ANY 2014, LÍNIA 2. ASSOCIACIÓ 
TERCERA EDAD SANTA MARGARITA. 
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Es dóna de la següent proposta del conseller executiu del Departament de Participació 
Ciutadana i Presidència: 
 

Antecedents 

1. Dia 19 de març de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors (BOIB núm. 41 de 25 de 
març de 2014). 

2. Dia 23 d’abril de 2014, l’Associació Tercera Edad Santa Margarita va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de  700,00 € per al projecte MANTENIMENT (LÍNIA 
2). 

3. Dia 23 de juliol de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en 
l’àmbit de les persones majors (BOIB núm. 104, de 2 d’agost de 2014). 

4. Dia 27 de setembre de 2014, l’Associació Tercera Edad Santa Margarita, amb CIF 
G07209901, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 
925,84 € per el manteniment (Línia 2), efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  

5. Dia 15 d’abril de 2015, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports va resoldre 
iniciar el procediment per determinar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció 
concedida per falta de justificació del total del projecte presentat. 

7. Dia 7 de maig de 2015, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Tercera 
Edad Santa Margarita (avís de recepció de dia 08 de maig de 2015), i transcorregut el 
termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

8. Dia 11 de juny de 2015, el secretari tècnic de la Vicerpresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, òrgan instructor de l’expedient, va emetre informe justificatiu de la 
declaració de pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

9. Dia 11 de juny 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del secretari 
tècnic de Cultura, Patrimoni i Esports va emetre informe jurídic de l’expedient relatiu a 
la declaració de pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació 
Tercera Edad Santa Margarita. 

10. Dia 2 d’octubre de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. L’òrgan competent per determinar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció és 
el Consell Executiu, d’acord amb el Decret d’organització del Consell de Mallorca, 
aprovat dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol). 

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

1. Determinar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida, a l’Associació 
Tercera Edad Santa Margarita, CIF G-07209901, en concepte de manteniment de 
l’entitat (línia 2), per import de 700,00 euros, a l’Associació Tercera Edad Santa 
Margarita per falta de justificació del total del projecte presentat. 
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2. Notificar aquest acord a l’Associació Tercera Edad Santa Margarita i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 

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

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

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

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

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT PER DETERMINAR EL 
REINTEGRAMENT I PÈRDUA DEL DRET PARCIAL AL COBRAMENT DE 
LA SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A PROGRAMES 
D’ACTIVITATS DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014. ASSOCIACIÓ ABEX. 
 
Es dóna de la següent proposta del conseller executiu del Departament de Participació 
Ciutadana i Presidència: 
 

Antecedents 

1. Dia 19 de març de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2014, (BOIB núm. 41, de dia 25 de març de 2014). 

2. Dia 16 d’abril de 2014, la senyora Maria del Carmen Lázaro Meregalli, en 
representació de la l’Associació ABEX, va sol·licitar una subvenció de 4.000,00 euros 
pel projecte “activitats socioculturals”. 

3. Dia 9 de juliol de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir les subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de 
caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 2014, (BOIB núm. 96, de dia 17 
de juliol de 2014 ). 
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4. Dia 5 d’agost de 2014, el conseller executiu de Presidència, per suplència, va resoldre 
reconèixer i liquidar l’obligació a favor de l’Associació ABEX, amb CIF G07691850 
per import de 2.000,00 €, en concepte de bestreta del 50% de l’import de la subvenció 
concedida, i dia 14 d’agost de 2014 se’n va efectuar el pagament. 

5. Dia 30 de setembre de 2014, registre general d’entrada núm. 30486, la senyora Maria 
del Carmen Lázaro Meregalli, en representació de la l’Associació ABEX, va presentar 
documentació justificativa de la subvenció concedida per import de 1.855,00 euros.  

6. Dia 27 de març de 2015, el centre gestor va emetre informe favorable de justificació 
de la despesa per import de 955,00 euros ja que, malgrat la nova documentació 
presentada per l’associació el dia 25 de febrer de 2015, registre general d’entrada núm. 
5989, manca acreditar que el beneficiari de la transferència ha traspassat l’import de la 
mateixa a l’empresa emissora de les factures núm. 1644, 1645, 1646, 1647, 1648 i 1649, 
d’acord amb el que s’estableix en la base quinzena de les bases reguladores de la 
convocatòria. 

7. Dia 21 d’abril de 2015, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports va resoldre 
iniciar el procediment de reintegrament parcial i pèrdua parcial del dret al cobrament de 
la subvenció concedida.  

La resolució es va notificar a l’Associació ABEX mitjançant publicació de l’anunci en 
el BOE núm. 140, de 12 de juny de 2015, i transcorregut el termini de quinze dies, 
l’associació no ha fet al·legacions. 

8. Dia 22 de setembre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural del Consell de 
Mallorca, òrgan instructor de l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració 
de reintegrament parcial de la bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament de la 
subvenció concedida. 

9. Dia 22 de setembre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, va emetre 
informe jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de reintegrament parcial de la 
bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació 
ABEX. 

 

10. Dia 3 d’octubre de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. Els articles 30.8, 34, 37, 40 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

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

Per tot això, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència de Consell de Mallorca proposa al Consell Executiu que adopti l’acord 
següent: 
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1. Acordar el reintegrament parcial de la subvenció destinada a donar suport a 
programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors per a l’any 
2014, concedida a l’Associació ABEX, G-07691850, per import de 1.045,00 euros,  ja 
que de percebre’s suposaria un excés sobre el cost de l’activitat subvencionada; així 
com la declaració de la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció per import 
de 3.045,00 € per falta de justificació del total del projecte presentat. 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, general 
de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora corresponent 
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 
procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 
final de l’import total a reintegrar per l’Associació ABEX. 

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

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

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

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

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

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT PER DETERMINAR EL 
REINTEGRAMENT I PÈRDUA DEL DRET PARCIAL AL COBRAMENT DE 
LA SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A PROGRAMES 
D’ACTIVITATS DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014. ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS DEL PORT DE 
POLLENÇA. 
 
Es dóna de la següent proposta del conseller executiu del Departament de Participació 
Ciutadana i Presidència: 
 

Antecedents 
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1. Dia 19 de març de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2014, (BOIB núm. 41, de dia 25 de març de 2014). 

2. Dia 23 d’abril de 2014, el senyor Miguel Campomar March, en representació de la 
l’Associació Persones Majors del Port de Pollença, va sol·licitar una subvenció de 
2.640,00 euros pel projecte “activitats culturals”. 

3. Dia 9 de juliol de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir les subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de 
caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 2014, (BOIB núm. 96, de dia 17 
de juliol de 2014 ). 

4. Dia 5 d’agost de 2014, la consellera d’Hisenda i Funció Pública va resoldre 
reconèixer i liquidar l’obligació a favor de l’Associació Persones Majors del Port de 
Pollença, amb CIF G07499932, per import de 1.320,00 €, en concepte de bestreta del 
50% de l’import de la subvenció concedida, i dia 14 d’agost de 2014 se’n va efectuar el 
pagament. 

5. Dia 26 de setembre de 2014, registre general d’entrada núm. 30088, el senyor Miguel 
Campomar March, en representació de la l’Associació Persones Majors del Port de 
Pollença, va presentar documentació justificativa del a subvenció concedida per import 
de 660,00 euros. No obstant, La factura núm. 00000038 del creditor Autocares Devesa 
SL. que figura en la declaració responsable de la realització del projecte subvencionat i 
dels seus ingressos i despeses, de dia 16 de setembre 2014, presentada per l’entitat 
beneficiària, no és despesa subvencionable d’acord amb el que s’estableix en la base 
quinzena de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions ja que no presenta 
el pagament adient. Per tant l’import finalment justificat és de 330 euros. 

6. Dia 2 d’abril de 2015, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports va resoldre 
iniciar el procediment de reintegrament parcial de la bestreta i pèrdua parcial del dret al 
cobrament de la subvenció concedida. 

7. Dia 29 d’abril de 2015, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Persones 
Majors del Port de Pollença (avís de recepció de dia 06 de maig de 2015), i 
transcorregut el termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

8. Dia 11 de juny de 2015, el secretari tècnic de la Vicerpresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, òrgan instructor de l’expedient, va emetre informe justificatiu de la 
declaració de reintegrament parcial de la bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament 
de la subvenció concedida. 

9. Dia 11 de juny 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del secretari 
tècnic de Cultura, Patrimoni i Esports va emetre informe jurídic de l’expedient relatiu a 
la declaració de reintegrament parcial de la bestreta i pèrdua parcial del dret al 
cobrament de la subvenció concedida a l’Associació Persones Majors del Port de 
Pollença. 

10. Dia 2 d’octubre de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. Els articles 30.8, 34, 37, 40 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
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2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

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

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

1. Acordar el reintegrament parcial de la bestreta de la subvenció destinada a donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors per a 
l’any 2014, concedida a l’Associació Persones Majors del Port de Pollença, G-
07499932, per import de 990,00 euros,  ja que de percebre’s suposaria un excés sobre el 
cost de l’activitat subvencionada; així com la declaració de la pèrdua parcial del dret al 
cobrament de la subvenció per import de 2.310,00 € per falta de justificació del total del 
projecte presentat. 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, general 
de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora corresponent 
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 
procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 
final de l’import total a reintegrar per l’Associació Persones Majors del Port de 
Pollença. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació Persones Majors del Port de Pollença i a la 
Intervenció General del Consell de Mallorca. 

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

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

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

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

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, de modificació 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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PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR LA PÈRDUA DEL DRET AL 
COBRAMENT I EL REINTEGRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ ABEX EN CONCEPTE DE LLOGUER DEL 
LOCAL SOCIAL (LÍNIA 1) DINS EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A FOMENTAR L’ASSOCIACIONISME EN 
L’ÀMBIT DE LES PERSONES MAJOR, ANY 2013. 
 
Es dóna de la següent proposta del conseller executiu del Departament de Participació 
Ciutadana i Presidència: 
 

Antecedents 

1. Dia 29 de maig de 2013, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors (BOIB núm. 83, d’11 de 
juny de 2013). 

2. Dia 19 de juny 2013,  l’Associació ABEX va sol·licitar una subvenció econòmica per 
import de 3.033,07 euros per al projecte lloguer del local social (línia 1). 

3. Dia 18 de setembre de 2013, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en 
l’àmbit de les persones majors, any 2013 (BOIB núm. 131, de 21 de setembre de 2013). 

4. Dia 22 d’octubre de 2013, la consellera d’Hisenda i Funció Pública va resoldre 
reconèixer i liquidar l’obligació a favor de l’Associació ABEX, amb CIF G07691850, 
per import de 1.398,96 €, en concepte de bestreta del 50% de l’import de la subvenció 
concedida, i dia 27 de desembre de 2013 se’n va efectuar el pagament. 

5. Dia 30 de setembre de 2013, l’Associació ABEX, amb CIF G-07691850 va presentar 
documentació justificativa de despeses, per un import total de 3050,50 € per el lloguer 
(Línia 1) en càrrec a la subvenció concedida. 

6. Dia 2 de setembre de 2014, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports va 
reconèixer i liquidar l’obligació a favor de l’Associació ABEX, amb CIF G-07691850, 
per un import de 1.398,97 euros relatiu al lloguer del local social, i dia 17 d’octubre de 
2014 se’n va efectuar el pagament. 

7. Dia 22 de novembre de 2014, es va publicar en el BOIB núm. 160, d’acord amb 
l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, el requeriment a 
l’Associació ABEX perquè presentés abans de dia 17 de desembre de 2014 la 
documentació acreditativa del pagament de les despeses justificades, d’acord amb el que 
estableix la base 7.4 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions. 

8. L’associació va presentar els justificants de pagament de les despeses de lloguer 
excepte els de les factures núm. 13070001, 13070002, 13070004, 13070005, 13070006, 
13080001, 13091106 del creditor Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI). 

Així mateix, l’Associació presenta justificant de pagament de la factura núm. 13061188; 
ara bé, aquest pagament no concorda amb cap dels justificants presentats el dia 2 de 
setembre de 2014. 
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9. Dia 11 de març de 2015, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports va resoldre 
iniciar l’expedient de reintegrament i pèrdua parcial del dret al cobrament de la 
subvenció destinada a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, 
any 2013, línia 1 (lloguer), concedida a l’Associació ABEX, CIF G-07691850, per 
import de 1.557,32 euros. 

10. Dia 12 de març de 2015, es va notificar la resolució anterior a l’Associació ABEX 
(avís de recepció de dia 31 de març de 2015). 

11. Dia 20 d’abril de 2015, registre general d’entrada núm. 11799, la senyora Carmen 
Lázaro Meregalli, en representació de l’Associació ABEX, va presentar certificat de 
l’IBAVI de pagaments de rebuts de lloguer. 

12. Dia 24 de juny de 2015, el secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, òrgan instructor de l’expedient, emet informe justificatiu en relació 
a l’expedient per determinar la pèrdua al dret de cobrament i el reintegrament parcial de 
la subvenció concedida. 

13. Dia 24 de juny de 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic de Cultura, Patrimoni i Esports emet jurídic relatiu a l’expedient per 
determinar la pèrdua del dret al cobrament i reintegrament parcial de la subvenció 
concedida. 

15. Dia 27 d’agost de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca emet 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. Les bases reguladores de la convocatòria de subvencions destinades a fomentar 
l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2013 (BOIB núm. 83, d’11 de 
juny de 2013). 

2. En l’article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en 
l’article 94 del Reial decret 887/2006 es regula el procediment per declarar la pèrdua del 
dret al cobrament de la subvenció i pel reintegrament de subvencions 

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

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

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

1. Acordar el reintegrament i pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció 
destinada a donar fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 
2013, línia 1 (lloguer), concedida a l’Associació ABEX, CIF G-07691850, per import 
de 1.557,32 euros. En el certificat emès per l’IBAVI no consta la data de pagament de 
les factures essent aquesta dada determinant d’acord amb el que s’estableix en la base 
7.4 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions “Es consideraran 
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despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa 
de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn en el termini establert a la base tretzena, 
independentment de si han estat o no abonades; no obstant, el pagament s’haurà de 
realitzar en el termini de dos mesos des de la data de pagament de la subvenció. En cap 
cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de 
mercat.” Per tant, els justificants de pagament de les despeses de lloguer corresponents a 
les factures núm. 13070001, 13070002, 13070004, 13070005, 13070006, 13080001, 
13091106 del creditor Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) no es consideren despesa 
subvencionable en base al que s’estableix en la base setena de les bases reguladores de 
la subvenció. 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, general 
de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora corresponent 
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 
procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 
final de l’import total a reintegrar per l’Associació ABEX. 

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

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

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

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

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

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

 
PROPOSTA DE CANVI DE DESTINACIÓ DELS PROJECTES DEL CONVENI 
AMB LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS DE 11/03/2011 
PER AL DESENVOLUPAMENT D'INVERSIONS DE L'ESTAT A LES ILLES 
BALEARS. 
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Es dóna de la següent proposta del conseller executiu del Departament d’Economia i 
Hisenda: 
 

El 23 de desembre de 2010, es va signar entre l’Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, un conveni de 
col·laboració per al finançament de diverses infraestructures turístiques (BOE , de 30 
d’abril de 2011). L’objecte d’aquest Conveni es “establecer, en el marco de lo previsto 
en el artículo 9 de la Ley 30/1998, de 29 de juliol, del Régimen Especial de las Illes 
Balears, y a los efectos de li establecido en la disposición transitoria novena del Estatuto 
de Autonomía de les Illes Balears, en su redacción por Ley Orgánica 1/2007, de 28 de 
febrero... (con la finalidad de) llevar a cabo acciones de fomento y desarrollo turístico 
mediante la realización de las actuaciones y obras que se relacionan en el anexo del 
Convenio orientadas a la reestructuración, modernización y diversificación del sector 
turístico” (cláusula Primera). 

De conformitat amb les previsions de l’epígraf 6 de la clàusula Quinta del Conveni 
esmentat (“Las obras y actuaciones objeto del presente Convenio podrán ser ejecutadas 
por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears o por los Consejos Insulares”), la 
CAIB i el Consell de Mallorca varen subscriure l’11 de març de 2011 un Conveni en 
matèria d’actuacions per al desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes 
Balears. Pel que fa a l’illa de Mallorca, l’Annex del conveni preveu l’execució de 
determinades línies de projectes que s’inclouen dins el diversos objectes d’actuació del 
Conveni signat amb TURESPAÑA. 

El 15 d’octubre de 2015, la directora insular d’Hisenda i Pressuposts ha realitzat un 
informe de situació de les actuacions que són objecte d’inversió a la vista de les 
memòries dels diferents departaments de la Corporació que en gestionen l’execució, on 
es conclou que ateses les previsions de realització d’aquests hi haurà un romanent de 
4.401.033,92 euros (2.257.671,84 eur del projecte “Rehabilitació de camins, reparació 
de refugis i albergs de la Serra de Tramuntana, 1.000.000,00 eur del projecte 
“Adquisició, rehabilitació, adequació i explotació del castell de Santueri (Felanitx)”, 
1.100.000,00 del projecte “Restauració i posada en marxa de l’antic monestir de 
Bellpuig (Artà)” i 43.362,08 eur del projecte “Recuperació de valors paisatgístics de 
xones turístiques (Cala Millor, Port d’Alcúdia...)”.  Al respecte, el president del Consell 
de Mallorca, mitjançant escrit de 18 de setembre de 2015 dirigit a la Conselleria de 
Presidència del Govern de les Illes Balears manifesta que, de la part dels pressuposts 
reduïts o renunciats, es proposaran alguns projectes nous, en concret, la compra i 
adequació de l’edifici del Sindicat de Felanitx. 

Per l’exposat anteriorment, es proposa al Consell Executiu l’adopció del següent 

ACORD 

1. Proposar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la inclusió d’una línia de 
projecte, consistent en l’adquisició i recuperació de l’edifici del Sindicat de Felanitx, per 
import de 4.401.033,92 euros, dins l’objecte d’actuació “Recuperació d’espais 
emblemàtics per al turisme cultural”, del Conveni, d’11 de març de 2011, de 
col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el 
Consell Insular de Mallorca en matèria d’actuacions per al desenvolupament de les 
inversions de l’Estat a les Illes Balears. 
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 2. Comunicar aquesta proposta a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, 
específicament, a la Comissió de Programació, Seguiment i Control del Conveni signat 
l’11 de març de 2011 entre la CAIB i el Consell de Mallorca en matèria d’actuacions 
per al desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears. 

 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
RELATIU A L’OBRA DEL PROJECTE DE REPARACIÓ I REVESTIMENT 
DELS TÚNELS DE GÈNOVA, MA-20 ENTRE EL PK 10,390 I EL PK 10,660. 
TERME MUNICIPAL DE PALMA. CLAU: 15-20.0-ML.  EXP. 18/2015 
(PLURIENNAL 2015-2016), MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. 
 
Es dóna de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de Territori i 
Infraestructures: 
 
Antecedents 

1. Dia 26 d’agost, la consellera executiva del Departament de Territori i 
Infraestructures, va resoldre iniciar l’expedient de contractació de les obres del Projecte 
de reparació i revestiment dels túnels de Gènova, Ma-20 entre el pk 10,390 i el pk 
10,660. Terme municipal de Palma. Clau: 15-20.0-ML. Exp. 18/2015 (Pluriennal 2015-
2016) 

2. Dia 30 de setembre de 2015, el Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de 
Contractació de la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat, en va emetre 
l’informe jurídic; dia 2 d’octubre de 2015, es va emetre la conformitat del secretari 
general adjunt i, dia 15 d’octubre de 2015, el de fiscalització prèvia de l’expedient 
número 18/2015. 

Fonaments 

D’acord amb l’article 1 d) del Decret d’organització del Consell de Mallorca, aprovat 
dia 10 de juliol de 2015 (BOIB 109, de 18 de juliol), i d’acord amb la base 24 del 
pressupost vigent, correspon al Consell Executiu atribuir la contractació i l’atorgament 
de concessions per import superior a dos-cents mil euros (200.000,00 €), en els casos 
d’obres de infrastructura del Departament de Territori i Infraestructures i quan la 
competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

En els articles 110, 115 i 116 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant, 
TRLCSP), s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest expedient. 

Per tant, propòs al Consell Executiu la següent proposta d’acord: 

1. Aprovar l’expedient de contractació d’obra del Projecte de reparació i revestiment 
dels túnels de Gènova, Ma-20 entre el pk 10,390 i el pk 10,660. Terme municipal de 
Palma. Clau: 15-20.0-ML. Exp. 18/2015 (Pluriennal 2015-2016), mitjançant 
procediment obert. 

2. D’acord amb el que es disposa en l’article 157 del TRLCSP, el procediment pel qual 
es regeix l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del qual qualsevol empresari 
interessat pot presentar una proposició, però s’exclou qualsevol negociació dels termes 
del contracte amb els licitadors. 
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Aquest contracte té caràcter administratiu amb la qualificació jurídica de contracte 
d’obres i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en el Llibre 
III del Títol II del TRLCSP. 

3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha d’assistir 
l’expedient de contractació, d’acord amb el que es disposa en l’article 320 del TRLCSP: 

Presidència: Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i 
Infraestructures. 
Suplent: Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva 
de Modernització i Funció Pública 

Vocals:     Sr. Cristòfol Massanet Giménez, cap del Servei de Conservació i 

Explotació 

 Suplent: Sr. Ignasi Galmés Trueba, enginyer de Gestió Pròpia. 
 Sr. Francesc Grimalt Vigo, enginyer d’Actuació Viària 
 Suplent: Sra. Francisca Campaner Munar, enginyera de Projectes 
 Sra. Maria Elena Montejo Fuentes, interventora general 
 Suplent: Sra. Francisca Horrach Arrom, interventora delegada 
 Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari general 

Suplent: Sra. Magdalena Porcel Moll, cap de servei de Secretària Tècnica 
del Departament de Territori i Infraestructures. 
Secretari: Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de 
Contractació del Departament de Territori i Infraestructures. 
Suplent: Sr. Lluis Sánchez Llabrés, TAG del Departament de Territori i 
Infraestructures. 

4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques pels quals es regeix aquesta contractació, i exposar-los al públic pel termini de 
deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de publicar aquest anunci en el 
BOIB, perquè les persones interessades puguin examinar els plecs esmentats i 
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes, tot això de conformitat amb el 
que s’estableix en l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, Ext., de 27 de desembre de 2006).  

5. Autoritzar per un import total de set-cents trenta-sis mil dos-cents noranta-quatre 
euros amb vint-i-tres cèntims (736.294,23 euros), incloent-hi l’IVA. De l’esmentat 
import, sis-cents vuit mil cinc-cents set euros amb seixanta-tres cèntims (608.507,63 
euros), corresponen a l’import de licitació amb l’IVA exclòs, i  cent vint-i-set mil set-
cents vuitanta-sis euros amb seixanta cèntims (127.786,60 €) a l’import de l’IVA, 
calculat aplicant el tipus impositiu del 21%. El finançament serà a càrrec de la partida 
pressupostària 55 45300 61900.  
 
Aquesta despesa serà pluriennal (anualitats 2015-2016) i es distribuirà de la manera 
següent:  

- Any 2015: quatre-cents noranta mil, vuit-cents seixanta-dos euros amb 
vuitanta-dos cèntims (490.862,82 €). RC 220150019913 
 
- Any 2016: dos-cents quaranta-cinc mil quatre-cents trenta-un euros amb 
quaranta-un cèntims (245.431,41 €). RC 220159000247 
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El finançament d’aquest contracte serà amb càrrec a la partida pressupostària que 
correspongui en el pressupost de despeses de l’anualitat corresponent del Consell de 
Mallorca, i es subordina al crèdit que autoritzin els pressuposts respectius. 

 

6. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Butlletí Oficial de les 

Illes Balears, amb el termini de presentació d’ofertes de vint-i-sis (26) dies naturals, 
comptadors a partir de l’endemà de publicar l’anunci en el BOIB, d’acord amb els 
articles 142 i 159 del TRLCSP. Si el darrer dia d’aquest termini és dissabte o inhàbil, 
s’allarga al primer dia hàbil següent. 

Si, durant el termini d’exposició al públic dels plecs, s’hi presenten reclamacions, se 
suspèn la licitació i també el termini per presentar-hi proposicions, si és necessari per a 
resoldre la qüestió plantejada, i es reprèn el que resta d’aquest termini a partir de 
l’endemà de resoldre les reclamacions. 

6. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant.  

 

 

 

 
 


