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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2017 
 
 

PRESIDÈNCIA 

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (22-11-2017). 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER 
DESENVOLUPAR PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL PER 
POTENCIAR EL BENESTAR DEL COL·LECTIU DE LA GENT GRAN (2018), 
I D’AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA QUE AQUESTA COMPORTA. 
 
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència: 
 
Antecedents 
 
1. Dia 16 d’octubre de 2017, el director insular de Promoció Sociocultural va informar 
sobre la conveniència de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de 
promoció sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran (2018). 
 
2. Dia 20 d’octubre de 2017, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va informar 
favorablement sobre la tramitació de l'expedient de referència. 
 
3. Dia 15 de novembre de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va 
emetre informe de fiscalització de conformitat. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca aprovada pel 
Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 23 de desembre de 2016, BOIB núm. 21, 
de 18 de febrer de 2017. 
 
2. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
3. D’acord amb el que s’estableix en l’article 28 del Reglament orgànic del Consell 
Insular de Mallorca, modificat per acord de Ple del Consell Insular de Mallorca, en 
sessió de dia 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016), i 
en la base 23.4 de les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per a 
l’any 2017, correspon al Consell executiu aprovar i resoldre la convocatòria de 
subvencions. 
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Per tot això, la consellera executiva de Medi Ambient en substitució del vicepresident 
segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell 
Executiu que adopti el següent: 
 
ACORD 
 
1.- Aprovar l’expedient de convocatòria pública de subvencions per desenvolupar 
projectes de promoció sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent 
gran (2018). 
 
2.- Autoritzar una despesa d’un milió set-cents mil euros (1.700.000,00 €) que es 
finançarà amb càrrec al pressupost de despeses del Consell de Mallorca d’acord amb la 
següent distribució: 
 
a) Lloguer de locals socials (LÍNIA 1) 
580.000,00 €. Partida pressupostària 00.23180.48900 
b) Manteniment de les entitats (LÍNIA 2) 
- 190.000,00 €. Partida pressupostària 00.23180.48900 (despeses en béns i serveis 
corrents) 
- 40.000,00 €. Partida pressupostària 00.23180.78900 (despeses d’adquisició de béns 
inventariables) 
c) Activitats socioculturals (LÍNIA 3) 
890.000,00 €. Partida pressupostària 00.23180.48900 
 
L’import màxim que figura en aquesta convocatòria té caràcter estimat per la qual cosa 
la concessió de les subvencions està condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de concessió. 
 
3.- Ordenar la publicació del text íntegre de la convocatòria en el BOIB per conducte de 
la Base de dades nacional de subvencions. 
 
Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 
competent per resoldre’l. 
 
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.  
 
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 
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No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER DESENVOLUPAR PROJECTES 
DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL PER POTENCIAR EL BENESTAR DEL 
COL·LECTIU DE LA GENT GRAN (2018) 
 
1. Règim jurídic 
 
Aquesta convocatòria es regeix pel que es disposa en l’Ordenança general de 
subvencions del Consell Insular de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca, 
en la sessió de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017) i, 
supletòriament, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel 
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 i per la resta de normativa que hi 
sigui aplicable. 
 
2. Crèdit pressupostari  
 
Es destina la quantitat d’1.700.000,00 euros a les subvencions objecte d’aquesta 
convocatòria que es finançarà amb càrrec al pressupost de despeses del Consell de 
Mallorca per a l’any 2018, d’acord amb la distribució següent: 
 
a) Lloguer de locals socials (LÍNIA 1) 
580.000,00 €. Partida pressupostària 00.23180.48900 
 
b) Manteniment de les entitats (LÍNIA 2) 
- 190.000,00 €. Partida pressupostària 00.23180.48900 (despeses en béns i serveis 
corrents) 
- 40.000,00 €. Partida pressupostària 00.23180.78900 (despeses d’adquisició de béns 
inventariables) 
 
c) Activitats socioculturals (LÍNIA 3) 
890.000,00 €. Partida pressupostària 00.23180.48900 
 
L’import màxim que figura en aquesta convocatòria té caràcter estimat per la qual cosa 
la concessió de les subvencions està condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de concessió.  
 
3. Objecte de la convocatòria 
 
3.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és fixar les condicions que regulen la concessió de 
subvencions destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de gent gran 
per desenvolupar projectes de promoció sociocultural per potenciar el benestar (obtenir 
una qualitat de vida millor) del col·lectiu de la gent gran. 
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3.2 Aquesta convocatòria hi pretén contribuir amb el finançament de despeses següents: 
 
LÍNIA 1: lloguer de locals socials per al període comprès entre el dia 1 de juliol de 
2017 i el dia 30 de juny de 2018, ambdós inclosos.  
 
Així mateix, s’hi inclouen les despeses relatives al 2T de l’IRPF de 2017 sempre que es 
doni el supòsit previst en el punt setzè d’aquesta convocatòria. 
 
LÍNIA 2: manteniment de les entitats per al període comprès entre el dia 1 de juliol de 
2017 i el dia 30 de juny de 2018, ambdós inclosos, relacionat amb les despeses corrents 
de consum d’electricitat, gas i aigua, telèfon i internet, manteniment d’equips 
informàtics, despeses de comunitat de propietaris, material d’oficina, premsa, 
assegurances de responsabilitat civil i danys, neteja, comunicacions postals, taxes i 
tributs, sempre que el beneficiari de la subvenció els aboni de manera efectiva, despeses 
d’impremta per editar fullets, revistes, cartelleria, petites reparacions dels locals i dels 
equipaments de l’associació, sempre que no s’incrementi el valor de l’immoble i 
suposin el manteniment del local, etc. En resum, les despeses corrents lligades al 
funcionament de l’associació.  
 
Així mateix, es consideren despeses subvencionables les despeses d’adquisició de béns 
inventariables relatives a adquisició de mobiliari, electrodomèstics, equipament musical 
i equips informàtics. 
 
LÍNIA 3: activitats socioculturals per al període comprès entre el dia 1 de juliol de 2017 
i el dia 30 de juny de 2018, ambdós inclosos. 
 
Bloc I: activitats relacionades amb la salut (activitats de gimnàstica, ball, ioga, taitxí, 
pilates, relaxació, expressió corporal i psicomotricitat, activitats d’estimulació de la 
memòria) 
 
Bloc II: tallers intergeneracionals 
 
Bloc III: tallers de noves tecnologies 
Bloc IV: cultura (activitats de dibuix, pintura, fotografia, corals, tallers de teatre i 
aprenentatge musical) 
 
Bloc V: formació (conferències de contingut divers, cursos d’idiomes i manualitats) 
 
Bloc VI: oci i temps lliure (excursions i altres activitats d’oci i temps lliure que es facin 
al territori de Mallorca) 
 
3.3 No s’hi inclouen les despeses relacionades amb els queviures i àpats, i les activitats 
de rifes, sorteigs i loteries. 
 
3.4 Es poden presentar i subvencionar, com a màxim, tres projectes (un de lloguer, un 
de manteniment i un d’activitats socioculturals) per sol·licitant. 
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3.5 El màxim que se subvenciona en el supòsit d’activitats que integren els projectes 
relatius a línia 3 (activitats socioculturals) i que tinguin una temporalització d’un dia és 
del 10 % del pressupost global del projecte corresponent a aquest línia. 
 
4. Finalitats 
 
Aquesta convocatòria té com a finalitat contribuir a finançar les despeses derivades 
d’activitats integrants de projectes que tinguin com a eix principal: 
 
- millorar la qualitat de vida i potenciar la capacitat creativa de la gent gran. 
- fomentar l’activitat física per prevenir problemes derivats de la inactivitat i 
l’autonomia personal. 
- afavorir la integració i la participació social. 
- proporcionar un espai d’oci i de temps lliure adequat als seus interessos i expectatives. 
- fomentar l’associacionisme i la participació social en l’àmbit comunitari. 
- permetre que les associacions tenguin un local en condicions, adequat a les dimensions 
i a les necessitats, on puguin dur a terme les iniciatives, els projectes i els programes 
destinats a millorar la qualitat de vida de la gent gran. 
 
5. Règim de la concessió 
 
El procediment de concessió, en el supòsit d’ASSOCIACIONS I/O ENTITATS DE 
GENT GRAN, és el de concurrència competitiva i les subvencions s’adjudicaran 
mitjançant el sistema de prorrateig de manera proporcional als punts obtinguts per cada 
una de les associacions i/o entitats de gent gran. 
 
En el supòsit de FEDERACIONS D’ASSOCIACIONS DE GENT GRAN, atesa la 
realitat i el mateix funcionament de les federacions, no s’aplicarà la concurrència 
competitiva. 
 
6. Requisits per sol·licitar la subvenció  
 
6.1 Poden obtenir la condició de persona beneficiària de la subvenció les associacions 
i/o entitats d gent gran i les federacions d’associacions de gent gran, sense ànim de 
lucre, sempre que: 
 
a) estiguin legalment constituïdes, adaptades a la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, 
reguladora del dret d’associació, i inscrites de forma definitiva en el registre pertinent, 
el dia que acabi el termini de presentació de sol·licituds. 
 
b) l’àmbit d’actuació sigui Mallorca. 
c) incloguin entre les seves finalitats actuacions adreçades a la gent gran amb l’objectiu 
de millorar-ne la qualitat de vida. 
 
d) compleixin les condicions previstes en l’article 8 de l’Ordenança general de 
subvencions del Consell de Mallorca. 
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6.2 En el supòsit d’associacions i/o entitats que, pel nom/objecte, no s’identifiquen de 
forma expressa com a associacions i/o entitats de tercera edat o de gent gran, però que 
entre les finalitats inclouen actuacions adreçades a aquest col·lectiu, poden obtenir la 
condició de persona beneficiària. No obstant això, l’import subvencionable és el que 
surti d’aplicar el percentatge de nombre de persones associades majors de 60 anys en 
relació amb el total de persones associades a la quantia que resulti d’aplicar el que 
s’estableix en el punt dotzè d’aquesta convocatòria. 
 
6.3 No poden obtenir la condició de beneficiàries les persones o les entitats que es 
trobin en alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) Les associacions, les entitats i les federacions d’associacions que incorrin en alguna 
de les prohibicions establertes en l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions del 
Consell de Mallorca. 
 
b) Les entitats associatives amb una finalitat lucrativa, comercial, mercantil o similar, 
els col·legis professionals, les associacions professionals i les cooperatives. 
 
6.4 L’acreditació de no incórrer en les prohibicions establertes en l’article 8 de 
l’Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca es fa mitjançant una 
declaració responsable. 
 
El compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social s’acredita 
mitjançant les certificacions acreditatives que es regulen en l’article 10 de l’Ordenança 
general de subvencions del Consell de Mallorca, expedides per l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social. La presentació de la 
sol·licitud de subvenció comporta l’autorització del sol·licitant perquè l’òrgan que 
concedeix la subvenció les obtingui de manera directa. Els sol·licitants en poden 
denegar el consentiment expressament; en aquest cas, han d’aportar els certificats.  
 
7. Obligacions de les persones beneficiàries 
 
A més de les obligacions que es recullen en l’article 9 de l’Ordenança general de 
subvencions del Consell de Mallorca, les persones beneficiàries han de complir les 
obligacions següents: 
 
a) Han de disposar d’un local on poder dur a terme el projecte subvencionat.  
 
b) A les activitats per les quals se sol·licita la subvenció hi han d’assistir un mínim del 2 
% de les persones associades, amb un mínim de sis. 
 
c) Els locals socials que formen el programa subvencionable, en el supòsit que se 
sol·liciti la subvenció relativa a la línia 1, han de romandre oberts i actius al servei de 
les persones associades. 
 
d) En el cas de l’adquisició de béns inventariables (mobiliari, electrodomèstics, 
equipament musical i equips informàtics), s’han de destinar al fi concret per al qual es 
concedeix la subvenció durant un període de dos anys. 
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8. Òrgans competents per instruir i resoldre el procediment 
 
8.1 L’òrgan instructor és el secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i 
Presidència que desenvolupa les activitats d’instrucció detallades en l’article 18 de 
l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca.  
 
8.2 La Comissió Avaluadora està composta per:  
 
Presidència  
- Jaume Alzamora Riera, director insular de Promoció Sociocultural. Suplent: Marc 
Andreu Herrera Oliver, director insular de Presidència i Relacions Institucionals.   
 
Vocalies 
- Maria Monserrat Bennàssar, TAG de Promoció Sociocultural. Suplent: Ana Maria 
Bou Martín, TAG de la Secretaria Tècnica del Departament de Participació Ciutadana i 
Presidència. 
- Maria Paz Andrade Barberá, TAG de l’Oficina de Transparència. Suplent: Ferran 
Ramon Ribas del Blanco, TGM de la Direcció Insular d’Igualtat. 
- Yolanda González Sastre, auxiliar administrativa de Promoció Sociocultural. Suplent: 
Matilde Marín Arribas, auxiliar administrativa de Promoció Sociocultural. 
 
Secretaria 
- Bartolomé Oliver Bennasar, cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència. Suplent: Antonio Salom Martorell, cap de servei 
de Protocol. 
 
La comissió pot instar l’òrgan instructor perquè requereixi a les associacions i a les 
federacions sol·licitants els informes o els aclariments que es considerin convenients. 
 
8.3 Tenint en compte l’expedient i l’informe de la Comissió Avaluadora, l’òrgan 
instructor formula la proposta de resolució definitiva. 
 
8.4 L’òrgan competent per resoldre aquesta convocatòria és el Consell Executiu del 
Consell Insular de Mallorca. 
 
9. Termini de presentació de sol·licituds 
 
9.1 El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors a partir de 
l’endemà de publicar-se l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les 

Illes Balears. Si el darrer dia és inhàbil, s’entén prorrogat fins al primer dia hàbil 
següent. 
 
9.2 Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Direcció Insular de Promoció Sociocultural i es 
poden presentar a qualsevol terminal del Registre del Consell de Mallorca. Així mateix, 
també es poden presentar als llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 
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39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.  
 
9.3 Si la sol·licitud es lliura en un lloc diferent del Consell de Mallorca, el sol·licitant de 
la subvenció ha d’enviar per fax (971 173 750) o per correu electrònic 
(promociosociocultural@conselldemallorca.net) el full de la sol·licitud amb el segell 
d’entrada dins termini al Departament de Participació Ciutadana i Presidència. De la 
mateixa manera, si s’envia per correu certificat, s’ha de trametre per fax el full de la 
sol·licitud amb el segell de correus i hi ha de constar la tramesa dins termini.  
 
No obstant això, si aquesta documentació no entra al Registre General dins els deu dies 
naturals següents a l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, no s’admet en 
cap cas. 
 
9.4 Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en aquesta convocatòria, l’òrgan 
instructor ha de requerir a la persona interessada que l’esmeni en el termini 
improrrogable de deu dies i ha d’indicar-li que, si no ho fa, es considera que ha desistit 
de la sol·licitud, amb la resolució prèvia expressa, d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
9.5 Les sol·licituds presentades fora del termini esmentat en l’apartat 9.1 no s’admeten 
en aquesta convocatòria. 
 
10. Termini de resolució i notificació 
 
El termini màxim per resoldre el procediment i per notificar-lo és de sis mesos des del 
dia en què es publica la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
El venciment del termini establert en el paràgraf anterior sense que s’hagi notificat la 
resolució legitima les persones interessades a entendre desestimada, per silenci 
administratiu, la sol·licitud de concessió de les subvencions. 
 
11. Documents que s’han d’adjuntar a la sol·licitud 
 
11.1 Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant els models annexos i han de 
contenir les dades necessàries per identificar l’entitat sol·licitant i la persona que la 
representa. Aquests models annexos són a l’abast de les persones interessades en el web 
www.conselldemallorca.net. 
 
11.2 La documentació que s’ha de presentar amb la sol·licitud és la següent: 
 

a) Model de sol·licitud (annex 1). 
 

b) Fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant i del DNI, NIF o NIE de la persona 
representant legal que la signa. 

 
c) Còpia dels estatuts vigents de l’associació, de l’entitat o de la federació amb la 
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resolució de la inscripció en el Registre d’Entitats Jurídiques del Govern de les 
Illes Balears i/o en altres registres d’administracions públiques, quan 
correspongui, i, si escau, modificats, segons s’estableix en Llei orgànica 1/2002, 
de 22 de març, reguladora del dret d’associació. 

 
d) Memòria descriptiva del projecte pel qual se sol· licita la subvenció i en la qual 

s’ha d’especificar, com a mínim, els punts següents: descripció, objectius que es 
pretenen aconseguir amb la realització del projecte, col·lectiu al qual s’adreça, 
mitjans necessaris per dur a terme el projecte, temporalització, previsió de 
participació, pressupost detallat orientatiu d’ingressos i de despeses (model 
annex 2). 

 
e) Documentació acreditativa de la representació en virtut de la qual actua la 

persona signant de la sol·licitud. Es pot acreditar amb un certificat de 
nomenament i de vigència del càrrec, amb una data posterior a la de publicació 
de la convocatòria (annex 3). 

 
f) Nombre actualitzat de persones associades mitjançant la certificació de la 

secretaria de l’associació o de l’entitat (annex 4) i en la qual s’ha d’indicar 
quantes són majors de seixanta anys. En el cas de les federacions d’associacions, 
el certificat de la secretaria en el qual s’acredita el nombre d’associacions que 
formen part de la federació i la denominació.  

 
El Servei de Promoció Sociocultural es reserva la facultat de demanar a les 
entitats sol·licitants de subvenció, en qualsevol moment de la tramitació, l’accés 
al llibre de registre de persones associades, per verificar el nombre de persones 
declarades en la sol·licitud. 

 
g) Certificat bancari normalitzat, acreditatiu del compte corrent o de la llibreta en 

què s’ha d’ingressar l’import de la subvenció (annex 5). 
 

h) Acreditació de no incórrer en cap de les prohibicions establertes en l’article 8 de 
l’Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca per obtenir la 
condició de persona beneficiària. Aquesta acreditació s’ha de fer d’acord amb el 
que s’estableix en l’article 13.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, és a dir, mitjançant un testimoni judicial o certificat 
administratiu i, si l’autoritat competent no ho pot fer, es pot substituir per una 
declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa o un notari 
públic (en el cas de la declaració responsable, davant una autoritat 
administrativa, s’ha de fer servir el model de l’annex 6 d’aquesta convocatòria).  

 
i) Declaració de no haver demanat cap altre ajut o subvenció pel mateix concepte i, 

si escau, una relació de les subvencions i ajudes sol·licitades o concedides, amb 
la indicació dels imports i de les entitats subvencionadores (annex 7). En cas 
que, durant la instrucció del procediment, prèviament a la proposta de concessió, 
l’entitat tengui coneixement de la concessió d’alguna subvenció, ho ha de 
comunicar tan aviat com sigui possible a l’òrgan instructor. 

 



 10 

j) Declaració responsable de no trobar-se en la situació prevista en l’article 11 de la 
Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes (annex 8). 

 
k) Còpia del contracte, en vigor, del lloguer del local social, signat per la persona 

arrendadora i per la persona arrendatària, en el supòsit que se sol·liciti la 
subvenció relativa a la línia 1. 

 
l) Declaració responsable de les activitats, integrants o no del projecte pel qual se 

sol·licita la subvenció, que l’associació durà a terme durant el període 
subvencionable (annex 9). 

 
m) Documentació acreditativa de la composició de la junta directiva. 

 
n) Sol·licitud, si escau, de concessió de bestreta una vegada resolt l’expedient de 

concessió (annex 10). 
 
En el supòsit que els documents exigits estiguin en poder del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència, la persona sol·licitant es pot acollir al que 
s’estableix en l’article 28.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, sempre que es faci constar la data 
i la dependència en què es presentaren i quan no hagin transcorregut més de cinc anys 
d’ençà que acabà el procediment. 
 
12. Import de les subvencions i criteris de valoració de les sol·licituds 
 
12.1 La quantia que s’atorga i els imports màxims amb els quals es poden subvencionar 
els projectes presentats per FEDERACIONS D’ASSOCIACIONS DE GENT GRAN 
són els següents: 
 
LÍNIA 1. LLOGUER DEL LOCAL SOCIAL  
 
L’equivalent a l’import de la renda del local que les federacions tenguin contractada i 
que constitueixi la seu social de la federació sol·licitant. 
 
Si l’import establert en l’apartat segon d’aquesta convocatòria no és suficient per al total 
de sol·licituds, s’ha de reduir l’import de la subvenció a totes les federacions de forma 
proporcional, de manera que el percentatge que han de percebre sigui equivalent al 
percentatge inicial calculat sobre l’import total de les subvencions sol·licitades, per a 
cada una de les sol·licituds, tenint en compte el límit que s’estableix per a cada 
beneficiari: 14.400,00 €, IVA inclòs, per sol·licitant. 
 
LÍNIA 2. MANTENIMENT DE LA FEDERACIÓ 
 
Són susceptibles de rebre la subvenció les sol· licituds que compleixin els requisits 
establerts en aquesta convocatòria. 
 
Si el pressupost establert en l’apartat segon d’aquesta convocatòria no és suficient per 
subvencionar totes les sol·licituds presentades que compleixin els requisits establerts en 
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aquesta convocatòria, s’ha de reduir l’import de la subvenció a totes les federacions de 
forma proporcional, de manera que el percentatge que han de percebre sigui equivalent 
al percentatge inicial calculat sobre l’import total de les subvencions sol·licitades, per a 
cada una de les sol·licituds, tenint en compte el límit que a continuació s’estableix per a 
cada beneficiari: 6.200,00 €, IVA inclòs, per sol·licitant, per despeses en béns i serveis 
corrents. 
 
LÍNIA 3. ACTIVITATS SOCIOCULTURALS 
 
Són susceptibles de rebre la subvenció les sol· licituds que compleixin els requisits 
establerts en aquesta convocatòria. 
 
Si el pressupost establert en l’apartat segon d’aquesta convocatòria no és suficient per 
subvencionar totes les sol·licituds presentades que compleixin els requisits establerts en 
aquesta convocatòria, s’ha de reduir l’import de la subvenció a totes les federacions de 
forma proporcional, de manera que el percentatge que han de percebre sigui equivalent 
al percentatge inicial calculat sobre l’import total de les subvencions sol·licitades, per a 
cada una de les sol·licituds, tenint en compte el límit que a continuació s’estableix per a 
cada beneficiari: 4.800,00 €, IVA inclòs, per sol·licitant. 
 
12.2 Són criteris bàsics per atorgar les subvencions a ASSOCIACIONS DE GENT 
GRAN:  
 
LÍNIA 1. LLOGUER DEL LOCAL SOCIAL. Fins a un màxim de 10 punts 
 
1. Nombre de socis o sòcies de l’associació (màxim 4 punts) 
 
- Fins a  100 socis o sòcies  1,75 punts 
- De  101 a 200 socis o sòcies 2,50 punts 
- De  201 a 300 socis o sòcies 3,00 punts 
- De  301 a 400 socis o sòcies  3,25 punts 
- De  401 a 500 socis o sòcies 3,50 punts 
- De  501 a 600 socis o sòcies 3,75 punts 
- Més de 600 socis o sòcies  4,00 punts  
 
2. Continuïtat del projecte: es valorarà la capacitat de l’associació per dur a terme de 
manera completa els projectes subvencionats (màxim 3 punts). 
- La puntuació que s’atorga a les associacions és en funció del percentatge justificat 
correctament per aquest mateix concepte en la convocatòria de l’any 2016. 
3. Desenvolupament d’activitats (màxim 1 punt)  
- S’atorga 1 punt a les associacions que duen a terme, en el local social objecte de la 
subvenció, activitats previstes en alguns dels apartats de la base 1.2, blocs I a V, 
d’aquesta convocatòria.  
- S’atorguen 0,25 punts a les associacions no incloses en el supòsit anterior, però que 
duen a terme activitats previstes en alguns dels apartats de la base 1.2, bloc VI, 
d’aquesta convocatòria. 
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4. Consecució de la igualtat de gènere. Article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, 
d’igualtat de dones i homes (2 punts) 
S’atorguen 0,50 punts fins un màxim de 2 punts per cada dona que formi part de la junta 
directiva de l’entitat sol·licitant.  
 
LÍNIA 2. MANTENIMENT DE L’ASSOCIACIÓ. Fins a un màxim de 10 punts 
 
1. Nombre de socis o sòcies de l’associació (màxim 4 punts) 
 
- Fins a  100 socis o sòcies  1,75 punts 
- De  101 a 200 socis o sòcies 2,50 punts 
- De  201 a 300 socis o sòcies 3,00 punts 
- De  301 a 400 socis o sòcies 3,25 punts 
- De  401 a 500 socis o sòcies 3,50 punts 
- De  501 a 600 socis o sòcies 3,75 punts 
- Més de 600 socis o sòcies  4,00 punts 
 
2. Continuïtat del projecte: es valorarà la capacitat de l’associació per dur a terme de 
manera completa els projectes subvencionats (màxim 3 punts). 
- La puntuació que s’atorga a les associacions és en funció del percentatge justificat 
correctament per aquest mateix concepte en la convocatòria de l’any 2016. 
 
3. Desenvolupament d’activitats (màxim 1 punt)  
- S’atorga 1 punt a les associacions que duen a terme, en el local social objecte de la 
subvenció, activitats previstes en alguns dels apartats de la base 1.2, blocs I a V, 
d’aquesta convocatòria.  
- S’atorguen 0,25 punts a les associacions no incloses en el supòsit anterior, però que 
duen a terme activitats previstes en alguns dels apartats de la base 1.2, bloc VI, 
d’aquesta convocatòria. 
 
4. Consecució de la igualtat de gènere. Article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, 
d’igualtat de dones i homes (2 punts) 
S’atorguen 0,50 punts fins un màxim de 2 punts per cada dona que formi part de la junta 
directiva de l’entitat sol·licitant.  
 
LÍNIA 3. ACTIVITATS SOCIOCULTURALS. Fins a un màxim de 10 punts 
 
1. Nombre de socis o sòcies de l’associació (màxim 4 punts) 
 
- Fins a  100 socis o sòcies  1,75 punts 
- De  101 a 200 socis o sòcies 2,50 punts 
- De  201 a 300 socis o sòcies 3,00 punts 
- De  301 a 400 socis o sòcies 3,25 punts 
- De  401 a 500 socis o sòcies 3,50 punts 
- De  501 a 600 socis o sòcies 3,75 punts 
- Més de 600 socis o sòcies   4,00 punts 
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2. Continuïtat del projecte: es valorarà la capacitat de l’associació per dur a terme de 
manera completa els projectes subvencionats (màxim 3 punts). 
- La puntuació que s’atorga a les associacions és en funció del percentatge justificat 
correctament per aquest mateix concepte en la convocatòria de l’any 2016. 
 
3. Desenvolupament d’activitats (màxim 1 punt)  
- S’atorga 1 punt a les associacions que duen a terme, en el local social objecte de la 
subvenció, activitats previstes en alguns dels apartats de la base 1.2, blocs I a V, 
d’aquesta convocatòria.  
- S’atorguen 0,25 punts a les associacions no incloses en el supòsit anterior, però que 
duen a terme activitats previstes en alguns dels apartats de la base 1.2, bloc VI, 
d’aquesta convocatòria. 
 
4. Consecució de la igualtat de gènere. Article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, 
d’igualtat de dones i homes (2 punts) 
S’atorguen 0,50 punts fins un màxim de 2 punts per cada dona que formi part de la junta 
directiva de l’entitat sol·licitant.  
 
12.3 L’import de la subvenció que rep cada sol· licitud d’ASSOCIACIONS DE GENT 
GRAN per a cada una de les línies es calcula una vegada determinat l’import que reben 
les sol·licituds de les federacions d’associacions de gent gran, de la manera següent: 
 
Is = [(T x Ps)/ PT] 
 
Is = Import de la subvenció que rep cada sol·licitud. 
T = Crèdit pressupostari establert en la convocatòria, per a cada una de les línies, deduït 
l’import que reben les sol·licituds de les federacions d’associacions de gent gran. 
Ps = Puntuació de la sol·licitud que es valora per a cada una de les línies. 
PT = Suma de les puntuacions de totes les sol·licituds per a cada una de les línies. 
 
En cap cas l’import resultant pot ser superior a la quantitat sol·licitada ni als imports 
màxims establerts per a cada una de les línies. Es limitarà l’import de la subvenció que 
s’ha de concedir si l’import de subvenció que se sol·licita és inferior a la quantia 
resultant de la fórmula anterior o si se superen els imports màxims establerts per a cada 
una de les línies:   
 
LÍNIA 1. LLOGUER DEL LOCAL SOCIAL: 14.400,00 euros, IVA inclòs, per 
sol·licitant. 
 
LÍNIA 2. MANTENIMENT DE L’ASSOCIACIÓ: 1.600,00 euros, IVA inclòs, per 
sol·licitant, dels quals, com a màxim, 300,00 euros, IVA inclòs, poden ser per despeses 
d’adquisició de béns inventariables. 
 
LÍNIA 3. ACTIVITATS SOCIOCULTURALS: 6.000,00 euros, IVA inclòs, per 
sol·licitant. En el supòsit d’associacions i/o entitats que tenguin, entre les persones 
associades, persones amb una discapacitat auditiva i contractin els serveis d’un intèrpret 
de llenguatge de signes per a un bon desenvolupament de les activitats, l’import màxim 
és de 6.600,00 euros. 
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El crèdit sobrant derivat de les limitacions esmentades en els paràgrafs anteriors es 
repartirà proporcionalment segons la puntuació obtinguda entre els altres beneficiaris les 
sol·licituds dels quals no hagin arribat a l’import de la subvenció sense ultrapassar els 
límits establerts. Es limitarà l’import de la subvenció que s’ha de concedir, si l’import 
de la subvenció que se sol·licita és inferior a la quantia resultant de la fórmula anterior o 
si se superen els imports màxims establerts per a cada una de les línies. 
 
12.4 En cas que hi hagi romanent en alguna de les línies de subvenció i que, en alguna, 
el pressupost establert en l’apartat segon d’aquesta convocatòria, deduït l’import que 
reben les sol·licituds de les federacions d’associacions, no sigui suficient per atorgar 
l’import de la subvenció, s’incrementaran les línies a les quals els manca pressupost 
d’acord amb les especificacions següents: 
 
- Si hi ha romanent en més d’una línia de subvenció, s’ha de traspassar, en primer lloc, 
el crèdit de la línia que tingui el romanent més alt. Si un cop traspassat el crèdit, encara 
hi ha qualque línia amb romanent, s’ha d’actuar d’acord amb el que s’estableix en 
l’apartat 12.5 d’aquesta convocatòria. 
 
- Si hi ha romanent en totes les línies de subvenció s’ha d’actuar d’acord amb l’apartat 
12.5 d’aquesta convocatòria. 
 
- Si hi ha més d’una línia deficitària, es donarà prioritat a les activitats socioculturals; en 
segon lloc, al manteniment de l’entitat i, en darrer lloc, al lloguer del local social. 
 
12.5 Per potenciar que es dugui a terme un determinat tipus d’activitats, en el supòsit 
que, un cop finalitzat el procés descrit en els apartats 12.3 i 12.4 d’aquesta convocatòria, 
hi hagi romanent en alguna de les línies, s’atorgarà, sempre amb la limitació de la 
quantitat sol·licitada i dels imports màxims establerts per a cada una de les línies en 
l’apartat 12.3 d’aquesta convocatòria, a cada associació de gent gran, un màxim del 70 
% de la quantitat sol·licitada en funció dels percentatges següents: 
 
- Un 5 % per activitat, amb un màxim del 20 %, si duen a terme activitats relacionades 
amb la salut (bloc I de la base 1.2). 
- Un 10 % si duen a terme tallers intergeneracionals (bloc II de la base 1.2). 
- Un 10 % si duen a terme tallers de noves tecnologies (bloc III de la base 1.2). 
- Un 10 % per activitat, amb un màxim del 20 %, si duen a terme activitats relacionades 
amb la cultura (bloc IV de la base 1.2). 
- Un 5 % per activitat, amb un màxim del 10 %, si duen a terme activitats de formació 
(bloc V de la base 1.2). 
 
Cada romanent es distribuirà entre les sol·licituds de la línia que disposa de romanent. 
 
Si els romanents no són suficients per cobrir les quantitats resultants d’aplicar els 
percentatges anteriors, aquestes quantitats s’han de reduir a totes les associacions de 
forma proporcional d’acord amb la fórmula següent: 
 
I = [(R x Q)/S] 
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I = Import que rep cada sol·licitud. 
R = Romanent per repartir. 
Q = Quantitat resultant d’aplicar els percentatges a cada sol·licitud. 
S = Suma total de les quantitats resultants. 
 
12.6 Si, una vegada finalitzat el procés descrit en el punt anterior, encara hi ha 
romanent, aquest es retornarà a la partida pressupostària corresponent. 
 
12.7 No obstant el que s’estableix en aquest punt dotzè, s’exceptua de fixar un ordre de 
prelació entre les sol·licituds presentades per les associacions i/o entitats que reuneixin 
els requisits establerts, quan el crèdit consignat per a cada línia en la convocatòria, 
deduït l’import que reben les sol·licituds de les federacions d’associacions, sigui 
suficient, atenent el nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de 
presentació. 
 
12.8 L’import de les subvencions concedides en cap cas pot ésser d’una quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes d’altres administracions 
públiques o d’entitats privades, superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar 
l’entitat beneficiària. 
 
12.9 Les activitats subvencionades integrants de projectes presentats per les federacions 
no poden coincidir amb les activitats subvencionades integrants de projectes presentats 
per les associacions que formen part de la federació. 
 
13. Forma, terminis i condicions per al pagament de les subvencions  
 
El pagament de les subvencions es fa, amb caràcter general, un cop justificat el 
compliment de la finalitat per a la qual es concediren. 
 
Es perd el dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció en el cas que falti la 
justificació o que es doni alguna de les causes de reintegrament previstes en la legislació 
vigent. 
 
D’acord amb la base 35.5 de les bases d’execució del pressupost del Consell de 
Mallorca, es pot fer una bestreta del 50 % de l’import concedit en les línies 1, 2 i 3, 
sense la necessitat de constituir garantia. No obstant això, si l’import de la bestreta 
supera els 5.000 €, la persona interessada està obligada a acreditar la seva solvència 
econòmica i financera, mitjançant un informe positiu d’una entitat bancària, tal com 
s’estableix en l’article 52.3 de l’Ordenança general de subvencions del Consell de 
Mallorca. 
 
L’import restant de la subvenció s’abonarà a mesura que es vagin presentant els 
justificants corresponents en els termes que s’assenyalen en el punt quinzè d’aquesta 
convocatòria i sempre que s’hagi justificat la totalitat de la despesa que representa 
l’import de la bestreta. 
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D’altra banda, atès que les subvencions d’aquesta convocatòria tenen per objecte els 
projectes que es descriuen en el punt tercer i quart d’aquesta convocatòria, sense entrar 
a determinar quin tipus de despesa concreta del pressupost s’imputa a la subvenció, es 
permet que les despeses subvencionables dels projectes es puguin compensar entre elles. 
 
Si la despesa justificada és inferior al projecte presentat, es redueix proporcionalment la 
subvenció concedida.  
 
14. Documentació necessària per justificar el compliment de la finalitat de la 
subvenció i l’aplicació dels fons percebuts 
 
Les persones beneficiàries han de justificar documentalment, abans de dia 26 de juliol 
de 2018, l’aplicació dels fons percebuts mitjançant el compte justificatiu de la despesa 
feta amb l’aportació de justificants, que ha d’incloure la documentació següent: 
 

a) Una memòria d’actuacions justificativa de les activitats fetes, els resultats 
obtinguts i el compliment de les condicions imposades en la concessió de la 
subvenció, inclosa la de la publicitat de la subvenció, signada per la persona 
beneficiària.  

 
b) Una memòria econòmica (annex 11) justificativa del cost de les despeses fetes, 

que ha de contenir, a més del que es preveu en l’article 39 de l’Ordenança 
general de subvencions del Consell de Mallorca, la documentació següent: 

 
Si s’aporten factures amb retenció de l’IRPF al prestador del servei, s’ha de 
presentar, juntament amb la factura, el model 111 i la documentació que justifica 
el pagament de l’impost. Si no s’aporta el model 111, únicament s’entén 
justificat l’import de la factura amb la deducció de la quantia de l’IRPF. 

 
Per justificar el cost brut de les despeses de personal, s’han d’aportar les 
nòmines, els documents TC1 i TC2, el model 111 i la documentació acreditativa 
del cost patronal de la persona treballadora, amb els justificants dels pagament 
corresponents. 

 
Si únicament s’aporten les nòmines i els justificants del pagament, s’entén 
justificada la quantia corresponent al líquid de les nòmines.  

 
(En cas que s’hagin de retornar les factures o els justificants originals, a petició 
de la persona beneficiària, s’hi ha de reflectir amb un segell la data de concessió 
de la subvenció així com l’import del justificant que s’imputa a la subvenció.) 

 
c) Una declaració responsable sobre la realització del projecte subvencionat, dels 

ingressos i de les despeses (annex 12). 
 

d) Una declaració responsable de no ser deutor per una resolució de reintegrament 
de subvencions (annex 13). 

 
e) Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a l’activitat 
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subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca o, simplement, del 
Consell de Mallorca, mitjançant el logotip de la institució. 

 
15. Documentació acreditativa del pagament de les despeses justificades 
 
La documentació acreditativa dels pagaments presentats per justificar la subvenció es 
detalla en l’article 48 de l’Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, 
en funció de la forma en què s’ha fet el pagament. 
 
16. Despeses subvencionables 
 
Es consideren despeses subvencionables les despeses que, de manera indubtable, 
responen a la naturalesa de l’activitat subvencionada i s’efectuen des del dia 1 de juliol 
de 2017 fins al 30 de juny de 2018, ambdós inclosos. 
 
LÍNIA 1: les activitats justificades i els justificants han de correspondre al període que 
comprèn des de l’1 de juliol de 2017 fins al 30 de juny de 2018, ambdós inclosos. 
També s’entén despesa subvencionable l’IRPF corresponent al segon trimestre de l’any 
2017, sempre que s’acrediti que la persona beneficiària ja ho va ser en la subvenció 
aprovada per acord de Consell Executiu de 7 de setembre de 2016 i que les despeses que 
es presenten no han estat presentades per justificar cap subvenció anterior a aquesta. 
 
LÍNIA 2 i 3: les activitats justificades i els justificants han de correspondre al període 
que comprèn des de l’1 de juliol de 2017 fins al 30 de juny de 2018, ambdós inclosos. 
 
Així mateix, es considera despesa feta la que ha estat efectivament pagada abans que 
acabi el període de justificació establert en el punt catorzè d’aquesta convocatòria, 
d’acord amb el que s’estableix en l’article 44 de l’Ordenança general de subvencions 
del Consell de Mallorca. 
 
En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor 
de mercat. 
 
17. Protecció de dades 
 
La informació i les dades declarades en les sol·licituds de subvenció d’aquesta 
convocatòria estan emparades per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. 
 
18. Inspecció 
 
El Consell Insular de Mallorca pot inspeccionar les activitats que hagi subvencionat, 
sense perjudici de les competències que puguin correspondre, per normativa legal o 
reglamentària, a altres organismes o institucions. 
 
19. Règim de recursos 
 



 18 

L’acord de l’aprovació de la convocatòria i de la concessió no posa fi a la via 
administrativa. Hi podeu interposar un recurs d’alçada en el termini d’un mes, 
comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. El recurs es pot interposar 
formalment davant aquest Consell Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell 
Insular de Mallorca, que és l’òrgan competent per resoldre’l. 
 
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar un 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 recurs d’alçada.  
 
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i hi podeu 
interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 
 
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
20. Mitjà de publicació  
 
Aquesta convocatòria i les subvencions que es concedeixen com a conseqüència 
d’aquesta es publiquen en extracte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la Base 
de Dades Nacional de Subvencions i a través del web del Consell de Mallorca 
(www.conselldemallorca.net). 
 
Així mateix, es notifiquen individualment a qui ha concorregut en el procediment en el 
lloc indicat en la sol·licitud. 
 
 
ANNEX 1 
 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER DESENVOLUPAR PROJECTES DE PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL PER POTENCIAR EL BENESTAR DEL COL·LECTIU DE 
LA GENT GRAN (2018) 
 
Dades de la persona sol·licitant: 
 
Nom o raó social: 
CIF: 
Domicili  
Carrer o plaça:                                                                                                    núm. 
Localitat:                                                                                                            CP: 
Telèfon:                                                                           Fax: 
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Dades del/ de la representant legal: 
 
Nom i Llinatges: 
DNI/NIE: 
Telèfon: 
Qualitat/condició de la seva representació: 
 
EXPOSA 
 
Que assabentat/da de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran (2018) 
 
SOL·LICITA 
 
1. Una subvenció econòmica per la quantitat de ______________________________  euros 
pel projecte següent (LÍNIA 1): _______________________________________________. 
 
2. Una subvenció econòmica per la quantitat de ______________________________  euros 
pel projecte següent (LÍNIA 2 despeses en béns i serveis corrents): ____________________. 
 
3. Una subvenció econòmica per la quantitat de ______________________________  euros 
pel projecte següent (LÍNIA 2 despeses d’adquisició de béns inventariables): ____________. 
 
4. Una subvenció econòmica per la quantitat de ______________________________  euros 
pel projecte següent (LÍNIA 3): ________________________________________________. 
 
I declar sota la meva responsabilitat que totes les dades contingudes a aquesta sol· licitud i en la 
documentació que s’adjunta són certes i que accepta les normes de la convocatòria, per la qual 
cosa facilitarà tota la informació i documentació necessària per afavorir la seva tramitació. 
 
(Signatura del representant legal) 

__________________________, ________ d __________________________ de 
201___ 

 
VICEPRESIDENT SEGON I CONSELLER EXECUTIU DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA 
 
 
 
DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT 
 

 
NOM DE L’ENTITAT 
 

 

CARRER 
 
NÚM. 
 

DOMICILI SOCIAL 
 

C.P 
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POBLACIÓ 
 
MUNICIPI 
 
CARRER 
 
NÚM 
 
CP 
 
POBLACIÓ 
 

DOMICILI A EFECTES DE 
NOTIFICACIONS 
 

MUNICIPI 
 

NÚMERO REGISTRE ASSOCIACIONS 
DE LA CAIB 

 

CIF 
 

TELÈFON DE L’ENTITAT 
 

FAX 

E-MAIL (CORREU ELECTRÒNIC) 
 

ANY DE CONSTITUCIÓ 
 

NOM DEL PRESIDENT/A DE 
L’ENTITAT 

 

FIX 
TELÈFON DEL PRESIDENT/A  
DE L’ENTITAT 

MÒVIL 

PERSONA DE CONTACTE 
 

FIX 
TELÈFON DE LA PERSONA  
DE CONTACTE 

MÒVIL 

 
 
 
 
 
ANNEX 2 
 
2.1 PROJECTE PEL QUAL ES SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ 
 
a) LLOGUER 
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DESCRIPCIÓ breu del projecte 

 
 
 
 
 

OBJECTIUS que es persegueixen 

 
 
 
 
 

COL·LECTIU a qui va adreçat el projecte 
 
 
 

MITJANS necessaris per dur a terme el 
projecte (descripció de les despeses 
previstes) 

 
 
 
 

TEMPORALITZACIÓ 
 
 
 

PREVISIÓ DE PARTICIPACIÓ (persones 
associades que es veuen beneficiades) 

 
 
 

ALTRES  
 
b) MANTENIMENT 
 

DESCRIPCIÓ breu del projecte 

 
 
 
 

OBJECTIUS que es persegueixen 

 
 
 
 

COL·LECTIU a qui va adreçat el projecte 
 
 

MITJANS necessaris per dur a terme el 
projecte (descripció de les despeses 
previstes) 

 
 
 
 

TEMPORALITZACIÓ 
 
 
 

PREVISIÓ DE PARTICIPACIÓ (persones 
associades que es veuen beneficiades) 

 
 
 

ALTRES  
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c) ACTIVITATS SOCIOCULTURALS ** 
 
Activitat per la qual es sol·licitat subvenció (títol): 

DESCRIPCIÓ de l’activitat:  
 
 
 
OBJECTIUS que es persegueixen: 
 
 
 
 
 
 
 
COL·LECTIU a qui va adreçat el projecte: 
 
 
MITJANS necessaris per dur a terme el projecte (descripció de les despeses previstes): 
 
 
 
 
 
TEMPORALITZACIÓ (horari i duració de l’activitat): 
 
 
 
PREVISIÓ DE PARTICIPACIÓ: 
 
 
 
ALTRES: 
 
 
 
 
 
** S’ha d’emplenar una fitxa per a cada activitat que es sol·liciti subvenció 
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2.2 PRESSUPOST 
 
a) PRESSUPOST D’INGRESSOS I DESPESES LLOGUER 
 

DESPESES PREVISTES 

 
 
BASE 
IMPOSABLE 

 
IVA 

 
RETENCIO 
IRPF 

 
TOTAL 
MENSUAL 

JULIOL 2017     

AGOST 2017     

SETEMBRE 
2017 

    

OCTUBRE 
2017 

    

NOVEMBRE 
2017 

    

DESEMBRE 
2017 

    

GENER 2018     

FEBRER 2018     

MARÇ 2018     

ABRIL 2018     

MAIG 2018     

JUNY 2018     

 
IRPF 2T 2017 
(abril, maig i juny)  

 

 

TOTAL DESPESES   

 
En relació al 2T de l’IRPF de l’any 2017, declar que l’associació que represent ja fou 
beneficiari de la subvenció aprovada per acord de Consell Executiu de data 7 de 
setembre de 2016 i que les despeses que es presenten no han estat presentades per 
justificar cap subvenció anterior a la present. 
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INGRESSOS PREVISTS 
que es puguin imputar a l’activitat per a la qual es sol·licita la 
subvenció 

IMPORT 

Subvenció Consell de Mallorca  
Altres (identificació)  
 
TOTAL INGRESSOS 
 

 

b.1) PRESSUPOST D’INGRESSOS I DESPESES MANTENIMENT (despeses en 
béns i serveis corrents) 
 

DESPESES PREVISTES IMPORT 

Subministraments d’electricitat i gas  

Subministrament d’aigua   

Consum telefònic i internet  

Manteniment equips informàtics  

Despeses de comunitat de propietaris  

Assegurances de responsabilitat civil i danys  

Material d’oficina i informàtic  

Despeses d’impremta  

Despeses de neteja del local  

Premsa i llibres  

Petites reparacions del local i dels equipaments  
de l’entitat  sempre que no s’incrementi el valor de l’immoble i  
suposin el manteniment del local 

 

Tributs i Taxes  

Comunicacions postals  

Cartelleria   

Altres  

TOTAL DESPESES  

 
INGRESSOS PREVISTS 
que es puguin imputar a l’activitat per a la qual es sol·licita la 

IMPORT 
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subvenció 
Subvenció Consell de Mallorca  
Altres (identificació)  
 
TOTAL INGRESSOS 
 

 

 
b.2) PRESSUPOST D’INGRESSOS I DESPESES MANTENIMENT (despeses 
d’adquisició de béns inventariables) 
 

DESPESES PREVISTES IMPORT 

Adquisició d’equips informàtics i equipament musical  

Adquisició d’electrodomèstics  

Adquisició de mobiliari  

TOTAL DESPESES  

 
INGRESSOS PREVISTS 
que es puguin imputar a l’activitat per a la qual es sol·licita la 
subvenció 

IMPORT 

Subvenció Consell de Mallorca  
Altres (identificació)  
 
TOTAL INGRESSOS 
 

 

 
c) PRESSUPOST D’INGRESSOS I DESPESES ACTIVITATS 
SOCIOCULTURALS 
 
DESPESES PREVISTES IMPORT 
 GIMNÀSTICA  
 BALL  
 IOGA  
ACTIVITATS 
RELACIONADES AMB LA 
SALUT 

TAIXÍ  

 PILATES  
 ESTIMULACIÓ MEMÒRIA  
 EXPRESSIÓ CORPORAL  

 
RELAXACIÓ I 
PSICOMOTRICITAT 

 

TALLERS INTERGENERACIONALS  
TALLERS DE NOVES TECNOLOGIES  
 DIBUIX  
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 PINTURA  
CULTURA FOTOGRAFIA  
 TALLERS DE TEATRE  

 
APRENENTATGE 
MUSICAL 

 

 CORALS  

CONFERÈNCIES  

CURSOS D’IDIOMES  FORMACIÓ 

MANUALITATS  

EXCURSIONS  

OCI I TEMPS LLIURE ALTRES ACTIVITAS d’oci i 
temps lliure (identifiqueu 
quines) 

 

 

 

 

 

(Signatura del representant legal) 
__________________________, ________ d __________________________ de 
201___ 
 
 
ANNEX 3 
 
ACREDITACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ EN VIRTUD DE LA QUAL 
ACTUAL LA PERSONA SIGNANT DE LA SOL·LICITUD  
 
[Nom i llinatges] ________________________________________, amb DNI 

_________, secretari/ària de l’associació/federació 

_______________________________, amb CIF ___________________ 

 
CERTIFIC 
 

INGRESSOS PREVISTS 
que es puguin imputar a l’activitat per a la qual es sol·licita 
la subvenció 

IMPORT 

Subvenció Consell de Mallorca  

Altres (identificació) 
 
 

TOTAL INGRESSOS  
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Que en la reunió de dia ________ d __________________________ de 20___ de 

_____________________ [indicau l’òrgan que va prendre l’acord] es va acordar el 

nomenament, que encara continua vigent, de_________________________________, 

amb DNI____________________, com a _________________________________ de 

l’entitat ________________________________________________________, i que, 

per tant, és la persona autoritzada per fer les sol·licituds i les tramitacions de 

subvencions. 

 

 
I, perquè consti als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat.  
 
______________, _____ d _________________________ de 201__ 
 
[Signatura]  [Segell]    Vist i plau 

El president 
 
 
ANNEX 4 
 
ACREDITACIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES ASSOCIADES 
 
 
[Nom i llinatges] __________________________________, amb DNI 

_______________, secretari/ària de l’associació/federació 

_________________________________, amb CIF 

________________________________ 

 
CERTIFIC 
 
Que el nombre de persones associades inscrites a dia de la data del present certificat és 
de _______________, _________ homes i _________ dones, dels quals ___________ 
són majors de 60 anys. 
 
Que el nombre d’associacions que formen part de la federació és 
______________________, segons el detall següent: 
 

1. ____________ 
2. ____________ 
3. ____________ 
4. ____________ 

 

I, perquè consti als efectes oportuns, expedesc aquest certificat.  
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______________, _____ d _________________________ de 201__ 
 
 
[Signatura]  [Segell]    Vist i plau 

El president 
 
 
 
ANNEX 5 
 
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS 
 
DADES DEL PERCEPTOR: 
 
NIF DEL PERCEPTOR 

 

 
LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL 

 

ADREÇA 

 

LOCALITAT CODI POSTAL PROVÍNCIA 

   

TELÈFON FAX 

  

 
DADES BANCÀRIES: 
 
ENTIDAD BANCÀRIA / SUCURSAL BIC 

  

IBAN BANC OFICINA COMPTE NÚM. 

      

 
Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen al c/c o a la llibreta 
oberta a nom meu. 
 
Palma, ....................................... 
 
CERTIFICAT DE CONFORMITAT 
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DE L’ENTITAT BANCÀRIA 
Aquestes dades coincideixen amb les 
que consten en aquesta oficina. 
 
El/La director/a - El /La delegat /da      El/La perceptor/a 
Signat: .......................... 
(Segell de l’Entitat Bancària) 
 
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal BOE num.298, de 14 de desembre), les dades facilitades 
en aquest document s’incorporen en fitxers propietat del Consell de Mallorca. L’òrgan 
administratiu davant el qual es poden exercitar els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació, oposició i d’altres que reconegui la Llei esmentada, és la Secretaria 
Tècnica del Departament d’Hisenda i Funció Pública de la Corporació. 
 
ANNEX 6 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DAVANT L’AUTORITAT 
ADMINISTRATIVA DE NO INCÓRRER EN CAP DE LES PROHIBICIONS 
ESTABLERTES EN L’ARTICLE 8 DE L’ORDENANÇA GENERAL DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA 
 
 
[Nom i llinatges] _________________________________, titular del DNI 

____________, com a representant legal de l’entitat 

______________________________________, amb CIF _____________________ 

 

DECLAR 

Que l’entitat esmentada no incorre en cap de les prohibicions establertes en els apartats 

2 i 3 de l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, 

aprovada pel Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 23 de desembre de 2016, BOIB 

núm. 21, de 18 de febrer de 2017, per obtenir la condició de persona beneficiària d’una 

subvenció. 

 
[Signatura del representant legal] 

       N’he pres nota 
       El secretari tècnic del Departament 
de 
       Participació Ciutadana i Presidència 
 
       Jaume Andreu Sabater Malondra 
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________, __________de_______________ de 201_____ 
 
 
 
ANNEX 7 
 
DECLARACIÓ DE NO HAVER DEMANAT CAP ALTRE AJUT O 
SUBVENCIÓ PEL MATEIX CONCEPTE; SI ESCAU, RELACIÓ DE 
SUBVENCIONS I AJUDES SOL·LICITADES O CONCEDIDES I INDICACIÓ 
DELS IMPORTS I DE LES ENTITATS SUBVENCIONADORES. 
 
Dades de la persona sol·licitant: 
 
Nom o raó social: 

CIF: 

Domicili  

Carrer o plaça:                                                                                                    núm. 

Localitat:                                                                                                            CP: 

Telèfon:                                                                           Fax: 

 
Dades del la persona representant: 
 
Nom i Llinatges: 

DNI/NIE: 

Telèfon: 

Representada per la persona física abans esmentada, que actua en qualitat de: 

 
DECLAR sota la meva responsabilitat 
 
□ Que l’entitat no ha demanat ni ha rebut cap altre suport, ajut o subvenció per al 
projecte presentat. 
□ Que l’entitat ha demanat o ha rebut per al projecte els ajuts o les subvencions que es 
detallen a continuació: 
 
a) Entitat subvencionadora:  
Import de l’ajut o de la subvenció:  
 
Marcau amb una X la casella corresponent 
No resolta Denegada Concedida i no rebuda Rebuda 
 
b) Entitat subvencionadora:  
Import de l’ajut o de la subvenció:  
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Marcau amb una X la casella corresponent 
No resolta Denegada Concedida i no rebuda Rebuda 
 
 
(Signatura del representant legal) 
__________________________, ________ d __________________________ de 
201___ 
 
 
ANNEX 8 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE de no trobar-se en la situació prevista en 
l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes (BOE 
núm. 202, de dia 22 d’agost de 2016) 
 
 
[Nom i llinatges] _____________________________, amb DNI __________________, 

com a representant legal de l’entitat 

______________________________________________, amb CIF 

_________________________  

 

DECLAR 

 

Que, de conformitat amb el que es preveu en l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de 

juliol, d’igualtat de dones i homes (BOE núm. 202, de 22 d’agost de 2016),  l’entitat 

esmentada no ha estat sancionada o condemnada en els tres anys darrers per haver 

exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de 

gènere i que no ha estat sancionada per resolució administrativa ferma o per sentència 

judicial ferma.  

 
 
[Signatura del representant legal] 
 
__________________________, ________ d __________________________ de 
201___ 
 
 
 
ANNEX 9 
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________________________________, amb DNI ___________________________, 

en nom i representació de l’Associació __________________________________, amb 

CIF ____________________________, declar que les activitats, integrants o no del 

projecte pel qual es sol·licita subvenció, que l’Associació dur a terme durant el període 

subvencionable són les següents: 

 
ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA SALUT 
 
□ GIMNÀSTICA 
□ BALL 
□ IOGA 
□ TAIXÍ  
□ PILATES 
□ ESTIMULACIÓ MEMÒRIA 
□ EXPRESIÓ CORPORAL 
□ RELAXACIÓ I PSICOMOTRICITAT 
 
□ TALLERS INTERGENERACIONALS  
 
□ TALLERS DE NOVES TECNOLOGIES 
 
CULTURA 
 
□ DIBUIX 
□ PINTURA 
□ FOTOGRAFIA 
□ CORALS 
□ TALLERS DE TEATRE 
□ APRENENTATGE MUSICAL 
 
FORMACIÓ 
 
□ CONFERÈNCIES 
□ CURSOS D’IDIOMES 
□ MANUALITATS 
 
OCI I TEMPS LLIURE 
 
□ EXCURSIONS 
□ ALTRES ACTIVITATS D’OCI I TEMPS LLIURE (en aquest supòsit s’ha 
d’identificar) 
 
Palma, .............. de .................... de 201..... 
 
 
[signatura representant legal] 



 33 

 
 
ANNEX 10 
 
SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ DE BESTRETA 
 
[Nom i llinatges] ___________________________, titular del DNI 

___________________, com a representant legal de l’entitat 

_____________________________________________, amb CIF 

_____________________ 

 
EXPÒS 
 
1. Que en l’apartat 13 de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de 
promoció sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran (2018) 
s’estableix que, d’acord amb les bases d’execució del pressupost del Consell de 
Mallorca, es pot fer una bestreta del 50 % de l’import concedit. 
 
2. Que l’associació/federació duu a terme el projecte 
_______________________________, que es va iniciar ______________  
 
Per tot això, 
 
SOL·LICITA que, una vegada resolt l’expedient de concessió, se li faci una bestreta del 
50 % de l’import de la subvenció concedida en concepte de 
 
 LLOGUER del locals social 
 ACTIVITATS SOCIOCULTURALS 
 MANTENIMENT (despeses en béns i serveis corrents) 
 MANTENIMENT (despeses d’adquisició de béns inventariables) 
 
[Signatura del representant legal] 
 
________, __________de_______________ de 201_____ 
 
 
ANNEX 11 
 
[Només l’heu d’emplenar i presentar si heu de justificar la subvenció que s’ha concedit 
en aquesta convocatòria] 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LES DESPESES I DELS INGRESSOS 
EFECTUATS EN RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT FETA 
 
[Nom i llinatges] _____________________________________, amb DNI 

_____________, actuant en nom i representació de l’associació/federació 
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____________________________, amb CIF______________________________, i en 

relació amb el projecte subvencionat pel Consell de Mallorca 

_______________________________  

 
DECLAR sota la meva responsabilitat 
 
a) Que el pressupost per dur a terme el projecte ha estat el següent: 
 
a.1) Lloguer locals socials 
 
Relació de justificants de despeses 
 
Concepte Proveïdor CIF 

proveïdor 
Núm. 
factura 

Data emissió 
factura 

Import Data pagament  

       
       
       

 
Relació d’ingressos (subvencions concedides, quotes, altres aportacions...) 
 
Organisme Import 
  
  
  

 
DESVIACIONS DEL PRESSUPOST 
 
Pressupost inicial  (el presentat amb la 
sol·licitud) 

Pressupost  final (el justificat) 

Concepte Import Concepte Import 
    
    

 
Explicació de les desviacions entre pressupost inicial i final 
 
 
 
 

a.2) Manteniment de l’entitat (despeses en béns i serveis corrents) 
 
Relació de justificants de despeses 
 
Concepte Proveïdor CIF 

proveïdor 
Núm. 
factura 

Data emissió 
factura 

Import Data pagament  
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Relació d’ingressos (subvencions concedides, quotes, altres aportacions...) 
 
Organisme Import 
  
  
  

 
DESVIACIONS DEL PRESSUPOST 
 
Pressupost inicial  (el presentat amb la 
sol·licitud) 

Pressupost  final (el justificat) 

Concepte Import Concepte Import 
    
    

 
Explicació de les desviacions entre pressupost inicial i final 
 
 
 
 
a.3) Manteniment (despeses d’adquisició de béns inventariables) 
 
Relació de justificants de despeses 
 
Concepte Proveïdor CIF 

proveïdor 
Núm. 
factura 

Data emissió 
factura 

Import Data pagament  

       
       
       

 
Relació d’ingressos (subvencions concedides, quotes, altres aportacions...) 
 
Organisme Import 
  
  
  

 
DESVIACIONS DEL PRESSUPOST 
 
Pressupost inicial  (el presentat amb la 
sol·licitud) 

Pressupost  final (el justificat) 

Concepte Import Concepte Import 
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Explicació de les desviacions entre pressupost inicial i final 
 
 
 
 
a.4) Activitats socioculturals 
 
Relació de justificants de despeses 
 
Concepte Proveïdor CIF 

proveïdor 
Núm. 
factura 

Data emissió 
factura 

Import Data pagament  

       
       
       

 
Relació d’ingressos (subvencions concedides, quotes, altres aportacions...) 
 
Organisme Import 
  
  
  

 
DESVIACIONS DEL PRESSUPOST 
 
Pressupost inicial  (el presentat amb la 
sol·licitud) 

Pressupost  final (el justificat) 

Concepte Import Concepte Import 
    
    

 
Explicació de les desviacions entre pressupost inicial i final 
 
 
 
 
 
[Signatura del representant legal] 
__________________________, ________ d __________________________ de 
201___ 
 
 
ANNEX 12 
[Només l’heu d’emplenar i presentar si heu de justificar la subvenció que s’ha concedit 
en aquesta convocatòria] 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE 
SUBVENCIONAT I DELS INGRESSOS I DESPESES  
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[Nom i llinatges] ____________________________________, amb DNI 

_____________, actuant en nom i representació de l’associació/federació 

____________________________, amb CIF______________________________ i en 

relació amb el projecte subvencionat pel Consell de Mallorca 

_______________________________  

 
DECLAR sota la meva responsabilitat 
 
1. Que el projecte esmentat s’ha fet. 
2. Que la subvenció atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per la 
qual es va concedir i que no supera el cost del projecte subvencionat, si escau, amb les 
subvencions i altres ingressos concurrents. 
3. Que s’adjunta la memòria tècnica del projecte fet (on es fa constar l’avaluació de les 
finalitats i dels objectius aconseguits i qualsevol altre aspecte que sigui rellevant) 
signada pel representant legal. 
4. Que s’adjunten les factures originals de les despeses fetes. 
5. Que la relació final de despeses i d’ingressos que integren el pressupost executat del 
projecte assenyalat és la que s’adjunta i que correspon, sense cap dubte, a l’activitat 
subvencionada. 
6. Que les factures presentades per justificar la subvenció concedida no superen el valor 
de mercat. 
7. Que l’associació/federació en relació amb l’IVA suportat en la despesa 
subvencionable de l’execució del projecte, i d’acord amb l’article 39 de l’Ordenança 
general de subvencions del Consell de Mallorca, 
□ NO recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 
□ SÍ recupera i compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 
 
(Nota: la relació de despeses, que s’ha d’estructurar d’acord amb les partides del 
pressupost presentat, ha d’indicar les dades següents de les factures o documents 
acreditatius: nom i NIF del proveïdor, el número i concepte de la factura o document 
similar, l’import, la data d’emissió i la data de pagament. La relació d’ingressos ha 
d’assenyalar la subvenció del Consell de Mallorca, altres subvencions sol·licitades i/o 
rebudes i la resta d’ajuts o ingressos que han finançat el mateix projecte subvencionat, 
s’hi han d’indicar l’import i la procedència. L’import total de les despeses ha de 
coincidir amb el dels ingressos i s’han d’explicar les desviacions significatives respecte 
al pressupost inicial) 
 
 
[Signatura del representant legal] 
 
__________________________, ________ d _________________________ de 
________ 

 
 
ANNEX 13 
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[Només l’heu d’emplenar i presentar si heu de justificar la subvenció que s’ha concedit 
en aquesta convocatòria] 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DAVANT L’AUTORITAT 
ADMINISTRATIVA DE NO SER DEUTOR PER UNA RESOLUCIÓ DE 
REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS 
 
[Nom i llinatges] ____________________________________, amb DNI 

_____________, actuant en nom i representació de l’associació/federació 

____________________________ 

DECLAR 

Que, d’acord amb el que s’estableix en l’article 48 l’Ordenança general de subvencions 

del Consell de Mallorca, l’associació/federació _________________________, amb 

CIF___________________, no és deutora per una resolució de reintegrament de 

subvencions. 

 
[Signatura del representant legal] 
       N’he pres nota 
       El secretari tècnic del Departament 
de 
       Participació Ciutadana i Presidència 
 
       Jaume Andreu Sabater Malondra 
 
________, __________de_______________ de 201_____ 
 
 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LES 
SUBVENCIONS PER A ESDEVENIMENTS DE GRAN REPERCUSSIÓ 
TURÍSTICA I DE PROMOCIÓ DE L’ECONOMIA LOCAL EN EL 2017. 

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

 

Antecedents 

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

2. L’extracte de la convocatòria de subvencions esmentada es va publicar al BOIB núm. 86, 
de 15 de juliol de 2017 per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
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D’acord amb el punt 8è de la convocatòria, el termini per presentar sol·licituds finalitzava 
el dia 4 d’agost de 2017. 

3. El Consell Executiu, en sessió de dia 4 d’octubre de 2017, va aprovar la modificació dels 
punts 6.2b i 16, paràgraf segon de la convocatòria esmentada, la qual es va publicar al 
BOIB núm. 122, de dia 5 d’octubre de 2017. Aquesta modificació preveu que el termini de 
justificació de les subvencions relatives a la línia 3 serà de 10 dies hàbils, comptadors a 
partir de l’endemà de publicar-se l’acord de concessió de la convocatòria. 

4. El dia 10 de novembre de 2017, el secretari tècnic d’Economia i Hisenda, com a òrgan 
instructor de la convocatòria, va informar que els beneficiaris proposats compleixen els 
requisits establerts a la convocatòria per poder accedir a les subvencions. 

5. La Comissió d’Avaluació reunida, en sessió de dia 10 de novembre de 2017, va emetre 
informe en el que es concreta el resultat de l’avaluació efectuada, el qual fonamenta la 
proposta de concessió de les subvencions.  

6. El dia 13 de novembre de 2017, la TAG del Departament d’Economia i Hisenda va 
emetre informe jurídic favorable sobre la present proposta. 

7. En el pressupost de despeses del Consell de Mallorca del 2017 s’ha previst el crèdit 
adequat i suficient per atendre la despesa que es deriva de la present convocatòria, per un 
import total de 598.000,00 euros. 

8. El dia 23 de novembre de 2017, la Intervenció va fiscalitzar de conformitat la proposta 
que ens ocupa. 

Fonaments de dret 

1. El Consell Executiu és l’òrgan competent per aprovar i resoldre la present convocatòria 
de subvencions, així com per autoritzar i disposar la despesa que se’n deriva, en virtut de 
l’article 28 f) del vigent Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, en 
concordança amb la base 23.4 de les d’execució del pressupost de despeses vigent del 
Consell Insular de Mallorca i l’article 18.4a) de l’Ordenança general de subvencions del 
Consell Insular de Mallorca, en relació amb el punt 10.2 de la convocatòria. 

2. D’acord amb el punts 4.2 i 10.1 de la convocatòria, el procediment de concessió de les 
subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en virtut del qual, es 
comparen en un únic procediment totes les sol·licituds presentades amb la finalitat 
d’establir-hi una prelació, mitjançant l’aplicació dels criteris de valoració detallats al punt 
11 de la convocatòria i, d’aquesta manera, concedir les subvencions a les sol·licituds que 
han obtingut una major puntuació dins el límits recollits en els punts 5 i 6 de la 
convocatòria. 

3. No obstant el previst a l’apartat anterior, el punts 4.4 i 10.1, segon paràgraf, de la 
convocatòria estableixen que no és necessari fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds 
presentades que reuneixen els requisits establerts, mitjançant l’aplicació dels criteris de 
valoració definits al punt 11 de la convocatòria, si el crèdit consignat en la convocatòria és 
suficient per satisfer-les, atenent al nombre de sol·licituds, una vegada finalitzat el termini 
de presentació, d’acord amb l’establert a l’article 17.1 de l’Ordenança General de 
Subvencions del Consell Insular de Mallorca. 

4. La Comissió d’Avaluació és l’òrgan col·legiat que ha d’emetre l’informe en el que es 
concreta el resultat de l’avaluació de les sol·licituds, en base al qual, l’`òrgan instructor 
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dictarà la proposta de resolució definitiva. Les funcions i la composició de la Comissió 
d’Avaluació estan previstes al punt 10.3 i 12 de la convocatòria, en relació amb l’article 
18.3 de l’Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca. En execució 
de les funcions descrites, la Comissió d’Avaluació es va reunir formalment el dia 10 de 
novembre de 2017. 

5. La Comissió d’Avaluació, en sessió de dia 10 de novembre de 2017, va valorar les 
sol·licituds sense fixar un ordre de prelació mitjançant l’aplicació dels criteris de valoració 
definits al punt 11 de la convocatòria, atès que d’acord amb el nombre de sol·licituds 
presentades i l’import que es demana, el crèdit   resultà suficient per atendre el total de les 
sol·licituds presentades, tal i com preveuen els preceptes indicats al fonament de dret 
tercer. 

6. D’acord amb el punt 10.3 de la convocatòria, en relació amb l’article 18.2 c) i d) de 
l’Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca, l’òrgan d’instrucció 
del procediment és el secretari tècnic del Departament d’Economia i Hisenda, el qual ha de 
dur a terme les actuacions i actes de tràmit necessaris per vetllar pel compliment dels 
requisits de la convocatòria, i específicament, ha d’emetre un informe en què consti que, de 
la informació en poder seu, es desprèn que les persones beneficiàries compleixen tots els 
requisits necessaris per accedir-hi, i d’altra banda, ha de formular la proposta de resolució 
de la convocatòria. 

En el sentit indicat al punt anterior, el dia 10 de novembre de 2017, l’òrgan instructor va 
informar que els beneficiaris proposats reuneixen els requisits establertes a la convocatòria 
per accedir a les subvencions, i específicament, estan al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat i amb les obligacions 
tributàries amb el Consell de Mallorca.  

7. Les entitats seleccionades reuneixen els requisits per ser beneficiaris d’aquesta 
convocatòria, els quals se regulen als punts 2, 7.3 lletres j) i k) i 17 e) de la convocatòria, 
així com a la base 35.2 de les d’execució del pressupost de despeses vigent del Consell 
Insular de Mallorca. 

8. Les sol·licituds acceptades s’han presentat en els termes dels punts 7 i 8 de la 
convocatòria i els projectes i els import sol·licitats, en concepte de subvenció s’ajusten al 
previst al punts 1.4, 5 i 6 de la convocatòria. 

9. La proposta d’acord de concessió de les presents subvencions s’ajusta al previst al punt 
10.4 de la convocatòria, en relació amb l’article 27 de l’Ordenança General de Subvencions 
del Consell Insular de Mallorca  

10. La proposta d’acord de concessió de les subvencions s’adequa a la base 34 de les 
d’execució del pressupost de despeses del Consell de Mallorca del 2017 relativa als 
principis generals de la gestió i concessió de subvencions. 

11. L’article 31.2 lletra e) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca estableix, entre 
d’altres, que correspon al consellers executius preparar i proposar al Consell Executiu 
l’adopció dels acords escaients respecte de les matèries atribuïdes al seu departament, i 
d’acord amb la competència de cada òrgan esmentat. En el cas que ens ocupa, el competent 
és el conseller executiu d’Economia i Hisenda.   

Per tot el que s’ha exposat, en ús de les atribucions conferides en l’article 28 h) del 
Reglament orgànic del Consell de Mallorca s’adopta el següent  
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Acord 

1. Excloure les sol·licituds que figuren a l’Annex 2 adjunt, pels motius que s’hi detallen. 

2. Acceptar les sol·licituds de desistiments i de renúncies que es detallen a l’Annex 3 
adjunt. 

3. Tenir per desistides les sol·licituds de subvenció de les entitats que s’hi indiquen a 
l’Annex 4, adjunt, perquè se’ls va requerir determinada documentació per completar la 
sol·licitud de subvenció i havent transcorregut amb escreix el termini legalment atorgat no 
l’han presentada en temps i forma. 

4. Concedir les subvencions econòmiques per a esdeveniments de gran repercussió turística 
i de promoció de l’economia local en el 2017, a les entitats i pels projectes que se detallen 
als Annexos adjunts següents: Annex 1a (sol·licituds Línia 1 cursades per associacions i 
entitats sense ànim de lucre), Annex 1b (sol·licituds Línia 2 cursades per ajuntaments), 
Annex 1c (sol·licituds Línia 3 cursades per ajuntaments), Annex 1d (sol·licituds Línia 4 
cursades per ajuntaments) i Annex 1e ( sol·licituds cursades per associacions empresarials 
del petit i mitjà comerç d’àmbit insular i federacions d’associacions empresarials del petit i 
mitjà comerç d’àmbit insular), pels imports que hi consten. 

5. Disposar d’una despesa total de 283.504,21 € (dos-cents vuitanta-tres mil cinc-cents 
quatre euros amb vint-i-un cèntims), a favor dels beneficiaris que se detallen als annexes 
adjunts 1a, 1b, 1c, 1d i 1e, per les quanties que hi figuren, en càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents: 

a.27.600,00€ a l’aplicació 70.43110.48900 “Altres Transferències Promoció  Econòmica” 

b.126.974,98€ a l’aplicació 70.43110.46200 “Altres Transferències Ajuntaments Promoció 
Econòmica” 

c.104.638,72€ a l’aplicació 70.43110.76200 “Altres Transferències altres Ajuntaments 
Promoció Econòmica” 

d.5000,00€ a l’aplicació 70.43110.46200 “Altres Transferències Ajuntaments Promoció 
Econòmica” 

e.19.290,51€ a l’aplicació 70.43110.48900 “Altres Transferències Promoció  Econòmica” 

6. Revertir a les aplicacions pressupostàries del pressupost de despeses vigent del Consell 
Insular de Mallorca que tot seguit se detallaran, una quantia total de 314.495,79€, que es 
correspon amb la diferència entre l’import autoritzat i l’import disposat, d’acord amb la 
distribució següent: 

-138.109,49€ a l’aplicació pressupostària 70.43110.48900 ( Línies 1 i 5) 

-70.025,02 € a l’aplicació pressupostària 70.43110.46200 ( Línies 2 i 4) 

-20.000,00€ a l’aplicació pressupostària 70.43100.46300 ( Línies 2 i 4) 

-86.361,28€ a l’aplicació pressupostària 70.43110.76200 ( Línies 3) 

L’anterior comptablement implica:  

-Anul·lar l’operació comptable A núm. 220170016389 de l’aplicació pressupostària 
70.43110.48900,  per un import total de 102.400,00€ 
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-Anul·lar l’operació comptable A núm. 220170016390 de l’aplicació pressupostària 
70.43110.46200, per un import total de 35.025,02€. 

-Anul·lar l’operació comptable A núm. 220170016391 de l’aplicació pressupostària 
70.43110.46300 per un import total de 15.000,00€ 

- Anul·lar l’operació comptable A núm. 220170016392 de l’aplicació pressupostària 
70.43110.76200, per un import total de 86.361,28€. 

- Anul·lar l’operació comptable A núm.220170016393 de l’aplicació pressupostària 
70.43110.46200,  per un import total de 35.000,00€. 

- Anul·lar l’operació comptable A núm.  220170016394 de l’aplicació pressupostària 
70.43110.46300, per un import total de 5.000,00€. 

- Anul·lar l’operació comptable A núm.  220170016395 de l’aplicació pressupostària 
70.43110.48900, per un import total de 35.709,49€. 

7. Ordenar la publicació d’aquest acord en el BOIB i que es remeti la informació a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions. 

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

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant (el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears), en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut la 
notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant (el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears), en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de la 
desestimació presumpta. 

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

 

Annexos 
 
 

Annex 1a) Sol·licituds admeses Línia 1 

Núm. 
Exp 

sol·licitant NIF Projecte Pressupost Import 
sol·licitat 

Import 
concedit 

PRE 
01/2017 

Associació hotelers  
Palmanova- Magaluf 

G07161292 Festival primavera Magaluf 
2017 

20.386,61  5.000,00  5.000,00  

PRE 
03/2017 

Associació hotelera 
Paguera-Cala Fornells 

G07788102 Dia del turista Paguera Cala 
Fornells 2016 

19.940,34  5.000,00  5.000,00  

PRE Fundació Calvià 2004 G57253262 Calvià Chess Festival 2016 14.779,22  8.600,00  8.600,00  
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11/2017 

PRE 
21/2017 

Ferrer Hotels Club 
Deportivo 

G57840977 I World Series Powerman 
Mallorca Duathlon Ferrer Hotel 

36.643,44  9.000,00  9.000,00  

Import total 27.600,00  

 
 

Annex 1b) Sol·licituds admeses Línia 2      

Núm. Exp. sol·licitant NIF Projecte Pressupost Import 
sol·licitat 

Import 
concedit 

 PRE2/2017 Ajuntament Alaró P0700100A Fira artesanal i gremial 7.692,32  7.692,32   7.692,32   

 PRE5/2017 Ajuntament Ses Salines P0705900I Fira espectacle Ses 
Salines 

13.200,00   10.000,00   10.000,00   

 
PRE09/2017 

Ajuntament Alcúdia P0700300G Circaire 2017 48.400,00   10.000,00   10.000,00   

 
PRE13/2017 

Ajuntament Costitx P0701700G Costitx en Flor 13.210,72   10.000,00   10.000,00   

 
PRE16/2017 

Ajuntament Sa Pobla P0704400A Fira arròs pobler 2016 14.724,86   10.000,00   10.000,00   

 
PRE19/2017 

Ajuntament Vilafranca 
de Bonany 

P0706500F Firó nocturn artesà 
local i fira melò 2016 

12.715,76   10.000,00   10.000,00   

 
PRE25/2017 

Ajuntament Marratxí 0703600G Suport Fira Fang 2017, 
actuació de tipus 
cultural  

70.944,07   9.997,22   9.997,22   

 
PRE26/2017 

Ajuntament Llucmajor P0703100H Arrendament 
instal·lacions Fires 
2016 

35.204,95   10.000,00   10.000,00   

 
PRE27/2017 

Ajuntament Sta Maria 
del Camí 

P0705600E Fira vi novell 2016 12.305,67   10.000,00   10.000,00   

 
PRE31/2017 

Ajuntament Mancor de 
la Vall 

P0703400B Despeses corrents XIV 
Fira Esclata-sang  

7.107,94   7.107,94   7.107,94   

 
PRE34/2017 

Ajuntament Binissalem P0700800F Festes Vernar 2016 60.164,88   10.000,00   10.000,00   

 
PRE35/2017 

Ajuntament Artà P0700600J Fira Artalaiòtica 2017 30.447,73   10.000,00   10.000,00   

 
PRE37/2017 

Ajuntament Lloseta P0702900B Event gastronòmic 
Peccata Minuta 

2.117,50   2.177,50   2.177,50   

 
PRE38/2017 

Ajuntament Santa 
Margalida 

P0705500G Processó de la Beata  58.441,32   10.000,00   10.000,00   

Import total concedit 126.974,98  

 
 

Annex 1c) Sol·licituds admeses línia 3      

Núm 
Exp 

sol·licitant NIF Projecte Pressupost Import 
sol·licitat 

Import 
concedit 

PRE 
04/2017 

Ajuntament Montuïri P0703800C Estudi de treball i 
estructures 
modulars del 
mercat Pam a Pam 

3.363,80  3.363,80   3.363,80   

PRE 
07/2017 

Ajuntament Algaida P0700400E Mercat de Pam a 
Pam:Estudi tecnic 
extern per a la 
creació del mercat 

943,80   943,80   943,80   

PRE 
10/2017 

Ajuntament Porreres P0704300C Mercat itinerant de 
Pam a Pam. Estudi 
de treball 

943,80   943,80   943,80   

PRE 
14/2017 

Ajuntament Costitx P0701700G Costitx en Flor 
2017 

7.560,45   7.560,45   7.560,45   

PRE 
17/2017 

Ajuntament S Llorenç des 
Cardassar 

P0705100F Dinamització social 
i econòmica del 
carrer Major 

16.356,78   16.356,78   16.356,78   

PRE 
20/2017 

Ajuntament Vilafranca de 
Bonany 

P0706500F Inversió fires 16.720,49   16.720,49   16.720,49   

PRE 
29/2017 

Ajuntament Sta Maria del 
Camí 

P0705600E Millora 
instal·lacions 
espais promoció 
econòmica i 
turística 

8.004,14   8.004,14   8.004,14   
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PRE 
32/2017 

Ajuntament Mancor de la Vall P0703400B Adquisició 
equipaments fira 
de l'esclata-sang 

12.874,40   12.874,40   12.874,40   

PRE 
33/2017 

Ajuntament Binissalem P0700800F Adquisició escenari 
esdeveniments 
festes des Vermar 
2016 

17.941,15   17.941,15   17.941,15   

PRE 
39/2017 

Ajuntament Santa Margalida P0705500G Adquisició taules i 
cadires 

19.929,91   19.929,91   19.929,91   

Import total concedit 104.638,72   

 
 

Annex 1d)Sol·licituds admeses línia 4      

Núm. 
Exp 

sol·licitant NIF Projecte Pressupost Import sol·licitat Import 
concedit 

PRE 
28/2017 

Ajuntament Sta 
Maria 

P0705600E Projecte cooperació 
empresarial per moltes 
raons 

6.998,21  5.000,00  5.000,00  

Import total concedit 5.000,00  

 
 

Annex 1e) Sol·licituds admeses Línia 5    

Núm. Exp sol·licitant NIF projecte Pressupost import 
sol·licitat 

import 
concedit 

PRE 6/2017 Afedeco V07053689 Premis de suport al comerç local 
dins del marc dels premis nit del 
comerç 

10.454,55  4.300,00  4.300,00  

PRE 
22/2017 

Pimeco G07434681 Comprant al petit feim pinya 25.389,18  12.694,59  12.694,59  

PRE24/2017 Pimem G07060395 Actes promoció petita i mitijana 
empresa 

4.591,95  2.295,92  2.295,92  

Import Total sol·licitat 19.290,51  

 
 

Annex 2  Sol·licituds excloses     

Núm. Exp sol·licitant CIF Projecte Motiu d'Exclusió 

PRE 8/17 Ajuntament Calvià P0701100J Calvià, el 
Invierno 
Europeo 

L'ajuntament de Calvià no executa directament el 
projecte sinò que el subvenciona, de manera que la 

naturalesa de la seva despesa ( capítol IV) 
incompleix el punt 5.2b) i el punt 6.3a) de la 

convocatòria i la futura justificació no s'ajusta al punt 
14 b) de la convocatòria. 

PRE 36/17 Ajuntament 
Lloseta 

P0702900B Conferència 
empreniment 
Where is the 
limit?de 
Josef Ajram 

L’Ajuntament no executa ni organitza l’esdeveniment, 
s’incompleix el punt 5.2d) i el punt 6.3c) de la 

convocatòria. 

PRE 12/17 Aviba G07118557 Networking 
Aviba 2017 

L'entitat incompleix el previst al punt 7.3 lletres j)  i 
17e) de la convocatòria, atès que no ha acreditat que 

està al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries amb l'Agència Tributària 

 
 

Annex 3 sol·licituds desistides   

Núm exp sol·licitant CIF projecte 

PRE 18/17 Alternatilla Associació cultural G57531162 Alternatilla Jazz in Mallorca 
2016 

PRE 15/17 Sa Xerxa de teatre infantil i juvenil de les Illes Balears G57271942 Fira de teatre infantil i 
juvenil de les Illes Balears 
FIET 2016 

 
 

Annex 4 Sol·licituds que es tenen per desistides per no haver estat esmenades 
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Núm. Exp sol·licitant CIF  Projecte 

PRE 23/17 Associació de 
Comerciants Via 
Sindicat 

G07150329 Quieres ganar un iphone 7? 

PRE 30/17 Federació Balear de 
Tir de Fona 

G07234669 IV Trobada Internacional de tir de fona 

 
 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIAL 

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE 
LA DESPESA QUE FA LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA AL CONSELL EXECUTIU, CORRESPONENT A 
UNA APORTACIÓ ECONÒMICA EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE 
MALLORCA A L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, PER A 
L’ANY 2017, PER FER FRONT A LES SEVES DESPESES, PER UN IMPORT 
DE 900.742,83 EUROS. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials 
 
ANTECEDENTS: 

 
El Ple del Consell de Mallorca, en data 11 d’octubre de 2017, aprovà en el Pressupost 
de despeses del Consell de Mallorca de 2017 la modificació de crèdits SUP04/2017 i de 
canvi de destí CD08/2017. 
 
Al pressupost de despeses del Consell de Mallorca hi figura la partida 40.23140.71000 
amb un saldo per import de 900.742,82 
 
La cap del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS, en data 15 de novembre de 2017, 
informa de la necessitat de tramitar l’aportació consignada al pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca a favor de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 
 

Consta a l’expedient: 
 

• Informe justificatiu del cap del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS, de data 
15 de novembre de 2017. 

• Informe jurídic de data 15 de novembre de 2017. 
• Certificat de reserva de crèdit, número  220170030123. 
• Informe de fiscalització prèvia d’Intervenció General FS-002/17 BIS, de data 

20 de novembre de 2017. 
 

Atès l’abans exposat, l’Hble. Sra. Margalida Puigserver Servera, proposa al Consell 
Executiu del Consell de Mallorca, l’adopció del següent 
 

A C O R D 
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1.- Aprovar una aportació extraordinària per a un import de NOU-CENTS MIL SET-
CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS 
(900.742,82€) a favor de l’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, CIF Q-
0700448-D, per cobrir les necessitats de despesa per finançar una convocatòria de 
subvencions per a la millora de centres de menors i inclusió social. 
 
2.- Autoritzar i disposar la despesa d’import NOU-CENTS MIL SET-CENTS 
QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (900.742,82€) a favor 
de l’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, CIF Q-0700448-D, General 
Riera, 67, 07010 Palma, amb càrrec a la partida pressupostària 40.23140.71000 (RC 
220170030123) 
 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAMENT 
DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ16/00144. 
 
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 
 
Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CCZ16/0144 incoat al Sr. FMP 
amb DNI XXX com a presumpte responsable de les infraccions que preveu  la Llei 
6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 2006) 
 

Fets 

 
1. Mitjançant denúncia formulada per l’agent de Medi Ambient i el guarda de 

camp del Consell de Mallorca, es posaren en coneixement d’aquesta Direcció 
Insular de Cooperació Local i Caça els següents fets, suposadament comesos pel 
Sr. FMP el passat 31 de desembre de 2016 al vedat PM-11.149  situat al terme 
municipal de Marratxí: 

 
• Caçar  incomplint les normes del vedat (no duia visible el distintiu de 

soci del vedat) 
• Caçar amb cans sense portar la documentació dels mateixos ni cartilla ni 

xip. 
• Disparar a zona de seguretat d’un habitatge. 

 
2. Per resolució de 24 de gener de 2017 es va comunicar al Sr. FMP, l’inici de 

l’expedient sancionador per la comissió dels anteriors fets, constitutius 
d’infracció en matèria de caça, així com també la identitat de l’Instructor i 
l’òrgan competent per resoldre’l, donant a l’interessat un termini de 15 dies per 
poder contestar a l’acusació formulada, fent ús d’aquest termini. 

 
3. L’interessat ha presentat al·legacions, en les quals en resum manifesta que no va 

disparar a la zona de seguretat perquè l’escopeta s’havia “encasquillat”. 
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4. Vistes les al·legacions de l’interessat es demanà informe complementari, els 

quals el 27 de juny de 2017 varen emetre informe  
 

5. A través de la proposta de resolució de dia 21 d’agost de 2017, es contestaren les 
al·legacions i es mantingueren els càrrecs, donant-li un nou termini de 15 dies 
per presentar al·legacions, sense fer ús  del mateix. 

 

Fonament de dret 

 
1. L’òrgan competent per resoldre aquest expedient sancionador és el Consell 

Executiu del Consell de Mallorca, això d’acord amb allò establert: 
 
- Decret 106/2010, de 24 de setembre, (BOIB núm. 142 de 30 de setembre 
de 2010) sobre el traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis 
inherents a les competències pròpies d'aquestes institucions insulars que 
actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos 
cinegètics, com també de pesca fluvial. 

 
- Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 
61 de 27 d’abril de 2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de 
mesures tributàries i econòmic-administratives, i la Llei 3/2013, de 17 de juliol, 
de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca 
fluvial(BOIB núm. 106 de 30 de juliol de 2013). 
 
- Acord del ple, de 2 de juliol de 2001, pel qual s’aprova el Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca (BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001) que 
recull a l’article 28. Atribucions del Consell Executiu K) “Sancionar les 
infraccions molt greus, excepte les atribuïdes  altres òrgans”. 
 

2. A la tramitació d’aquest expedient s’han observat totes les prescripcions legals i 
reglamentàries que fixa la legislació esmentada i els principis que regeixen la 
potestat i procediment sancionadors regulats a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE 
núm. 236 de 2 d’octubre de 2015). 

 
3. Atès que els fets constatats a document públic pels agents de l’autoritat tenen 

valor probatori, conforme a l’article 77 apartat 5 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
(BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2015), els fets descrits són constitutius de les 
següents infraccions: 

 
- Infracció lleu, incomplir les condicions d’una autorització de la 
conselleria competent en matèria de caça o del titular del terrreny cinegètic, 
regulades a la llei present, tipificada a l’article 75.7 de la Llei 6/2006 Balear de 
Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06) i que podrà ser sancionada, 
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d’acord amb el que disposa l’article 76.1 a) de la Llei 6/2006, amb una multa de 
60 a 450 €. 
 
La multa, d’acord  amb el principi de proporcionalitat,  podrà ser de 60 €. 
 
- Infracció lleu, incomplir les prescripcions d’aquesta llei en relació amb el 
registre, la identificació i la vacunació dels cans, tipificada a l’article 75.12 de la 
Llei 6/2006 de Caça (BOIB núm. 61, de 27.04.06) i que podrà ser sancionada, 
d’acord amb el que disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 60 
a 450 €. 
 
La multa, d’acord  amb el principi de proporcionalitat,  podrà ser de 60 €. 

 
Infracció molt greu, disparar dins zones de seguretat, tipificada a l’article 73.5 
de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06) i 
que podrà ser sancionada, d’acord amb el que disposa l’article 76.1 de la Llei 
6/2006, amb una multa de 2.001 a 20.000 € i retirada de la llicència de caça, així 
com inhabilitació per a obtenir-la durant un termini comprès entre dos i quatre 
anys. 
 
Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una 
sanció de 2001 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per 
a obtenir-la durant un termini de dos anys. 
 
L’import total de la sanció, incloent totes les infraccions, podrà ser de  2121 
euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la 
durant un termini de dos anys. 
 

Vistos els fets i fonaments jurídics esmentats, el conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca el següent: 
 

Acord 

 
1. Sancionar al Sr. FMP amb el DNI XXX, amb una multa de 2121 euros i retirada 

de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un termini 
de dos anys com a responsable de les infraccions administratives en matèria de 
caça abans esmentades, imputades per a la realització dels següents fets: 

 
• Caçar  incomplint les normes del vedat (no duia visible el distintiu de 

soci del vedat) 
• Caçar amb cans sense portar la documentació dels mateixos ni cartilla ni 

xip. 
• Disparar a zona de seguretat d’un habitatge. 

 
1. Se l’informa que en cas de decomís d’armes i de conformitat amb l’article 71 de 

la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 
2006), (BOIB núm. 61, de 27.04.06, modificada per la Llei 3/2013 BOIB núm. 
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106 de 30 de juliol de 2013), <<4. Les armes, si són de tinença lícita, han de ser 
retornades d’acord amb els supòsits següents: 
 
a) Quan la resolució recaiguda a l’expedient sigui absolutòria o quan s’acordi el 
sobreseïment o arxiu d’aquest. En qualsevol d’aquests casos, la devolució és 
gratuïta. 
 
b) Quan s’hagi fet efectiva la sanció imposada, així com la possible 
indemnització, en els supòsits d’infracció. El rescat de l’arma requereix el 
pagament de la quantia de 100 euros. 
 
No obstant això, l’instructor de l’expedient pot acordar, una vegada dictada la 
proposta de resolució, la devolució de l’arma si el presumpte infractor satisfà la 
quantia del rescat i presenta aval bancari que garanteixi l’import total de la 
sanció i la indemnització proposades.>> 

 
2. Advertir l’interessat de l’obligació de dipositar la llicència de caça si se’l 

sanciona amb la retirada de la mateixa i/o se l’inhabilita per a obtenir-la, en cas 
de que la posseeixi, a la Direcció Insular de Caça, Departament de Medi 
Ambient del Consell de Mallorca, en un termini de 15 dies, comptadors a partir 
del dia següent a la recepció de la notificació de la present resolució; obligació 
que, en cas de no complir-se, pot dur aparellada, amb avís previ, la imposició de 
multes coercitives, amb una quantia de fins a un màxim de 300 € diaris, tal i 
com preveu l’article 72 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial, així 
com allò establert a l’article 103 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 
236 de 2 d’octubre de 2015). 

 
3. Us adjuntam a l’Acord el document d’ingrés on trobareu l’import de la multa, 

que haureu de pagar en una de les entitats bancàries que apareix a l’imprès de 
pagament, d’acord amb el que s'estableix en la Llei general tributària, dins el 
termini següent: 

 
DATA QUE HEU 
REBUT LA 
NOTIFICACIÓ 

TERMINI PER 
PAGAR LA 
MULTA 

EXEMPLE 

Entre dia 1 i 15       
→ 

Del dia que rebeu la 
notificació fins dia 
20 del mes següent  
(o el dia hàbil 
immediatament 
posterior) 

P. ex: Si rebeu la notificació 
dia 2 de gener, teniu fins dia 
20 de febrer per pagar la 
multa i, si dia 20 cau en 
diumenge (que és un dia no 
hàbil), fins dilluns, 21 de 
febrer, per pagar-la. 

Entre dia 16 i darrer 
dia del mes →              

Del dia que rebeu la 
notificació fins dia 5 
del segon mes 
posterior 
(o el dia hàbil 

P. ex: Si rebeu la notificació 
dia 23 de gener, teniu fins 
dia 5 de març per pagar la 
multa (dia 5 de dos mesos 
després) i, si dia 5 cau en 



 50 

immediatament 
posterior) 

diumenge (que és un dia no 
hàbil), teniu fins dilluns, 6 
de març, per pagar-la. 

 
Si no heu abonat l’import de la sanció dins del termini establert, us en 

exigirem el pagament mitjançant el procediment administratiu de 
constrenyiment. 
 

Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, l’interessat pot interposar el 
recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el 
termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 
 
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada. 
 
 
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 
 
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 
2015). 
 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ RELATIU AL 
SERVEI DE RADIOCOMUNICACIONS SIRDEE (SISTEMA DE 
RADIOCOMUNICACIONS DIGITALS D’EMERGÈNCIES DE L’ESTAT) PER 
AL SERVEI DE BOMBERS DE MALLORCA, MITJANÇANT PROCEDIMENT 
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT. 
 
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 
 

Antecedents 

1. Dia 21 d’agost de 2017 el cap del servei de  Bombers, Sr. Pedro Ladaria Sureda, amb 
el vist-i-plau de la directora insular d’Emergències, Sra. Paola Van Gent Torres, va 
emetre l’informe mitjançant el qual es justifiquen la necessitat i la idoneïtat de 
contractar el Servei de Radiocomunicacions SIRDEE (Sistema de radiocomunicacions 
digitals d’emergències de l’Estat), per tal de poder continuar amb el servei de 
radiocomunicacions que actualment disposen els bombers, el qual és imprescindible per 
garantir la seguretat en les seves intervencions. 
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2.  Dia 16 d’octubre de 2017 el cap de servei de Bombers , Sr. Pedro Ladaria Sureda, 
amb el vist-i-plau de la directora insular d’Emergències, Sra. Paola Van Gent Torres, va 
emetre un segon informe complementari al primer justificant la duració del contracte pel 
període 2017-2019.  

3. Dia 26 d’octubre de 2017 Secretaria General va donar la seva conformitat a l’informe 
jurídic emès pel cap de servei de Secretaria Tècnica/ Unitat d’Emergències de data 19 
d’octubre de 2017 i, dia 23 de novembre de 2017  Intervenció General va emetre el de 
fiscalització prèvia de l’expedient (núm. ref. 455/17) 

Fonaments 

D’acord amb l’apartat e) del article 28 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca  
aprovat per Acord de Ple del dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm.102 de 25 d’agost de 
2001) i modificat pels acords de Ple de 8 de març de 2004, de 28 de juliol de 2008, 13 
d’octubre de 2011, 14 de febrer de 2013, 9 d’octubre de 2014, 8 d’octubre de 2015 i 12 
de desembre de 2016 (BOIB núm. 38 de 16/03/2004, BOIB núm. 113 de 14/08/2008, 
BOIB núm. 158 de 20/10/2011, BOIB núm.86 de 18/06/2013, BOIB núm. 145 de 
21/10/2014, BOIB núm. 186 de 24/12/2015, BOIB núm. 157 de 15/12/2016)  i d’acord 
amb la base 23 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu autoritzar i disposar 
les despeses de quantia igual o superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €). 

Atès l’article 170 d) del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la llei de Contractes del sector Públic,  on diu què, quan per motius relacionats amb 
la protecció de drets d’exclusivitat el contracte només podrà encomanar-se a un 
empresari determinat, el procediment de tramitació serà el de negociat sense publicitat. 

Atès l’article 170 f) del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la llei de Contractes del sector Públic,  que fa referència als contractes secrets o 
reservats o amb mides de seguretat especials, on el procediment de tramitació serà el de 
negociat sense publicitat. 

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

Per tant, el conseller executiu del Departament de Desenvolupament Local,  proposa al 
Consell Executiu que adopti el següent  

     ACORD 

1. Aprovar l’expedient de contractació del servei de Radiocomunicacions SIRDEE 
(Sistema de radiocomunicacions digitals d’Emergències de l’Estat) (núm. exp. 
N1/2017). 

2. D’acord amb el que es disposa als articles 170 d) i f) del TRLCSP, el procediment pel 
qual es regeix l’expedient de contractació és el de negociat sense publicitat prèvia. 

Aquest contracte té caràcter administratiu amb la qualificació jurídica de contracte de 
serveis i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en el Llibre 
III del Títol II del TRLCSP. 

3. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques pels quals es regeix aquesta contractació.  
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4. Autoritzar una despesa per l’import total de tres-cents setanta-sis mil quatre-cents 
seixanta-dos euros amb sis cèntims (376.462,06 €), que es corresponen a tres-cents onze 
mil cent vint-i-cinc euros amb seixanta-dos cèntims (311.125,62€), de base imposable, i 
seixanta-cinc mil tres-cents trenta-sis euros amb quaranta-quatre cèntims (65.336,44€) 
que es corresponen al 21% de l’IVA, a raó de catorze mil quatre-cents setanta-nou euros 
amb trenta-un cèntims mensuals (14.479,31€), IVA 21% inclòs, que es corresponen a 
onze mil nou-cents seixanta-sis euros amb trenta-set cèntims (11.966,37€), de base 
imposable mensual i dos mil cinc-cents dotze euros amb noranta-quatre cèntims ( 
2.512,94€),que es corresponen al 21% de l’IVA.  

Aquesta despesa s’ha de finançar amb càrrec als exercicis i a les aplicacions 
pressupostàries que es detallen a continuació:  

Any 2017 : una despesa de vint-i-vuit mil nou-cents cinquanta-vuit euros amb seixanta-
dos cèntims  (28.958,62€) IVA 21% inclòs, que es corresponen a vint-i-tres mil nou-
cents trenta-dos euros amb setanta-quatre cèntims (23.932,74€) de base imposable i cinc 
mil vint-i-cinc euros amb vuitanta-vuit cèntims (5.025,88€)  que es corresponen al 21% 
de l’IVA, a raó de catorze mil quatre-cents setanta-nou euros amb trenta-un cèntims 
mensuals (14.479,31€), IVA 21% inclòs, que es corresponen a onze mil nou-cents 
seixanta-sis euros amb trenta-set cèntims (11.966,37€), de base imposable mensual i dos 
mil cinc-cents dotze euros amb noranta-quatre cèntims ( 2.512,94€),que es corresponen 
al 21% de l’IVA. Aquesta despesa s’ha de finançar amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 65.13600.22205. 

 

 Any 2018: una despesa de cent setanta-tres mil set-cents cinquanta-un euros amb 
setanta-dos cèntims 173.751,72€,  IVA 21% inclòs, que es corresponen a cent quaranta-
tres mil cinc-cents noranta-sis euros amb quaranta-quatre cèntims (143.596,44€), de 
base imposable, i trenta mil cent cinquanta-cinc euros amb vint-i-vuit cèntims 
(30.155,28€), que es corresponen al 21% de l’IVA, a raó de catorze mil quatre-cents 
setanta-nou euros amb trenta-un cèntims mensuals (14.479,31€), IVA 21% inclòs, que 
es corresponen a onze mil nou-cents seixanta-sis euros amb trenta-set cèntims 
(11.966,37€), de base imposable mensual i dos mil cinc-cents dotze euros amb noranta-
quatre cèntims ( 2.512,94€),que es corresponen al 21% de l’IVA. Aquesta despesa s’ha 
de finançar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 65.13600.22205 , documents RC de 
futurs núm. 220179000251 i A prov. núm. 920179000488 per import de 173.751,72€. 

Any 2019: una despesa de cent setanta-tres mil set-cents cinquanta-un euros amb 
setanta-dos cèntims 173.751,72€,  IVA 21% inclòs, que es corresponen a cent quaranta-
tres mil cinc-cents noranta-sis euros amb quaranta-quatre cèntims (143.596,44€), de 
base imposable, i trenta mil cent cinquanta-cinc euros amb vint-i-vuit cèntims 
(30.155,28€), que es corresponen al 21% de l’IVA, a raó de catorze mil quatre-cents 
setanta-nou euros amb trenta-un cèntims mensuals (14.479,31€), IVA 21% inclòs, que 
es corresponen a onze mil nou-cents seixanta-sis euros amb trenta-set cèntims 
(11.966,37€), de base imposable mensual i dos mil cinc-cents dotze euros amb noranta-
quatre cèntims ( 2.512,94€),que es corresponen al 21% de l’IVA. Aquesta despesa s’ha 
de finançar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 65.13600.22205 , documents RC de 
futurs núm. 220179000471 i A prov. núm. 920179000488 per import de 173.751,72€. 

5. Excloure la procedència de la revisió de preus en aquest contracte ja que el preu s’ha 
calculat ajustant-lo al període de duració inicial del contracte (26 mesos) i es considera 
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que la pròrroga per un màxim de dos anys més no suposarà cap perjudici econòmic a 
l’adjudicatari. 

6. Obrir el procediment d’adjudicació i convidar a Telefónica Móviles España, S.A.U. 
amb CIF A78923125, que, d’acord amb l’informe tècnic corresponent, es considera 
l’única capacitada per dur a terme l’objecte del contracte. 

Les proposicions s’han de lliurar al Registre general del Consell de Mallorca del carrer 
del General Riera, 111 de Palma, de 9 a 14 hores, dins del termini de 10 dies naturals, 
comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació d’aquesta resolució. Si el darrer 
dia és dissabte o inhàbil, el termini s’allarga fins al primer dia hàbil següent. 

7. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant. 
 
DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 
 

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DEL CONSELL DE MALLORCA I DE 
L’AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI PER A L’ANY 2017. 

 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública: 

Atès:  

1.- L'article 91.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, preveu 
que les corporacions locals formularan públicament la seva oferta d’ocupació, ajustant-se als 
criteris fixats a la normativa bàsica estatal, i l'article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que les 
necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que s’hagin de proveir 
mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l’oferta d’ocupació 
pública, o a través d’altre instrument similar de gestió del proveïment de les necessitats de 
personal.  

D’altra banda, l'article 193 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de 
les Illes Balears, afegeix, entre altres coses, que l’oferta d’ocupació pública ha d’indicar 
l’escala, la subescala, la classe o l’especialitat del personal funcionari, o el nivell i la categoria 
professional del personal laboral a què corresponguin les places vacants i també que l’oferta 
d’ocupació s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.  

2.- L'apartat Un de l'article 19 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressuposts generals de 
l'Estat per a l'any 2017, de caràcter bàsic d’acord amb la previsió continguda a l’apartat Set del 
mateix article, determina, en relació a l’oferta d’ocupació pública, que la incorporació de nou 
personal s’ha de realitzar amb subjecció als límits i requisits que el mateix article estableix i, a 
continuació, concreta una sèrie de sectors i administracions en què, respectant, en tot cas, les 
disponibilitats pressupostàries del capítol I dels corresponents pressuposts de despeses, la taxa 
de reposició es fixa fins a un màxim del 100 per cent. Entre aquests sectors i administracions, es 
troben les referents a la cobertura de les places corresponents al personal dels serveis de 
prevenció i extinció d’incendis, les corresponents a l’àmbit de l’assessorament jurídic i la gestió 
dels recursos públics, subvencions públiques i control de l’assignació eficient dels recursos 
públics, places de seguretat i emergències i les del personal d’atenció a la ciutadania en els 
serveis públics; essent possible, per aplicació de l’article 19.Sis, l’acumulació de la taxa de 
reposició d’efectius dels distints sectors que la norma defineix com a prioritaris o bé 
l’acumulació en determinats cossos, escales o categories professionals d’algun o d’alguns dels 
esmentats sectors, la cobertura dels quals es consideri prioritària o que afectin al funcionament 
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dels serveis públics essencials. En la resta dels sectors i administracions, la taxa de reposició es 
fixa fins a un màxim del 50 per cent, en relació amb la qual no es preveu la possibilitat 
d’acumulació a als sectors considerats prioritaris (art. 19.Un..3). 

Al punt 4 del mateix apartat, s’estableix la forma de calcular la taxa de reposició d’efectius, 
assenyalant que el percentatge màxim al qual es refereix  l’apartat anterior s’aplicarà sobre la 
diferència resultant entre el número de personal fix que, durant l’exercici pressupostari de 2016, 
va deixar de prestar serveis en cadascun dels sectors, àmbits, cossos o categories enumerats i el 
número de personal fix que s’hagués incorporat en els mateixos en el referit exercici, per 
qualsevol causa, excepte els procedents d’ofertes d’ocupació pública, o reingressat des de 
situacions que no impliquin la reserva de llocs de treball. A aquests efectes, es computaran els 
cessaments en la prestació de serveis per jubilació, retir, defunció, renúncia, declaració en 
situació d’excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua de la condició de funcionari o de 
funcionària de carrera o l’extinció del contracte de treball o en qualsevol altra situació 
administrativa que no suposi la reserva de lloc de treball o la percepció de retribucions amb 
càrrec a l’Administració en la qual se cessa. Igualment es tindran en compte les altes i les baixes 
produïdes pels concursos de trasllats a altres Administracions públiques. 

 Finalment, s’afegeix que no computaran dins del límit màxim de places derivat de la taxa de 
reposició d’efectius, aquelles places que es convoquin per al seu proveïment mitjançant 
processos de promoció interna i les corresponents al personal declarat indefinit no fix mitjançant 
sentència judicial. 

3.- Al Consell de Mallorca, l’aplicació de la taxa de reposició d’efectius, calculada en la forma 
assenyalada anteriorment, permet incloure catorze places a l’oferta d’ocupació del present 
exercici. D’aquestes places, deu corresponen als sectors i administracions que la norma 
pressupostària considera prioritaris: tres, que provenen de l’àmbit del personal que s’enquadra 
en l’assessorament jurídic i la gestió dels recursos públics (on s’han produït un total de tres 
baixes de personal fix i cap incorporació), quatre places més, que corresponen a l’àmbit del 
servei de prevenció i extinció d’incendis (en el qual s’han produït quatre baixes i cap 
incorporació), dues a places de seguretat i emergències (on s’han produït dues baixes i cap 
incorporació) i, finalment, una que correspon a personal d’atenció a la ciutadania en els serveis 
públics (amb una baixa i cap incorporació). Les quatre places restants provenen de sectors no 
considerats prioritaris, amb la taxa de reposició d’efectius de fins al 50 per cent, en els quals 
s’han produït vuit baixes i cap incorporació de personal.  

Sense que computin dins del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d’efectius, 
s’inclouen les places la convocatòria de les quals per al seu proveïment es realitza mitjançant 
processos de promoció interna. 

4.- A l’apartat Un.6 es preveu una taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal 
de fins al 90 per cent. Deixant de banda les places de personal que presta assistència directa als 
usuaris dels serveis socials per afectar només a l’IMAS, al Consell de Mallorca, d’acord amb el 
Decret d’organització, de 9 de juny de 2017, i la vigent Relació de Llocs de Treball, els àmbits 
concrets afectats són els següents: 

• Personal que presta serveis en matèria de recaptació: Tresoreria i Recaptació, adscrita al 
Departament d’Economia i Hisenda. 

• Personal que presta serveis en matèria d’inspecció i sanció de serveis i activitats: Servei 
de Caça, adscrit al Departament de Desenvolupament Local. Servei d’Inspecció Tècnica 
de Vehicles, Serveis d’Autoritzacions Territorials, Servei d’Explotació i Conservació i 
Servei d’Activitats, adscrits al Departament de Territori i Infraestructures, a més de 
l’Agència de Defensa del Territori. 
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Els requisits per dur a terme aquests processos són els següents: 

 

-  Les places han d’estar dotades pressupostàriament. 

-  Les places han d’haver estat ocupades de forma temporal i ininterrompuda al menys en els 
tres anys anteriors a 31 de desembre de 2016. 

- Les ofertes d’ocupació que articulin aquests processos d’estabilització s’han d’aprovar i 
publicar en els exercicis 2017 a 2019. 

-  La taxa de cobertura temporal en cada àmbit s’ha de situar al final del període per baix del 8 
%. 

-  De la resolució d’aquests processos no es pot derivar increment de despesa ni d’efectius.- 

 

Aquesta taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal, referida als serveis 
relacionats i segons els requisits i límits esmentats, permet incloure un total de vint-i-cinc 
places, pel que fa al Consell de Mallorca, i de vuit més per a l’Agència de Defensa del Territori.  

5.- La Mesa general de negociació conjunta del personal funcionari i del personal laboral, en 
sessió realitzada dia 26 d’octubre de 2017, va tractar com a punt de l’ordre del dia la proposta 
d’oferta d’ocupació pública del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per 
a l’any 2017, la qual va resultar aprovada per unanimitat. 

6.- En data 22 de novembre de 2017, la interventora general va emetre informe de fiscalització 
prèvia de conformitat de la proposta d’acord d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública del 
Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2017 i, en la mateixa 
data, l’Institut Balear de la Dona ha emès l’informe sobre l’impacte de gènere de l’esmentada 
proposta d’acord, sol· licitat en compliment del previst  en l’article 43.3 de la Llei 11/2016, de 
28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, com a conseqüència del qual s’han incorporat a la 
proposta les recomanacions que s’hi formulen en relació amb el llenguatge emprat.    

7.- L’article 28.l) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple en sessió de 2 
de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25-08-2001), redactat de conformitat amb l’acord del Ple 
de 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15-12-2016), atribueix al Consell Executiu 
l’aprovació de l'oferta d'ocupació pública. 

Per tot l’exposat, la consellera executiva de Modernització i Funció Pública del Consell de 
Mallorca eleva al Consell Executiu la següent  

 

PROPOSTA D'ACORD 

 

Primer.- APROVAR la següent oferta d’ocupació pública del Consell de Mallorca i de 
l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2017: 

 

TAXA DE REPOSICIÓ D’EFECTIUS ORDINÀRIA 

 

FUNCIONARIS DE CARRERA.- 
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Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d’administració general, 
subescala tècnica. Nombre de vacants: Quatre (dues pel torn lliure i dues pel de promoció 
interna). Denominació: Tècnic -a d’administració general. 

 

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C1. Classificació: Escala d’administració general, 
subescala administrativa. Nombre de vacants: Quatre (dues pel torn lliure i dues pel de 
promoció interna). Denominació: Administratiu –va d’administració general. 

 

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d’administració general, 
subescala auxiliar. Nombre de vacants: Quatre (dues pel torn lliure i dues pel de promoció 
interna). Denominació: Auxiliar d’administració general. 

 

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d’administració especial, 
subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: Quatre (dues pel torn lliure i 
dues pel de promoció interna). Denominació: Arquitecte -a superior. 

 

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d’administració 
especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: Dues (una pel 
torn lliure i una pel de promoció interna). Denominació: Enginyer -a de camins, canals i 
ports. 

 

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d’administració especial, 
subescala de serveis especials, classe de servei d’extinció d’incendis. Nombre de vacants: Vuit 
(quatre pel torn lliure i quatre pel de promoció interna). Denominació: Bomber -a  conductor -a. 

 

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d’administració especial, 
subescala de serveis especials, classe de servei d’extinció d’incendis. Nombre de vacants: 
Devuit (promoció interna). Denominació: Caporal -a. 

 

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: AP. Classificació: Escala d’administració especial, 
subescala de serveis especials, classe de comeses especials. Nombre de vacants: Una. 
Denominació: Ordenança porter -a. 

 

 

TAXA ADDICIONAL PER A L’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL 

 

 

FUNCIONARIS DE CARRERA.- 

 

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d’administració general, 
subescala tècnica. Nombre de vacants: Dues. Denominació: Tècnic -a d’administració general. 
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Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C1. Classificació: Escala d’administració general, 
subescala administrativa. Nombre de vacants: Una. Denominació: Administratiu –va 
d’administració general. 

 

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d’administració general, 
subescala auxiliar. Nombre de vacants: Vuit. Denominació: Auxiliar d’administració general. 

 

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d’administració especial, 
subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: Una. Denominació: Arquitecte 
-a superior. 

 

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d’administració 
especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: Una. 
Denominació: Enginyer -a de camins, canals i ports. 

 

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d’administració 
especial, subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: Una. 
Denominació: Tècnic -a superior (llicenciat  -ada en dret). 

 

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d’administració especial, 
subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: Dues. Denominació: Arquitecte -a 
tècnic -a. 

 

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d’administració especial, 
subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: Una. Denominació: Enginyer -a 
tècnic -a industrial. 

 

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d’administració especial, 
subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic –a de 
grau mitjà de medi ambient. 

 

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C1. Classificació: Escala d’administració especial, 
subescala de serveis especials, classe de comeses especials. Nombre de vacants: Dues. 
Denominació: Mecànic -a inspector -a. 

 

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C1. Classificació: Escala d’administració especial, 
subescala tècnica, classe de tècnic auxiliar. Nombre de vacants: Dues. Denominació: Agent de 
medi ambient. 
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Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d’administració especial, 
subescala de serveis especials, classe de comeses especials. Nombre de vacants: Tres. 
Denominació: Guarda de camp. 

 

Agència de Defensa del Territori de Mallorca 

 

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d’administració general, 
subescala tècnica. Nombre de vacants: Dues. Denominació: Tècnic -a d’administració general. 

 

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: C2. Classificació: Escala d’administració general, 
subescala auxiliar. Nombre de vacants: Dues. Denominació: Auxiliar d’administració general. 

 

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A1. Classificació: Escala d’administració especial, 
subescala tècnica, classe de tècnic superior. Nombre de vacants: Una. Denominació: Arquitecte 
-a superior. 

 

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: A2. Classificació: Escala d’administració especial, 
subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: Una. Denominació: Arquitecte -a 
tècnic -a. 

 

Grup o subgrup segons el RDL 5/2015: B. Classificació: Escala d’administració especial, 
subescala tècnica, classe de tècnic mitjà. Nombre de vacants: Dues. Denominació: Delineant -a. 

 

Segon.- Reservar una quota mínima d’un 7 per cent del total de les vacants objecte de l’oferta 
perquè siguin cobertes per persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, 
d’acord amb el que preveu l’article 59.1 de Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.  

 

Tercer.- El present acord es trametrà a l'Administració General de l'Estat, a l’efecte de 
l’establert a l'article 56,1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
i l'anunci de la seva aprovació es publicarà al “Butlletí Oficial de les Illes Balears”. 

 

Quart.- Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs 
d’alçada en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí 

Oficial de les Illes Balears. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell 
Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 
competent per resoldre’l. 

 

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

 

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

 
 


