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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 28 DE MARÇ DE 2018 
 
 

PRESIDÈNCIA 

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (21-3-2018). 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROPOSTA D’ACORD DEL VICEPRESIDENT PRIMER I CONSELLER 
EXECUTIU DEL DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
PER APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A 
L’ADQUISICIÓ DE TERRENYS ON S’UBIQUIN JACIMENTS 
ARQUEOLÒGICS A L’ILLA DE MALLORCA, ANY 2018 

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

ANTECEDENTS 

 
La present convocatòria es dóna en el marc de les competències assumides pel Consell 
Insular de Mallorca en matèria de Patrimoni Històric i d’acord amb l’establert a Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears. El Títol IX 
tracta les mesures de foment i difusió; d’entre les de foment s’hi troba la inversió 
cultural en forma d’ajuts a la conservació, la restauració, la millora i la posada en valor 
del patrimoni històric. Concretament, l’objecte d’aquesta convocatòria és l’adquisició 
pública de terrenys on es localitzin jaciments arqueològics dins l’àmbit territorial de 
l’illa de Mallorca per part dels Ajuntaments, amb la finalitat de fomentar-ne la seva 
conservació, estudi, investigació, coneixement i difusió, al mateix temps que contribuir 
a incrementar l’oferta cultural dels municipis de Mallorca. 
 
Aquesta convocatòria se regeix per l’establert a les Bases reguladores recollides a 
l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 
18/02/2017). 
 
Atesa la memòria del cap del Servei Jurídic de Patrimoni Històric, mitjançant la qual es 
justifica la tramitació del present expedient i l’informe jurídic, ambdós emesos el 18 de 
gener de 2018. 

Atès l’informe de conformitat emès des de la intervenció delegada de la Misericòrdia de 
20 de març de 2018. 
 
Atès l’article 28 f) del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat per 
acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost de 2001), 
modificat pels acords de Ple de 8 de març de 2004, de 28 de juliol de 2008, 13 d’octubre 
de 2011, 14 de febrer de 2013, 9 d’octubre de 2014 i 12 de desembre de 2016, segons el 
qual el Consell Executiu té atribuïda la competència per aprovar i resoldre les 
convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i privades en la 
quantia que es determini en les bases d’execució del pressupost, quan la competència no 



 2 

correspongui al Ple. D’acord amb l’establert a la base 23.4 d’execució, el Consell 
Executiu és competent per aprovar i resoldre subvencions i per autoritzar i disposar 
despeses de quantia superior a 250.000,00 €.  
 
 
Per tot l’exposat i en ús de les atribucions conferides, propòs al Consell Executiu que 
adopti el següent 

ACORD 

 

1.- Aprovar la Convocatòria de subvencions per a l’adquisició de terrenys on s’ubiquin 
jaciments arqueològics a l’illa de Mallorca, any 2018, que s’adjunta i forma part 
integrant del present acord. 

 
2- Autoritzar la despesa de set-cents mil euros (700.000,00€) com a quantitat global del 
pressupost de l’any 2018 per incorporació de romanent, que es destina a la Convocatòria 
de subvencions per a l’adquisició de terrenys on s’ubiquin jaciments arqueològics a 
l’illa de Mallorca, any 2018, a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 33620 76282 
destinada a ajuntaments (amb RC 220180000714). 
 
3.- Ordenar la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears 
per conducte de la Base Nacional de Dades 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 del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. 
 
Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hagi 
resolució expressa. 
 
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques. 

 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE TERRENYS ON 
S’UBIQUIN JACIMENTS ARQUEOLÒGICS A L’ILLA DE MALLORCA, ANY 
2018 
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1. OBJECTE I FINALITAT DELS AJUTS 
 
Aquesta Convocatòria se regeix per l’establert a les Bases reguladores recollides a 
l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 
18/02/2017). Per tant, els interessats han de complir amb el contingut tant de les Bases 
com d’aquesta convocatòria. En allò no regulat ni a l’Ordenança ni a la Convocatòria 
serà d’aplicació l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei general de subvencions. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’adquisició pública de terrenys on es localitzin 
jaciments arqueològics dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, amb la finalitat de 
fomentar la seva posada en valor dirigida a la conservació, restauració, estudi, 
investigació, coneixement, difusió i accés, mitjançant visita pública, del jaciment, i al 
mateix temps contribuir a incrementar l’oferta cultural dels municipis de Mallorca. 
 
 
2. FINANÇAMENT I IMPORT MÀXIM 
 
1. Per a fer front a la present convocatòria, es destina la quantitat total de 700.000,00 € a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 20 33620 76282 i amb reserva de crèdit 
220180000714. 
 

2. Les subvencions que s’atorguin en el marc d’aquesta convocatòria no podran superar 
els següents percentatges:  
 

PADRÓ MUNICIPAL IMPORT 
SUBVENCIONABLE 

Fins a 3.000 hab.  100 % 

3.001 - 6.000 hab.  90 % 

6.001 - 10.000 hab.  80 % 

10.001 - 20.000 hab.  70 %  

20.001 - 60.000 hab.  60 %  

Superior a 60.000 hab.  50  % 
 
 
En tot cas, l’import màxim podrà obtenir el beneficiari de la subvenció no podrà superar 
els 100.000, 00 €. 
 
S’adjunta l’annex X amb les dades de l’INE a dia 01/01/2017 que es prendran com a 
referència en el cálcul de l’import màxim a subvencionar sobre l’import d’adquisició.  
 
3. REQUISITS I CONDICIONS DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA 
 



 4 

1. Seran objecte d’aquesta convocatòria l’adquisició de/ls terreny/s on es localitzen 
jaciments arqueològics que puguin ser objecte d’investigació científica i de visita 
pública, bé al mateix moment de la seva adquisició, bé en posterioritat una vegada 
condicionat el mateix, i que tengui accés directe a través de carretera, camí, via o 
espai és públic, o hi ha constituïda al seu favor una servitud de pas d’ús públic. 

 

Les adquisicions dels terrenys on radiquin els jaciments s’han de produir entre l’1 de 
gener de 2016 i l’15 d’octubre de 2018. 

 

2. Només es pot presentar una sol·licitud per municipi i per un únic jaciment.  

 

3.- Es consideren despeses subvencionables les establertes a l’art. 44 de l’Ordenança 
general de subvencions. Seran objecte de subvenció la despesa abonada exclusivament 
al venedor per l’adquisició del terreny on s’ubica el jaciment, així com les despeses de 
notaria, les de registre i les de cartelleria explicativa del jaciment, on ha de constar que 
l’adquisició s’ha efectuat mitjançant subvenció atorgada pel Consell de Mallorca.  
 

No es considerarà despesa subvencionable l’IRPF, les despeses hipotecàries, de 
l’impost de transmissions patrimonials, nòmines ni la resta de despeses indirectes. 

 

L’IVA és subvencionable sempre que el beneficiari acrediti, mitjançant declaració 
responsable que no el recupera ni el compensa 

 

Només es considerarà despesa subvencionable aquella que s’hagi realitzat i pagat 
com a màxim el dia 15 d’octubre de 2018. La forma d’acreditar el pagament dels 
justificants està recollit en el punt catorzè. 

 

4.- Amb la sol·licitud de subvenció es tendrà per complimentat el tràmit previst a 
l’article 32 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric d eles Illes 
Balears pel que fa al dret de tempteig.  

 
4. RÈGIM DE COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUTS 
 
S’aplicarà l’establert a l’article 16 de l’Ordenança general de subvencions. 
5. DESTINATARIS  
 
1. Poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments dels municipis on radiquin el/s 
jaciment/s arqueològic/s objecte d’aquesta convocatòria. 
 
2. No poden ser beneficiaris de subvenció els ajuntaments en les quals concorri alguna 
de les prohibicions establertes en l’art. 8 de l’Ordenança general de subvencions. 
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6. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ 
 
1. Les sol·licituds es formalitzaran en un únic model d’instància que figura com annex I, 
que es pot recollir a les dependències del Servei de Patrimoni Històric del Departament 
de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca (Centre Cultural la 
Misericòrdia, plaça de l’Hospital, 4, 07012 de Palma), o bé descarregar-la directament 
de la pàgina web del Consell Insular de Mallorca www.conselldemallorca.net. 
 
2. A la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:  
 
A) Documentació administrativa general: 
 

a) Certificació emesa pel secretari de la corporació de l’acord plenari d’aprovació 
inicial de l’expedient d’adquisició, o de l’òrgan competent, de manifestació de la 
voluntat d’adquisició del terreny on s’ubiqui el jaciment arqueològic, fent 
constar la data de l’expedient d’adquisició, el preu i les seves condicions. En cas 
d’haver-se adquirit el terreny, aportar l’escriptura d’adquisició o el document 
administratiu equivalent. 

 
b) Còpia document d’identificació fiscal del sol·licitant 

 
c) Certificació emesa pel secretari de la corporació acreditativa de la disponibilitat 

de crèdit propi i suficient per l’import del percentatge que no sigui objecte de 
subvenció d’acord amb la taula que figura al punt 2 d’aquesta convocatòria. 

 
d) Si la sol·licitud es presenta en nom d’una altra persona o entitat s’ha d’aportar 

certificació acreditativa de la representació així com còpia del DNI de qui signa 
la sol·licitud i la resta de documentació administrativa  

 
e) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no 

estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat 
d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions 
públiques recollides en l’art. 8.2 de la Ordenança general de subvencions (BOIB 
núm. 21, de 18 de febrer de 2017), (annex II ) 

 
f) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal 

relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres 
institucions públiques o privades, per realitzar la mateixa activitat, (annex III)  

 
g) Document de designació de compte bancari del sol·licitant, o del seu 

representant ( annex IV ) 
 

h) Declaració de si l’impost indirecte, IVA, és recuperarà i compensarà o no (annex 
I) 

 
i) Declaració responsable de no trobar-se en la situació prevista a l’art. 11 de la Llei 

11/2016 de 28 de juliol (annex VII) 
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j) D’acord amb l’article 10 punt 2 i 3 de l’Ordenança general de subvencions, la 
presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l’autorització del sol·licitant 
perquè el Consell Insular de Mallorca obtingui de manera directa l’acreditació 
de les circumstàncies d’estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la 
Seguretat Social i amb el Consell Insular de Mallorca a través de certificats 
telemàtics. Si el sol·licitant denega expressament el consentiment perquè l’òrgan 
instructor demani aquests certificats, els ha d’aportar ell mateix juntament amb 
la sol·licitud de subvenció. 

 
k) Certificació municipal acreditativa que la parcel·la on es localitza el jaciment 

arqueològic té accés directe a través de carretera, camí, via o espai públic, o que 
hi ha constituïda al seu favor una servitud de pas d’ús públic.  

 
B).- Documentació tècnica. 
 

a) Programa d’intervenció arqueològica 

b) Pla o memòria explicativa on es detallin les actuacions previstes en relació a la 
promoció i difusió dels valors científics i culturals del jaciment.  

 
7. TERMINI, LLOC DE PRESENTACIÓ I PUBLICACIÓ 
 
1. El termini per a la presentació de les sol·licituds i tota la documentació comença a 
partir del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 
Aquest termini finalitza una vegada transcorreguts trenta dies hàbils des de la publicació 
d’aquesta convocatòria al BOIB mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS). 
 
2. Les instàncies s’han de presentar, dins el termini establert, al Registre General del 
Consell Insular de Mallorca, ubicat a la plaça de l’Hospital, 4 de Palma (Edifici de la 
Misericòrdia) o a qualsevol de les oficines del Registre General del Consell Insular de 
Mallorca. 
  
Així mateix, es podrà presentar a qualsevol altre punt de conformitat amb l’establert en 
l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015). En aquests supòsits, s’ha de 
comunicar aquesta circumstància a l’òrgan concedent dins el mateix dia, mitjançant fax 
dirigit al Servei de Patrimoni Històric del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports 
(número de fax: 971 21 96 20). 
 
Als efectes de determinar la data en què s’ha presentat, a la sol·licitud haurà de figurar 
el segell d’entrada a l’oficina de registre corresponent. No s’admetran com a mitjans de 
presentació de sol·licituds els serveis de missatgeria privats. 
 
La manca de comunicació prèvia així com la manca de segell del registre on s’hagi 
presentat l’original de la sol·licitud adreçada al Consell Insular de Mallorca provocarà 
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que es tingui com a data d’entrada la del Registre General del Consell insular de 
Mallorca i ,si n’és el cas, l’exclusió automàtica de la sol·licitud.  
 
3. Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, el Consell Insular 
de Mallorca requerirà als interessats la rectificació o millora de la documentació 
presentada. D’acord amb l’article 20.2 de l’Ordenança general de subvencions del CIM, 
si en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà a la recepció del 
requeriment d’esmena de la sol·licitud, la persona interessada no fa la rectificació 
reclamada o no presenta la documentació requerida, s’entendrà que ha desistit de la seva 
petició de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
8. PRINCIPIS I RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
 
La concessió de les subvencions regulades per la present convocatòria pública es durà a 
terme mitjançant règim de concurrència competitiva (art. 17 Ordenança de 
subvencions), i d’acord amb els principis d’objectivitat, eficàcia, transparència, igualtat, 
no discriminació i publicitat (art. 5.4 Ordenança de subvencions). 
 
 
9. FISCALITZACIÓ PRÈVIA 
 

La convocatòria, l’adjudicació i la justificació dels ajuts es sotmetran a la 
fiscalització prèvia de la Intervenció del Consell Insular de Mallorca. 

 
 
10. CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
Les subvencions s’han de concedir pel procediment de concurrència competitiva i, a fi 
d’establir una prelació entre les sol·licituds presentades, s’estableixen els següents 
criteris de valoració: 
 
1.- Jaciments arqueològics que tenguin en vigor un programa d’intervenció 
arqueològica o de restauració, durant els darrers cinc anys comptats a partir de la 
publicació de la present convocatòria, així com aquells jaciments que al moment de la 
presentació de la sol·licitud disposin d’un programa d’intervenció arqueològica: 10 
punts. 
 
2.- Jaciments  arqueològics que disposin d’accés directe a través de carretera, camí, 
via o espai públic: 5 punts. 
 
3.- Monumentalitat: 
 
-  Jaciments arqueològics que presentin estructures visibles: 10 punts 
 
-  Jaciments on les restes facin evident l’existència d’un conjunt monumental però 
es precisi l’exhumació de les mateixes: 5 punts. 
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4.- Jaciments arqueològics que per les seves característiques o evidencies materials 
estiguin enquadrats en més d’un àmbit cronològic de la prehistòria, de la antiguitat o de 
la edat mitjana de Mallorca: 5 punts. 
 
5.- Jaciments arqueològics que radiquin a municipis de la Serra de Tramuntana 
declarada Patrimoni Mundial: 5 punts. 
 
En cas d’empat es donarà preferència a la sol· licitud que hagi tingut entrada en el 
registre en primer lloc dins els dies hàbils establerts d’acord amb l’article 31.2 b) de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i la documentació s’hagi aportat completa, sense necessitat 
de fer cap requeriment. Si persisteix l’empat, i aquesta documentació fos incompleta, es 
prioritzarà aquella sol·licitud amb menys deficiències. 
 
 
11. PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS 
 
1.-La instrucció de l’expedient administratiu de concessió de les subvencions regulades 
en aquesta convocatòria correspon al secretari tècnic del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports, que realitzarà d’ofici totes les actuacions necessàries per a la 
determinació, coneixement i comprovació de les dades, en virtut de les quals s’ha de 
resoldre la concessió dels ajuts. 
 

2. Totes les sol·licituds de subvenció seran examinades i informades per una 
comissió tècnica d’avaluació del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell Insular de Mallorca. 

 
12. COMISSIÓ TÈCNICA D’AVALUACIÓ 
 
1. La Comissió Tècnica d’Avaluació estarà composta pels membres següents: 
 

a) Presidència:  
 

- Titular: Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i 
conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports. 

 
- Suplent: Sra. Francisca Coll Borràs, directora insular de Patrimoni 

Històric. 
 

b) Vocals: 
 
- Titular: Sr. Miguel Barceló Llompart, cap de servei jurídic de Patrimoni 

Històric 
 

- Suplent: Sr. Antonio Lozano Ruíz, cap de secció de Béns Culturals del 
Servei de Patrimoni Històric 

 
- Titular: Sr. Jaume Cardell Perelló, cap de secció d’Arqueologia i 

Etnologia del Servei de Patrimoni Històric 
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- Suplent: Sr. Gabriel Ordinas Marcé, tècnic de la Secció d’Arqueologia i 

Etnologia del Servei de Patrimoni Històric 
 

- Titular: Sra. Helena Inglada Grau, tècnica arqueòloga de la Secció 
d’Arqueologia i Etnologia del Servei de Patrimoni Històric 

 
- Suplent: Sra. Francesca Tugores Truyol, tècnica de Patrimoni Artístic del 

Servei de Patrimoni Històric 
 

c) Secretària: 
 

- Titular: Sra. Serafina Munar Gregorio, tècnica d’administració general 
del Servei de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca. 

- Suplent: Sra. Elena Moll Vidal, tècnica d’administració general del 
Servei de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca. 

 
2. Tots els acords d’aquesta Comissió s’han d’adoptar per majoria simple, essent 
necessari la presència de la meitat dels seus membres. En tot cas, és obligatori la 
presència del president i de la secretària, titulars i/o suplents, per a la vàlida adopció 
dels acords. 
 
Tots els membres de la comissió tècnica d’avaluació tenen veu i vot, excepte la 
secretària, la qual tindrà veu però no vot. 
 
 
13. RESOLUCIÓ, TERMINI I NOTIFICACIÓ 
 
1. L'òrgan instructor és el secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports. 
 
2. El termini màxim de resolució és de sis mesos, comptadors des de la finalització del 
període de presentació de sol·licituds, transcorreguts els quals sense que se n’hagi dictat 
resolució, s’entendrà desestimada la sol·licitud, sense que això alliberi de l’obligació de 
l’administració de dictar resolució expressa.  
 
3. El Consell de Mallorca, en compliment del previst a l’article 14 de l’Ordenança 
general de subvencions, remetrà a la base de dades nacional de subvencions informació 
sobre aquesta convocatòria i de les resolucions de concessió que es derivin; es publicarà 
en el BOIB per conducte d’aquesta base de dades i es penjarà en la seu electrònica del 
Consell Insular de Mallorca https://seu.conselldemallorca.net/ca/la-seu. 
 
 
14. ABONAMENT DELS AJUTS, JUSTIFICACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ 
 
1.- El pagament s’efectuarà d’ofici una vegada concedida la subvenció mitjançant 
bestreta del 100% de l’import de les subvencions concedides sense l’obligació de 
presentar aval.  
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Per poder percebre la subvenció, els beneficiaris han d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries amb el Consell Insular de Mallorca, davant l’Agència Tributària 
(AEAT) i la Seguretat Social. 

 
2.-La justificació de les despeses s’ha de fer mitjançant la presentació el compte 
justificatiu de la despesa feta, d’acord amb l’article 39 de l’Ordenança general de 
subvencions.  

 
S’haurà de presentar: 
 

- Còpia de l’escriptura de compravenda o document administratiu 
equivalent. 

- Certificat de la inscripció a l’Inventari de Béns Immobles de l’ajuntament 

- Declaració responsable del beneficiari de l’adquisició pública del 
jaciment (annex V)  

- Declaració responsable de la persona beneficiària de la subvenció 
mitjançant la qual s’acrediti que les despeses relacionades en la memòria 
econòmica (hi ha de constar una relació de totes les factures i/o 
documents justificatius a què es refereix) corresponen sense dubte, a 
l’activitat subvencionada (annex V) 

- Una relació classificada de les despeses de l’activitat signada per la 
persona beneficiària de la subvenció amb identificació del creditor i del 
document, l’import, la data d’emissió i data de pagament (pagament 
efectuat en els termes que s’assenyalen en l’article 48.2 de l’Ordenança 
general de subvencions) amb indicació de les desviacions esdevingudes, 
si s’escau (annex V-bis) 

- Relació detallada, signada per la persona beneficiària, dels fons propis i 
d’altres ingressos o subvencions que han finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import de procedència. Si no n’hi ha, 
s’ha d’acreditar mitjançant una declaració responsable. (annex V-bis) 

- Les factures o document de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic 
mercantil, justificatives de la despesa total del projecte subvencionat, i 
que expressin clarament: nom complet i NIF/CIF de la persona o entitat 
expedidora, número i data, concepte, IVA i retenció fiscal (si correspon) i 
dades fiscals del client de la factura.  

- L’IVA és subvencionable sempre que el beneficiari acrediti, mitjançant 
declaració responsable que no el recupera ni el compensa (annex VI). 

- Certificació de les obligacions reconegudes d’acord amb l’article 48.1 de 
l’Ordenança general de subvencions. 

 
- Declaració responsable que el cost d’adquisició de les despeses 

subvencionables no supera el valor de mercat.(annex VI) 
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- Les factures presentades han d’estar emeses i pagades entre l’1 de gener 
de 2016 i el 30 de novembre de 2018. 

- La documentació acreditativa del pagament s’ha de fer mitjançant alguna 
de les tres formes que es detallen a continuació, d’acord amb l’article 48 
de l’Ordenança general de subvencions: 

1) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte 
bancari:  

a) Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o 
document bancari acreditatiu del pagament en el qual figurin el 
concepte de la transferència o l’ingrés, la data del document, 
l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el 
pagament de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, 
que han de coincidir amb el beneficiari i amb l’emissor de la 
factura, respectivament, i   

b) Extracte del compte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual 
figuri el càrrec d’aquesta transferència. 

2) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

a) Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del 
proveïdor que emet la factura o document equivalent, sempre que 
estigui vençut;  

b) Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual 
figuri el càrrec d’aquest xec o pagaré, i  

c) Certificat de l’entitat bancària en què consti el número de xec, 
l’import i la identificació de qui el cobra i la data de cobrament 
(no és necessari presentar l’extracte del compte corrent si el 
certificat de l’entitat bancària inclou també la identificació del 
número de compte en què s’ha carregat el xec i el titular del 
compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda).  

3) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  

a) Tiquet de compra en què figuri el pagament amb targeta en cas 
que no s’indiqui en la factura 

b) Resguard del pagament amb targeta, i  

c) Extracte del compte on figuri el càrrec del pagament amb targeta. 
L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol 
similar de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i 
el número del compte corrent en què es carrega el pagament de la 
targeta, el beneficiari, el concepte pel qual es fa la transferència i 
l’import i data de l’operació.  

- En cap cas s’admetran pagaments amb efectiu. 

Si la despesa justificada excedeix de l’import del projecte, la possible desviació 
pressupostària anirà a càrrec del beneficiari. Si pel contrari la despesa justificada és 
inferior a l’import del pressupost presentat es procedirà a la reducció proporcional de la 



 12 

subvenció concedida tenint en compte el total del pressupost presentat i l’import total de 
despeses subvencionables de la intervenció arqueològica/paleontològica duta a terme. 

El Consell Insular de Mallorca inspeccionarà les actuaciones subvencionades, inclosa la 
instal·lació de la cartelleria, sens perjudici de les competències que puguin 
correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres organismes o institucions. 

No obstant, el CIM pot demanar la documentació que consideri adient ateses les 
característiques de cada cas. 
 
3. Termini de presentació: la data màxima de presentació del compte justificatiu serà el 
dia 30 de novembre de 2018.  

 
15. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
 

1. El beneficiari a més de complir amb les obligacions establertes a l’article 9 de 
l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca han de complir 
amb les següents: 

 

- Col·locar en un lloc visible i a l’entrada del jaciment la cartelleria fent constar el 
nom del jaciment i que aquest s’ha adquirit mitjançant subvenció atorgada pel CIM 
amb fons de l’1 per cent cultural, de conformitat amb el model que figura al annex 
XI. 

 

- Es farà constar a la difusió que es dugui a terme que el jaciment s’ha adquirit 
mitjançant subvenció atorgada pel CIM amb fons de l’1 per cent cultural. 

 

- El beneficiari haurà de destinar els béns objecte de la subvenció a la finalitat concreta 
per a la qual es concedí la subvenció per un període no inferior a 5 anys, en el cas de 
bens inscribibles, en un registre públic i per un termini no inferior a 2 anys, per a la 
resta dels bens. En el cas de bens inscribibles, en un registre públic, s’haurà de fer 
constar en l’escriptura, l’expressada circumstància, així com l’import de la subvenció 
concedida, aquests extrems seran igualment objecte d’inscripció en el registre públic 
corresponent.  
 

L’incompliment de l’obligació de destí abans referida que es produeix en tot cas 
amb l’alienació o el gravamen del be, serà causa de reintegrament, en els termes 
establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
(capítol II, títol II), i implicarà l’afecció del be al pagament del reintegrament, 
qualsevol que sigui el seu posseïdor amb l’excepció del tercer protegit per la fe 
pública registral o es justifiqui l’adquisició dels bens amb bona fe i títol just o en 
establiment mercantil o industrial, en el cas de bens mobles no inscribibles. 

No es considera incomplida l’obligació de destí abans expressada: 
 
a) Si tractant-se de bens no inscribibles en un registre públic fossin substituïts 
per altres que serveixin en condicions anàlogues a la finalitat per a la que es 



 13 

concedí la subvenció i aquest us es mantingui fins a completar el període 
establert, sempre que la substitució hagi estat autoritzada pel Consell Insular de 
Mallorca ( administració concedent) 
 
b) En el cas de bens inscribibles en un registre públic, el canvi de destinació, 
alienació o gravamen sigui autoritzat pel Consell Insular de Mallorca. En aquest 
cas, l’adquirent assumirà l’obligació de mantenir el destí dels bens a la finalitat 
de la subvenció pel període restant i en cas d’incompliment, queda obligat al 
reintegrament de la subvenció. 

 
16. SUBCONTRACTACIÓ 
 
Se regeix d’acord amb el Capitol I del Títol III de l’Ordenança general de subvencions 
del Consell de Mallorca.  
 
17. RENUNCIA 
 
En qualsevol moment del procediment els interessats podran desistir i/o renunciar al 
dret de percebre les subvencions a que fa referència aquesta convocatòria, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 94 de la Llei 39/2015, 1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú. Si el desistiment es produeix abans de l’aprovació de 
la subvenció es produirà l’arxiu de l’expedient sense més tràmit.  
 
Si l’interessat renúncia  a la subvenció concedida i no s’ha produït encara cap tipus 
d’abonament mitjançant la figura de la bestreta, es tendrà per desistida la petició de la 
subvenció sense necessitat que el CIM iniciï expedient de reintegrament (Annex VIII). 
En aquest cas l’import s’adjudicarà directament al següent interessat segons la 
puntuació obtinguda. 
 
Si l’interessat renúncia a la subvenció concedida i el CIM ja l’ha abonada mitjançant la 
figura de la bestreta, l’interessat haurà de retornar íntegrament la quantitat percebuda en 
concepte de bestreta renunciant a dita subvenció, sense necessitat que el CIM iniciï 
expedient de reintegrament. (Annex VIII).  
 
Si l’interessat finalment ha adquirit el terreny per un import inferior i, per tant, la 
justificació definitiva és per un import inferior al concedit, sempre tenint en compta la 
base 2.2 relativa als percentatges, en compliment del que disposa l’article 58.2 de la 
Ordenança general de subvenciones del CIM, pot renunciar al romanent de la concessió 
de la subvenció havent de retornar, si s’ha abonat per part del CIM, la quantia d’aquest 
romanent (annex IX), prèvia resolució que serà causa suficient per a la declaració del 
reintegrament. 
 
18. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT 
 
Els òrgans competents del Consell Insular de Mallorca podran anul·lar total o 
parcialment les subvencions i ajudes concedides en el cas d’incompliment per part del 
beneficiari d’alguna de les obligacions previstes a la normativa de subvencions i en 
aquesta convocatòria, el qual vendrà obligat al reintegrament de les quantitats rebudes i 
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dels interessos de demora que corresponguin, prèvia la tramitació del corresponent 
procediment previst a la normativa de subvencions. El procediment utilitzat serà el 
contradictori, garantint sempre el dret de l’interessat a l’audiència prèvia. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que 
poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement 
de l’òrgan competent per la iniciació del corresponent procediment sancionador. 
 
En qualsevol cas, serà d’aplicació el que disposa el Títol IV reintegrament l’Ordenança 
general de subvencions i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
 
19. INFRACCIONS I SANCIONS 
 
El règim d’infraccions aplicables serà l’establert en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions;  
 
El règim de sancions administratives serà el regulat en el Títol VI de l’Ordenança 
general de subvencions i resta de la normativa que li sigui aplicable. 
 
 
20. RECURSOS 
 
Contra l’acord d’aprovació d’aquesta convocatòria, la d’autorització, concessió o 
denegació d’aquests ajuts que no posen fi a la via administrativa es podrà interposar 
recurs d’alçada davant aquest Consell Executiu o davant la Comissió de Govern del 
Consell Insular de Mallorca, dins el termini d’UN MES, comptador a partir del dia 
següent al de la recepció de la present notificació. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. 
 
Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hagi 
resolució expressa. 
 
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques. 
 

21. NORMATIVA D’APLICACIÓ  

 

Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es regeixen per l’Ordenança general de 
subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18/02/2017); la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003); 
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el 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 (BOE núm. 176, de 25/07/2006); 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015); la Llei 8/2000 de 27 
d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134, de 02/11/2000); el Reglament orgànic 
del Consell Insular de Mallorca, aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 
(BOIB núm. 102, de 15 d’agost de 2001), modificat pels acords de Ple de 8 de març de 
2004, per acord de 28 de juliol de 2008, 13 d’octubre de 2011, 14 de febrer de 2013, 9 
d’octubre de 2014 i 12 de desembre de 2016; el Decret de Presidència del Consell 
Insular de Mallorca, de data 10 de juliol de 2015, d’organització del Consell Insular de 
Mallorca (BOIB núm. 109 de 18/07/2015), modificat per l’acord de 24 de febrer de 
2016 (BOIB núm. 27 de 27/02/16); l’Ordenança vigent de procediment administratiu 
del Consell Insular de Mallorca aprovada pel Ple del Consell Insular de Mallorca de 2 
de maig de 1995 (BOIB núm. 100 de 10/08/95), i la resta de normativa que hi sigui 
d’aplicació. 

ANNEX I 
 

Sol·licitud de subvenció 

 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A 
L’ADQUISICIÓ DE TERRENYS ON S’UBIQUIN JACIMENTS ARQUEOLÒGIGS 
A L’ILLA DE MALLORCA, ANY 2018 
 

Persona jurídica sol·licitant: 

Nom i llinatges/nom o raó social 

 

 

                                                             NIF / CIF: 

carrer o plaça: 

 

núm.:            pis:             localitat:       

  

 

 

Domicili: 

codi postal:                     telèfon:                         fax: 

 

Correu electrònic: 

 

Nom i llinatges del representant: 
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NIF:                                                    telèfon: 

 

SOL·LICITA: 

 

Acollir-se a les subvencions econòmiques de la Direcció Insular de Patrimoni del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca per a 
l’adquisició de jaciments arqueològics, any 2018. 

 

1. OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ ____________________________________ 
 

2. PRESSUPOST ___________________________ 
 

3. QUANTITAT QUE SE SOL·LICITA ____________________________ 
 

4. Declaració amb relació a l’IVA:          Sí és recuperarà i compensarà     
               No és recuperarà ni compensarà 

 

5. Autoritzo al Consell Insular de Mallorca a sol·licitar i obtenir, davant l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i el 
propi Consell Insular de Mallorca les dades relatives al compliment de les seves 
obligacions tributàries per comprovar el compliment dels requisits establerts per 
obtenir, percebre i mantenir la subvenció, de conformitat amb l’aticle 10.3 de 
l’Ordenança general de subvencions. 

 

 

Adjunt la documentació exigida a la convocatòria.  

 

Signatura  _____________________________                    

 

Data: _____________________, ____ d_________________ de 2018 

 

 
 
“D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, us informem que les  dades que contingui la sol·licitud 
per participar en el procés de concessió de la subvenció, la documentació que s’hi 
adjunti o la que es generi a partir d’aquesta convocatòria, s’incorporaran en un fitxer de 
dades personals, inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és 

 
a
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responsable el Consell Insular de Mallorca. Aquest fitxer serveix per convocar i 
concedir les subvencions econòmiques per a actuacions que tinguin com a objectiu les 
intervencions arqueològiques i/o paleontològiques definides al Decret 144/2000, que 
aprova el reglament d’intervencions arqueològiques i paleontològiques a les Illes 
Balears. El fitxer serveix també per tramitar els expedients sancionadors per haver 
comès  infraccions, segons el que preveu la normativa vigent en matèria de 
subvencions.  Les cessions previstes de les dades són les publicacions previstes en la 
convocatòria, les entitats col·laboradores, i persones interessades en l’expedient, segons 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat i el 
Jutjats i tribunals de justícia.”  
 
L’òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, el dret d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició és el Servei de Patrimoni Històric del Departament 
de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca. Plaça de l’Hospital, 4, 
07012-Palma.”  
 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS. DIRECCIÓ INSULAR 
DE PATRIMONI. 

 

ANNEX II 

 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO INCÓRRER EN CAP DE LES 
PROHIBICIONS ESTABLERTES L’ARTICLE 8.2 DE LA ORDENANÇA 
GENERAL DE SUBVENCIONS (BOIB NÚM. 21, DE 18/02/2017) 

 
 
El Sr./a ......................................................................................, titular del NIF 
..........................., representant de l’entitat .............................................................. (si 
escau) amb el CIF .................................... i domicili, a l’efecte de notificacions a 
........................................................................................................................, declara, 
 
 

Que ................................................................................................................. no 
incorre en cap de les prohibicions establertes en l’article 8.2 de la Ordenança general 
de subvencions, per obtenir la condició beneficiària d’una subvenció. 

 
 
I, perquè consti on convengui, ho firm. 
 
 
Palma, ...........................  El secretari tècnic de Cultura, 

Patrimoni i Esports 
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ANNEX III 

 

Declaració responsable relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades 
d’altres institucions públiques o privades, per realitzar la mateixa activitat.  

 

Persona sol·licitant: 

Nom i llinatges/nom o raó social 

 

                                                             NIF / CIF: 

carrer o plaça: 

 

núm.:            pis:             localitat:        

 

 

Domicili: 

codi postal:                     telèfon:                         fax: 

Correu electrònic: 

Nom i llinatges del representant: 

 

NIF:                                                    telèfon: 

 

DECLARA: 

 

Que amb relació a la documentació aportada per a l’adquisició 
de______________________________________ dins la Convocatòria de subvencions 
per a l’adquisició de jaciments arqueològics, any 2018: 

 

a) No ha demanat/rebut altres suports econòmics per a aquesta activitat � 
b) Ha demanat els següents suports econòmics per a aquesta activitat: 

 

Entitat subvencionadora________________________________________ 

 

Quantia________   Rebuda �    Concedida i no rebuda �    Denegada �       No 
resolta�  

 

Adjunt la documentació exigida a la convocatòria.  
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Signatura  _____________________________                    

 

 

Data: _____________________, ____ d_________________ de 2018 

 

 

ANNEX IV 

SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS 

 
DADES PERCEPTOR: 

N.I.F. PERCEPTOR 

 

LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL 

 

ADREÇA 

 

LOCALITAT C.POSTAL PROVINCIA 

   

TELÈFON FAX 

  
DADES BANCÀRIES: 

ENTITAT 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, a  
 
CERTIFICAT DE CONFORMITAT DE L’ENTITAT BANCÀRIA 
Aquestes dades coincideixen amb les que consten en aquesta oficina. 
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El Director / El Delegat                                                             El Perceptor 
 
 
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 el del Departament 
d’Economia i Hisenda de la Corporació. 

 

ANNEX V 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’ADQUISICIÓ DEL TERRENY ON S’UBICA 
EL JACIMENT ARQUEOLÒGIC SUBVENCIONAT 
 
____________________________________________, com a representant de 

___________________________________________, amb CIF/NIF_______________, en 

relació a la subvenció concedida pel Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del 

Consell Insular de Mallorca per dur a terme l’adquisició del jaciment arqueològic 

__________________________________________________ 

Declar sota la meva responsabilitat: 
 
1.- Que l'esmentat projecte s’ha realitzat. 
 
2.- Que la relació de despeses i d'ingressos que integren el pressupost executat és la que 
s’adjunta (annex V bis). 
 

La relació de despeses indica les dades fiscals del proveïdor, la identificació de la 
factura o document similar, el seu import, la data d’emissió i la data de pagament. La 
relació d’ingressos ha d’assenyalar la resta la resta d'ajuts, subvencions o ingressos 
que hagin finançat el mateix projecte subvencionat, amb indicació de l'import i la 
procedència. 

 

3.- Que la subvenció atorgada pel Consell Insular de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per 
a la qual es va concedir i que no supera - amb les subvencions i altres ingressos 
concurrents- el cost del projecte subvencionat. 
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I, perquè consti, sign aquesta declaració, a___________________, el ______ 

d___________________ de ____________ 

ANNEX V Bis 

 

COMPTE JUSTIFICATIU EN RELACIÓ A L’ADQUISICIÓ DEL TERRENY ON 
S’UBICA EL JACIMENT ARQUEOLÒGIC REALITZADA  

 
El/La Sr./a _______________________ amb DNI ____________ actuant en 
representació de l’Ajuntament______________________ en càrrec de 
_______________, en relació amb la subvenció concedida per adquirir el terreny on 
s’ubica el jaciment arqueològic 
_____________________________________________ any 2018, DECLAR sota la 
meva responsabilitat: 
 
Que el cost d’adquisició ha estat el següent: 
 
Ingressos: 
 
 

Subvenció Consell de Mallorca                                   ____________euros 
Altres ajudes dineràries o aportacions pròpies:     
� ________________________________               ____________euros 
� ________________________________                 ___________euros 

TOTAL INGRESSOS____________euros 

 

Els ingressos s’ajustaran a allò que realment s’ha justificat. 

 
Despeses: 
 
- Import de la Compravenda:_____€ 
- Factures. 
Núm. factura    Data        Proveïdor           Concepte                Import         Data 
pagament 
      
      
      
      
      

                                                                                      TOTAL _____________€. 

- Altres: 
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Indiqueu les desviacions esdevingudes, increments o disminucions respecte del 
pressupost presentat, i expliqueu el/s motiu/s: 
 
�________________________________________________________________    
 

___________________, ________ d _________________________ de 2018 
 

Signatura del beneficiari/representant de l’entitat beneficiària 
 
ANNEX VI 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA 
 
 
El Sr./Sra._______________________________________________, com a representant 

de l’entitat ______________________________________________, amb 

CIF/NIF________________________, en relació a la subvenció concedida en el marc de 

la Convocatòria per a l’adquisició de terrenys on s’ubiquin jaciments arqueològics a 

l’illa de Mallorca, any 2018 del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell 

Insular de Mallorca per 

adquirir_____________________________________________________  

Declar sota la meva responsabilitat que: 
 
 
 1.- Les despeses relacionades per import de ..................€ corresponen sense cap dubte a 
l’activitat subvencionada. 
 
 2.- El cost d’adquisició de les despeses subvencionables no supera el valor de mercat. 
 
 3 L’impost indirecte, IVA, de les factures és recuperat i compensat. 
 
 

I, perquè consti, sign aquesta declaració, a___________________, el ______ 

d___________________ de ____________ 
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ANEX VII 
 
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE de no trobar-se en la situació prevista en l’article 11 
de la Llei 22/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes 
 
 
 
El Sr./la Sra…………………………………………….., titular del DNI…………… 
com a representant legal de l’entitat ………………………………………. amb 
CIF………………….. 
 
 
DECLAR 
 
 
Que l’entitat…………………………… amb CIF…………………………., no ha estat 
sancionada o condemnada, en els tres darrers anys, per haver exercit o tolerat pràctiques 
laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per 
resolució administrativa ferma o per sentència judicial ferma, de conformitat al previst a 
la Llei 22/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes. 
 
 
 
(Signatura) 
 
 
 
.........,.........., d .......................... de 2018 
 
 
 
Annex VIII 
 
Model de renúncia a l’expedient de subvenció 
 
El Sr. ……………………………………………., batle/essa de l’Ajuntament de 
………………….amb DNI ………………………….. i domicili al carrer 
………………………………………………. a efectes de 
notificació…………………………….  
 
MANIFESTA: 
 
- Que ha sol·licitat una subvenció per l’adquisició del terreny 
………………………….., del terme municipal ………………………………,on es 
situa el jaciment ………………………………. per import de …………….. € ; 
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- que es va notificar l’acord de concessió de la subvenció per part del Consell Executiu 
per import de ………………………..€, 
- i, en compliment del que disposa l’article 90 i següents de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
SOL·LICITA: 
 
Renunciar al dret a la subvenció concedida per l’adquisició del terreny on es troba el 
jaciment ………………………………..……………………………………..… havent 
de retornar, si s’han abonat per part del CIM, les quantitats percebudes. 
 
………………….., .… de ……….. de 2018. 
 
 
 
Signatura 
 
 
Annex IX 
 
Model de renúncia per l’import no justificat 
 
El Sr. ……………………………………………., batle/essa de l’Ajuntament de 
………………….amb DNI ………………………….. i domicili al carrer 
………………………………………………. a efectes de 
notificació…………………………….  
 
MANIFESTA: 
 
- Que ha sol·licitat una subvenció per l’adquisició del terreny 
………………………….., del terme municipal ………………………………,on es 
situa el  jaciment ………………………………. per import de …………….. € ; 
- que es va notificar l’acord de concessió del Consell Executiu per import de 
………………………..€, 
- Vist que l’adquisició ha estat per un import inferior i, per tant, la justificació definitiva 
és per un import inferior al concedit; 
- en compliment del que disposa l’article 58.2 de la Ordenança general de subvenciones 
del CIM. 
 
SOL·LICITA: 
 
Renunciar al romanent de la concessió de la subvenció concedida per l’adquisició del 
terreny on es troba el jaciment 
………………………………..……………………………………..… havent de 
retornar, si s’ha abonat per part del CIM, la quantia d’aquest romanent. 
 
………………….., .… de ……….. de 2018. 
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Signatura 
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Annex X 
Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de 
enero de 2017 
Detalle municipal 
Balears, Illes: Población por municipios y sexo 
Unidades 
 
 Total 
  2017 
07 Balears, Illes 1.115.999 
07002 Alaior 9.097 
07001 Alaró 5.389 
07003 Alcúdia 19.395 
07004 Algaida 5.430 
07005 Andratx 10.930 
07901 Ariany 854 
07006 Artà 7.541 
07007 Banyalbufar 495 
07008 Binissalem 8.143 
07009 Búger 1.046 
07010 Bunyola 6.636 
07011 Calvià 49.063 
07012 Campanet 2.512 
07013 Campos 10.418 
07014 Capdepera 11.267 
07064 Castell, Es 7.343 
07015 Ciutadella de Menorca 28.838 
07016 Consell 3.962 
07017 Costitx 1.247 
07018 Deià 637 
07026 Eivissa 49.689 
07019 Escorca 217 
07020 Esporles 4.942 
07021 Estellencs 305 
07022 Felanitx 17.333 
07023 Ferreries 4.633 
07024 Formentera 12.280 
07025 Fornalutx 663 
07027 Inca 31.255 
07028 Lloret de Vistalegre 1.277 
07029 Lloseta 5.799 
07030 Llubí 2.206 
07031 Llucmajor 35.513 
07033 Manacor 41.095 
07034 Mancor de la Vall 1.449 
07032 Maó-Mahón 28.161 
07035 Maria de la Salut 2.159 
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07036 Marratxí 36.383 
07037 Mercadal, Es 4.788 
07902 Migjorn Gran, Es 1.356 
07038 Montuïri 2.836 
07039 Muro 6.829 
07040 Palma de Mallorca 406.492 
07041 Petra 2.794 
07044 Pobla, Sa 12.793 
07042 Pollença 16.157 
07043 Porreres 5.256 
07045 Puigpunyent 1.997 
07059 Salines, Ses 4.860 
07046 Sant Antoni de Portmany 25.290 
07049 Sant Joan 2.064 
07050 Sant Joan de Labritja 6.139 
07048 Sant Josep de sa Talaia 26.133 
07051 Sant Llorenç des Cardassar 8.328 
07052 Sant Lluís 6.954 
07053 Santa Eugènia 1.653 
07054 Santa Eulària des Riu 36.605 
07055 Santa Margalida 11.801 
07056 Santa María del Camí 7.062 
07057 Santanyí 11.348 
07058 Selva 3.869 
07047 Sencelles 3.154 
07060 Sineu 3.641 
07061 Sóller 13.936 
07062 Son Servera 11.265 
07063 Valldemossa 1.950 
07065 Vilafranca de Bonany 3.047 
  
  
Fuente:   
Instituto Nacional de Estadística  
 
 
Annex XI 
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DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROPOSTA D'ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L'ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ I DECLARACIÓ DE 
LA PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, 
ANY 2017. ASSOCIACIÓ DE MESTRES JUBILATS I MESTRES JUBILADES 
DE LES ILLES BALEARS 

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

 

Antecedents 

1. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir a l’Associació Germandat de Mestres Jubilats i Mestres 
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Jubilades de les Illes Balears una subvenció, per import de 240,00 euros, per al 
desenvolupament del projecte manteniment (línia 2 despeses d’inversió) en el marc de 
la convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors 
per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 
37 de 28 de març de 2017). 

2. Dia 20 de juliol de 2017, registre general d’entrada número 22753, el senyor Joan 
Martorell Trobat, en nom i representació de l’Associació Germandat de Mestres Jubilats 
i Mestres Jubilades de les Illes Balears, va presentar escrit de renúncia a la subvenció 
atorgada en concepte de manteniment (línia 2 despeses d’inversió). 

3. Dia 26 de febrer de 2018, la tag de Promoció Sociocultural, amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, va emetre 
informe proposta relatiu a l’acceptació de la renúncia i declaració de pèrdua del dret de 
cobrament de la subvenció en què es posava de manifest que «en aplicació de la 
legislació vigent, resulta procedent acceptar la renúncia a la subvenció concedida a 
l’Associació Germandat de Mestres Jubilats i Mestres Jubilades de les Illes Balears, CIF 
G-07411812, per import de 240,00 euros, en concepte de manteniment (línia 2 despeses 
d’inversió) en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a associacions i 
entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de promoció 
sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017), i en conseqüència 
declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida. Així mateix, 
l’import de la disposició de despesa núm. 220170004222 ha de revertir a la partida 
pressupostària corresponent». 

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

Fonaments 

1. L’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, determina que tot interessat podrà desistir de la seva 
sol·licitud o, quan no estigui prohibit per l’Ordenament Jurídic, renunciar als seus drets. 

2. En la base dotzena i setzena de les bases reguladores de la convocatòria de 
subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per al 
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017, (BOIB núm. 37, de 
28 de març de 2017), es determinen les obligacions dels beneficiaris de les subvencions 
i la justificació de les despeses efectuades en càrrec al projecte presentat. 

3. En els articles 34, 37 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i en l’article 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la llei 38/2003, general de subvencions es regula la pèrdua del 
dret al cobrament de la subvenció, entre d’altres supòsits, en cas de falta de justificació 
de la subvenció. 

4. D’acord amb el que s’estableix en l’article 28 del Reglament orgànic del Consell 
Insular de Mallorca, modificat per acord de Ple del Consell Insular de Mallorca, en 
sessió de dia 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016), i 
en la base 23.4 de les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per a 
l’any 2018, l’òrgan competent per resoldre és el Consell Executiu del Consell de 
Mallorca. 
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Per tot això, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a l’Associació Germandat de Mestres 
Jubilats i Mestres Jubilades de les Illes Balears, CIF G-07411812, per import de 240,00 
euros, en concepte de manteniment (línia 2 despeses d’inversió) en el marc de la 
convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per 
el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 37 
de 28 de març de 2017), d’acord amb l’escrit de renúncia presentat pel senyor Joan 
Martorell Trobat en nom i representació de l’Associació Germandat de Mestres Jubilats 
i Mestres Jubilades de les Illes Balears, el dia 20 de juliol de 2017. 

2. Declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació 
Germandat de Mestres Jubilats i Mestres Jubilades de les Illes Balears, CIF G-
07411812, per import de 240,00 euros, en concepte de manteniment (línia 2 despeses 
d’inversió), i que l’import de la disposició de despesa núm. 220170004222 reverteixi a 
la partida pressupostària corresponent. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació Germandat de Mestres Jubilats i Mestres 
Jubilades de les Illes Balears, i a la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

 

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

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

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

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

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

 

PROPOSTA D'ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L'ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ I DECLARACIÓ DE 
LA PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ PER AL 
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DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, 
ANY 2017. ASOCIACIÓN TERCERA EDAD DE SON COTONER. 

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

Antecedents 

1. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir a la Asociación de la Tercera Edad de Son Cotoner una 
subvenció, per import de 300,00 euros, per al desenvolupament del projecte 
manteniment (línia 2 despeses d’inversió) en el marc de la convocatòria de subvencions 
destinades a associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de 
projectes de promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017). 

2. Dia 20 de juliol de 2017, registre general d’entrada número 22752, la senyora 
Primitiva Parrona Sendra, en nom i representació de la Asociación de la Tercera Edad 
de Son Cotoner, va presentar escrit de renúncia a la subvenció atorgada en concepte de 
manteniment (línia 2 despeses d’inversió). 

3. Dia 26 de febrer de 2018, la tag de Promoció Sociocultural, amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, va emetre 
informe proposta relatiu a l’acceptació de la renúncia i declaració de pèrdua del dret de 
cobrament de la subvenció en què es posava de manifest que «en aplicació de la 
legislació vigent, resulta procedent acceptar la renúncia a la subvenció concedida a 
l’Associació de la Tercera Edat de Son Cotoner, CIF G-07479280, per import de 300,00 
euros, en concepte de manteniment (línia 2 despeses d’inversió) en el marc de la 
convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per 
el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 37 
de 28 de març de 2017), i en conseqüència declarar la pèrdua del dret al cobrament de la 
subvenció concedida. Així mateix, l’import de la disposició de despesa núm. 
220170004230 ha de revertir a la partida pressupostària corresponent». 

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

Fonaments 

1. L’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, determina que tot interessat podrà desistir de la seva 
sol·licitud o, quan no estigui prohibit per l’Ordenament Jurídic, renunciar als seus drets. 

2. En la base dotzena i setzena de les bases reguladores de la convocatòria de 
subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per al 
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017, (BOIB núm. 37, de 
28 de març de 2017), es determinen les obligacions dels beneficiaris de les subvencions 
i la justificació de les despeses efectuades en càrrec al projecte presentat. 

3. En els articles 34, 37 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i en l’article 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la llei 38/2003, general de subvencions es regula la pèrdua del 
dret al cobrament de la subvenció, entre d’altres supòsits, en cas de falta de justificació 
de la subvenció. 
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4. D’acord amb el que s’estableix en l’article 28 del Reglament orgànic del Consell 
Insular de Mallorca, modificat per acord de Ple del Consell Insular de Mallorca, en 
sessió de dia 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016), i 
en la base 23.4 de les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per a 
l’any 2018, l’òrgan competent per resoldre és el Consell Executiu del Consell de 
Mallorca. 

 

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

1. Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a la Asociación de la Tercera Edad de 
Son Cotoner, CIF G-07479280, per import de 300,00 euros, en concepte de 
manteniment (línia 2 despeses d’inversió) en el marc de la convocatòria de subvencions 
destinades a associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de 
projectes de promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017), 
d’acord amb l’escrit de renúncia presentat per la senyora Primitiva Parrona Sendra, en 
nom i representació de la Asociación de la Tercera Edad de Son Cotoner, el dia 20 de 
juliol de 2017. 

2. Declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació de 
la Tercera Edat de Son Cotoner, CIF G-07479280, per import de 300,00 euros, en 
concepte de manteniment (línia 2 despeses d’inversió), i que l’import de la disposició de 
despesa núm. 220170004230 reverteixi a la partida pressupostària corresponent. 

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

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

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

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

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

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
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PROPOSTA D'ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L'ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ I DECLARACIÓ DE 
LA PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, 
ANY 2017. ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS DE SENCELLES. 

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

Antecedents 

 

1. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir a l’Associació Persones Majors de Sencelles una subvenció, per 
import de 300,00 euros, per al desenvolupament del projecte manteniment (línia 2 
despeses d’inversió) en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 
promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017). 
 
2. Dia 20 de juliol de 2017, registre general d’entrada número 22657, el senyor José 
Hernández Alarcon, en nom i representació de l’Associació Persones Majors de 
Sencelles, va presentar escrit de renúncia a la subvenció atorgada en concepte de 
manteniment (línia 2 despeses d’inversió). 

 

3. Dia 26 de febrer de 2018, la tag de Promoció Sociocultural, amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, va emetre 
informe proposta relatiu a l’acceptació de la renúncia i declaració de pèrdua del dret de 
cobrament de la subvenció en què es posava de manifest que «en aplicació de la 
legislació vigent, resulta procedent acceptar la renúncia a la subvenció concedida a 
l’Associació Persones Majors de Sencelles, CIF G-07432347, per import de 300,00 
euros, en concepte de manteniment (línia 2 despeses d’inversió) en el marc de la 
convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per 
el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 37 
de 28 de març de 2017), i en conseqüència declarar la pèrdua del dret al cobrament de la 
subvenció concedida. Així mateix, l’import de la disposició de despesa núm. 
220170004183 ha de revertir a la partida pressupostària corresponent». 

 

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

 

Fonaments 

 

1. L’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, determina que tot interessat podrà desistir de la seva 
sol·licitud o, quan no estigui prohibit per l’Ordenament Jurídic, renunciar als seus drets. 
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2. En la base dotzena i setzena de les bases reguladores de la convocatòria de 
subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per al 
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017, (BOIB núm. 37, de 
28 de març de 2017), es determinen les obligacions dels beneficiaris de les subvencions 
i la justificació de les despeses efectuades en càrrec al projecte presentat. 
 

3. En els articles 34, 37 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i en l’article 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la llei 38/2003, general de subvencions es regula la pèrdua del 
dret al cobrament de la subvenció, entre d’altres supòsits, en cas de falta de justificació 
de la subvenció. 

 

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

 

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

 

1. Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a l’Associació Persones Majors de 
Sencelles, CIF G-07432347, per import de 300,00 euros, en concepte de manteniment 
(línia 2 despeses d’inversió) en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 
promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017), d’acord amb 
l’escrit de renúncia presentat pel senyor José Hernández Alarcon, en nom i 
representació de l’Associació Persones Majors de Sencelles, el dia 20 de juliol de 2017. 

 

2. Declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació 
Persones Majors de Secelles, CIF G-07432347, per import de 300,00 euros, en concepte 
de manteniment (línia 2 despeses d’inversió), i que l’import de la disposició de despesa 
núm. 220170004183 reverteixi a la partida pressupostària corresponent. 

 

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

 

Contra aquesta acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 
alternativament, els recursos següents: 
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a) Directament, el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Palma que correspongui en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

 

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

 

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

 

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

 

PROPOSTA D'ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L'ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ I DECLARACIÓ DE 
LA PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, 
ANY 2017. ASSOCIACIÓ GENT MAJOR DE SON SERRA DE MARINA. 

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

Antecedents 

1. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir a l’Associació Gent Major de Son Serra de Marina una 
subvenció, per import de 290,00 euros, per al desenvolupament del projecte 
manteniment (línia 2 despeses d’inversió) en el marc de la convocatòria de subvencions 
destinades a associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de 
projectes de promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017). 

2. Dia 20 de juliol de 2017, registre general d’entrada número 22714, el senyor 
Francisco Duran Sastre, en nom i representació de l’Associació Gent Major de Son 
Serra de Marina, va presentar escrit de renúncia a la subvenció atorgada en concepte de 
manteniment (línia 2 despeses d’inversió). 

3. Dia 26 de febrer de 2018, la tag de Promoció Sociocultural, amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, va emetre 
informe proposta relatiu a l’acceptació de la renúncia i declaració de pèrdua del dret de 
cobrament de la subvenció en què es posava de manifest que «en aplicació de la 
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legislació vigent, resulta procedent acceptar la renúncia a la subvenció concedida a 
l’Associació Gent Major de Son Serra de Marina, CIF G-57041964, per import de 
290,00 euros, en concepte de manteniment (línia 2 despeses d’inversió) en el marc de la 
convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per 
el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 37 
de 28 de març de 2017), i en conseqüència declarar la pèrdua del dret al cobrament de la 
subvenció concedida. Així mateix, l’import de la disposició de despesa núm. 
220170004175 ha de revertir a la partida pressupostària corresponent». 

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

Fonaments 

1. L’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, determina que tot interessat podrà desistir de la seva 
sol·licitud o, quan no estigui prohibit per l’Ordenament Jurídic, renunciar als seus drets. 

2. En la base dotzena i setzena de les bases reguladores de la convocatòria de 
subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per al 
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017, (BOIB núm. 37, de 
28 de març de 2017), es determinen les obligacions dels beneficiaris de les subvencions 
i la justificació de les despeses efectuades en càrrec al projecte presentat. 

3. En els articles 34, 37 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i en l’article 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la llei 38/2003, general de subvencions es regula la pèrdua del 
dret al cobrament de la subvenció, entre d’altres supòsits, en cas de falta de justificació 
de la subvenció. 

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

 

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

1. Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a l’Associació Gent Major de Son 
Serra de Marina, CIF G-57041964, per import de 290,00 euros, en concepte de 
manteniment (línia 2 despeses d’inversió) en el marc de la convocatòria de subvencions 
destinades a associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de 
projectes de promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017), 
d’acord amb l’escrit de renúncia presentat pel senyor Francisco Duran Sastre, en nom i 
representació de l’Associació Gent Major de Son Serra de Marina, el dia 20 de juliol de 
2017. 

2. Declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació 
Gent Major de Son Serra de Marina, CIF G-57041964, per import de 290,00 euros, en 
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concepte de manteniment (línia 2 despeses d’inversió), i que l’import de la disposició de 
despesa núm. 220170004175 reverteixi a la partida pressupostària corresponent. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació Gent Major de Son Serra de Marina i a la 
Intervenció General del Consell de Mallorca. 

 

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

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

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

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

 

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

 

PROPOSTA D'ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L'ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ I DECLARACIÓ DE 
LA PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, 
ANY 2017. ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS S'ARENAL DE 
LLUCMAJOR. 

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

Antecedents 

1. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir a l’Associació de Persones Majors s’Arenal de Llucmajor una 
subvenció, per import de 300,00 euros, per al desenvolupament del projecte 
manteniment (línia 2 despeses d’inversió) en el marc de la convocatòria de subvencions 
destinades a associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de 
projectes de promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017). 
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2. Dia 20 de juliol de 2017, registre general d’entrada número 22763, el senyor 
Francisco Nogales Anca, en nom i representació de l’Associació de Persones Majors 
s’Arenal de Llucmajor, va presentar escrit de renúncia a la subvenció atorgada en 
concepte de manteniment (línia 2 despeses d’inversió). 

3. Dia 26 de febrer de 2018, la tag de Promoció Sociocultural, amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, va emetre 
informe proposta relatiu a l’acceptació de la renúncia i declaració de pèrdua del dret de 
cobrament de la subvenció en què es posava de manifest que «en aplicació de la 
legislació vigent, resulta procedent acceptar la renúncia a la subvenció concedida a 
l’Associació de Persones Majors s’Arenal de Llucmajor, CIF G-07302524, per import 
de 300,00 euros, en concepte de manteniment (línia 2 despeses d’inversió) en el marc de 
la convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors 
per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 
37 de 28 de març de 2017), i en conseqüència declarar la pèrdua del dret al cobrament 
de la subvenció concedida. Així mateix, l’import de la disposició de despesa núm. 
220170004204 ha de revertir a la partida pressupostària corresponent». 

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

Fonaments 

1. L’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, determina que tot interessat podrà desistir de la seva 
sol·licitud o, quan no estigui prohibit per l’Ordenament Jurídic, renunciar als seus drets. 

2. En la base dotzena i setzena de les bases reguladores de la convocatòria de 
subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per al 
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017, (BOIB núm. 37, de 
28 de març de 2017), es determinen les obligacions dels beneficiaris de les subvencions 
i la justificació de les despeses efectuades en càrrec al projecte presentat. 

3. En els articles 34, 37 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i en l’article 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la llei 38/2003, general de subvencions es regula la pèrdua del 
dret al cobrament de la subvenció, entre d’altres supòsits, en cas de falta de justificació 
de la subvenció. 

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

 

Per tot això, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu que adopti el següent acord: 
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1. Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a l’Associació de Persones Majors 
s’Arenal de Llucmajor, CIF G-07302524, per import de 300,00 euros, en concepte de 
manteniment (línia 2 despeses d’inversió) en el marc de la convocatòria de subvencions 
destinades a associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de 
projectes de promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017), 
d’acord amb l’escrit de renúncia presentat pel senyor Francisco Nogales Anca, en nom i 
representació de l’Associació de Persones Majors s’Arenal de Llucmajor, el dia 20 de 
juliol de 2017. 

2. Declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació 
Persones Majors s’Arenal de Llucmajor, CIF G-07302524, per import de 300,00 euros, 
en concepte de manteniment (línia 2 despeses d’inversió), i que l’import de la disposició 
de despesa núm. 220170004204 reverteixi a la partida pressupostària corresponent. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació Persones Majors s’Arenal de Llucmajor i a la 
Intervenció General del Consell de Mallorca. 

 

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

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

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

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

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

 

PROPOSTA D'ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L'ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ I DECLARACIÓ DE 
LA PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, 
ANY 2017. ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT DE CALVIA. 

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

Antecedents 
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1. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir a l’Associació Tercera Edat de Calvià una subvenció, per import 
de 246,99 euros, per al desenvolupament del projecte manteniment (línia 2 despeses 
d’inversió) en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a associacions i 
entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de promoció 
sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017). 
 
2. Dia 20 de juliol de 2017, registre general d’entrada número 22754, la senyora 
Magdalena Moll Viñas, en nom i representació de l’Associació Tercera Edat de Calvià, 
va presentar escrit de renúncia a la subvenció atorgada en concepte de manteniment 
(línia 2 despeses d’inversió). 

 

3. Dia 26 de febrer de 2018, la tag de Promoció Sociocultural, amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, va emetre 
informe proposta relatiu a l’acceptació de la renúncia i declaració de pèrdua del dret de 
cobrament de la subvenció en què es posava de manifest que «en aplicació de la 
legislació vigent,  resulta procedent acceptar la renúncia a la subvenció concedida a 
l’Associació Tercera Edat de Calvià, CIF G-07214596, per import de 246,99 euros, en 
concepte de manteniment (línia 2 despeses d’inversió) en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 37 de 
28 de març de 2017), i en conseqüència declarar la pèrdua del dret al cobrament de la 
subvenció concedida. Així mateix, l’import de la disposició de despesa núm. 
220170004214 ha de revertir a la partida pressupostària corresponent». 

 

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

 

Fonaments 

 

1. L’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, determina que tot interessat podrà desistir de la seva 
sol·licitud o, quan no estigui prohibit per l’Ordenament Jurídic, renunciar als seus drets. 

 
2. En la base dotzena i setzena de les bases reguladores de la convocatòria de 
subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per al 
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017, (BOIB núm. 37, de 
28 de març de 2017), es determinen les obligacions dels beneficiaris de les subvencions 
i la justificació de les despeses efectuades en càrrec al projecte presentat. 
 

3. En els articles 34, 37 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i en l’article 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
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s’aprova el reglament de la llei 38/2003, general de subvencions es regula la pèrdua del 
dret al cobrament de la subvenció, entre d’altres supòsits, en cas de falta de justificació 
de la subvenció. 

 

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

 

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

 

1. Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a l’Associació Tercera Edat de Calvià, 
CIF G-07214596, per import de 246,99 euros, en concepte de manteniment (línia 2 
despeses d’inversió) en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 
promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017), d’acord amb 
l’escrit de renúncia presentat per la senyora Magdalena Moll Viñas, en nom i 
representació de l’Associació Tercera Edat de Calvià, el dia 20 de juliol de 2017. 

 

2. Declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació 
Tercera Edat de Calvià, CIF G-07214596, per import de 246,99 euros, en concepte de 
manteniment (línia 2 despeses d’inversió), i que l’import de la disposició de despesa 
núm. 220170004214 reverteixi a la partida pressupostària corresponent. 

 

3. Notificar aquesta acord a l’Associació Tercera Edat de Calvià i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'ATB I EL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA PER A UNA MILLOR 
COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ A L'ACCÉS ALS SERVEIS 
CONTRACTATS PER L' ATB EN MATÈRIA PROMOCIÓ TURÍSTICA PER A 
COBRIR LES ACTIVITATS INCLOSES AL PLA D'ACCIÓ 2018 AMB 
POSTERIORITAT AL TRASPÀS DE LES FUNCIONS I ELS SERVEIS 
INHERENTS A LES COMPETÈNCIES PRÒPIES DELS CONSELLS EN 
MATÈRIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA. 

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

El conseller executiu d’Economia i Hisenda, d’acord amb les atribucions conferides pel 
Decret d’organització i el Reglament orgànic del Consell de Mallorca, proposa al 
Consell Executiu l’adopció de l’Acord següent: 

“El Ple del Consell Insular, en sessió extraordinària de 16 de març de 2018, va acordar 
l’acceptació de la Proposta, formulada el 26 de febrer de 2018 pel Ple la Comissió 
Mixta de Transferències Govern–Consells Insulars, de traspàs als consells insulars de 
Mallorca, Menorca i Formentera de les funcions i els serveis inherents a les 
competències pròpies d’aquests consells que actualment exerceix l’Administració de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de promoció turística, i d’ampliació, 
adaptació i compleció de les funcions i els serveis en aquesta matèria traspassats al 
Consell Insular d’Eivissa pel Decret 45/2015, de 22 de maig, així com de les propostes 
d’acord complementàries relatives a diversos aspectes del procés de traspàs.  

En la lletra K) de la Proposta d’Acord es va establir un règim transitori quant als 
contractes vigents a la data d’efectivitat dels traspassos per tal de garantir la continuïtat 
dels serveis públics vinculats a la promoció turística en una situació de transició de 
responsabilitats entre institucions autonòmiques. En conseqüència, es va convenir que el 
contractes en curs, la titularitat dels quals correspon a l’Agència de Turisme de les Illes 
Balears (ATB), i detallats en l’annex 4, continuarien sent responsabilitat d’aquesta 
entitat pública empresarial fins que finalitzi la seva vigència, així com el pagament del 
deute que generin i de la seva liquidació final.  
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En l’Acord complementari número 3 “Règim d’accés i participació dels consells 
insulars de Mallorca, Menorca i Formentera, com també de l’Agència de Turisme de les 
Illes Balears, als servis contractats per aquesta entitat pública empresarial del sector 
autonòmic, a partir del dia 1 d’abril de 2018” es va disposar que, essent efectius ja els 
traspassos en aquesta matèria, s’havia d’establir també, en vistes d’una veritable 
articulació, des d’un primer moment, del sistema institucional autonòmic, un règim 
ordenat i sistemàtic que facilitàs l’accés i la participació, a la pràctica, dels consells 
insulars de Mallorca, Menorca i Formentera, com també de la mateixa Agència de 
Turisme de les Illes Balears, als serveis contractats per aquesta entitat pública 
empresarial des del dia 1 d’abril de 2018, data d’efectivitat del traspàs i funcions en la 
matèria. 

L’apartat 7 d’aquest l’Acord complementari estableix que el detall i la tramitació dels 
procediments es recollirà en un conveni interadministratiu entre l’ATB i els Consells 
Insulars per a una millor col·laboració i coordinació a l’accés als serveis contractats en 
matèria de promoció turística. 

El 21 de març de 2018, la directora insular de Turisme va emetre la memòria 
justificativa de la subscripció del present conveni. 

El 23 de març de 2018, la Intervenció General ha informat que no és necessària la 
fiscalització prèvia de l’expedient (núm. ref. 74/18). 

Per tot això, en ús de l’atribució conferida en l’article 28, apartat d), del Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, s’adopta el següent:  

ACORD 

1. Aprovar el Conveni entre l'Agència de Turisme de les Illes Balears i el Consell 
Insular de Mallorca per a una millor col·laboració i coordinació a l'accés als serveis 
contractats per l'ATB en matèria promoció turística per a cobrir les activitats incloses al 
Pla d'Acció 2018 amb posterioritat al traspàs de les funcions i els serveis inherents a les 
competències pròpies dels consells en matèria de promoció turística, que s’adjunta com 
Annex. 

2. Notificar aquest Acord a l’ATB i comunicar-ho a la Intervenció.” 

 

Conveni Interadministratiu entre l'ATB i el Consell Insular de Mallorca per a una millor 
col·laboració i coordinació a l'accés als serveis contractats per l'ATB en matèria 
promoció turística per a cobrir les activitats incloses al Pla d'Acció 2018 una vegada 
produït el traspàs de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies dels 
consells en matèria de promoció turística  

Parts 

Isabel M. Busquets i Hidalgo, vicepresidenta del Govern i consellera d'Innovació 
Recerca i Turisme i presidenta de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (amb NIF 
Q-5755004H, d’ara endavant ATB), en l’exercici de les facultats atribuïdes pel Decret 
26/2012, de 30 de març, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'ATB. 

Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda del Consell Insular de 
Mallorca (amb CIF S-07110002-F), d’ara endavant CIMallorca), en l’exercici de les 
facultats atribuïdes per l’article 1, apartat d), de la redacció vigent del Decret de la 
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Presidència del Consell de 9 de juny de 2017 pel qual es determina l’organització del 
Consell Insular de Mallorca. 

Antecedents 

1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears (d’ara endavant CAIB), d'acord amb 
l'article 30 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut 
d'Autonomia de les Illes Balears (d’ara endavant EAIB), te atribuïdes les 
competències exclusives en matèria de turisme i, en virtut del Decret 26/2012, de 30 
de març, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'ATB, té entre les seves 
finalitats la promoció de l'oferta turística de les Illes Balears als mercats nacionals i 
internacionals, en el marc de la política turística del Govern de les Illes Balears, i té 
encomanada la realització d'accions de promoció i comercialització per a la 
consolidació de la imatge del Govern de les Illes Balears com destí turístic, a 
fomentar el creixement de la demanda i a prestar suport al sector turístic 
empresarial. 

2. L’article 6 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, fixa les 
competències de la comunitat autònoma, entre d’altres, estableix la de formular i 
aplicar la política turística de la Comunitat Autònoma. Les accions a favor del 
turisme es concreten en quatre eixos: 

a) El foment de la competitivitat del sector turístic a Europa. 

b) Promoure la diversificació de l’oferta turística. 

c) Promoure el desenvolupament d’un turisme sostenible, responsable i de qualitat. 

d) Consolidar la imatge i la visibilitat d’Europa com a conjunt de destins sostenibles i 
de qualitat. 

L’article 72 de la Llei esmentada estableix que les administracions impulsaran la 
realització d’activitats i iniciatives que redundin en la dinamització del sector turístic 
en temporada baixa i les que contribueixin a l’allargament de la temporada alta. 
Arran d’això, cada consell insular és competent per aprovar les mesures necessàries 
per dur a terme la promoció de la seva respectiva illa. 

Igualment, en l’article 24 de l’EAIB estableix que els poders públics de la Comunitat 
Autònoma reconeixeran l’activitat turística com a element econòmic dins del 
territori. D'altra banda, d’acord amb l’article 30.21, correspon a la CAIB la 
competència exclusiva de foment del desenvolupament econòmic dins del territori  

3. El Ple de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars, en sessió de dia 20 de març 
de 2018, ha acordat el traspàs als consells insulars de Mallorca, Menorca i 
Formentera de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies 
d’aquests consells que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears en matèria de promoció turística i d’ampliació, 
adaptació i compleció de les funcions i els serveis en aquesta matèria traspassats al 
Consell Insular d’Eivissa pel Decret 45/2015, de 22 de maig. 

4. En la lletra K) de l’Acord esmentat, que es desenvolupa en l’Acord complementari 
número 3 “Règim d’accés i participació dels consells insulars de Mallorca, Menorca i 
Formentera, com també de l’Agència de Turisme de les Illes Balears, als servis 
contractats per aquesta entitat pública empresarial del sector autonòmic, a partir del 
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dia 1 d’abril de 2018”, s’estableix un règim transitori quant als contractes vigents a la 
data d’efectivitat dels traspassos. En aquest sentit, i per tal de garantir la continuïtat 
dels serveis públics vinculats a la promoció turística en una situació de transició de 
responsabilitats entre institucions autonòmiques, l'Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i els consells insulars concernits convenen que els 
contractes en curs que es detallen, la titularitat dels quals correspon a l’Agència de 
Turisme de les Illes Balears, continuïn sent responsabilitat d’aquesta entitat pública 
empresarial fins que finalitzi la seva vigència, igual que del pagament del deute que 
generin i de la seva liquidació final. 

5. No obstant això, les administracions autonòmica i insulars afectades entenen que, si 
bé els contractes de serveis adjudicats ja per l’Agència de Turisme de les Illes 
Balears, i actualment en curs d’execució, han de continuar transitòriament i fins a la 
finalització de la seva vigència, per raons d’eficàcia i funcionalitat operativa en 
l’activitat de la promoció turística, gestionats per la dita entitat del sector públic 
autonòmic, no és menys cert que, sent efectius ja els traspassos en aquesta matèria, 
s’ha d’establir també, en vistes d’una veritable articulació, des d’un primer moment, 
del sistema institucional autonòmic, un règim ordenat i sistemàtic que faciliti l’accés 
i participació, a la pràctica, dels consells insulars de Mallorca, Menorca i 
Formentera, com també de la pròpia Agència de Turisme de les Illes Balears, als 
serveis contractats per a aquesta entitat pública empresarial des del dia 1 d’abril de 
2018. 

6. En aquest sentit, i atès que és una pràctica habitual que, en circumstàncies de 
delimitació dels diferents àmbits institucionals –els pròpiament insulars i 
l’autonòmic–, que el mateix ordre competencial i l’eficàcia de la gestió pública 
reclamen, es mantingui una col·laboració activa entre les esferes administratives que 
corresponguin, les parts implicades manifesten la seva voluntat de subscriure un 
Acord complementari. 

7. El punt 7 de l’Acord complementari núm. 3 a l’Acord de traspàs, determina 
expressament que el detall i la tramitació dels procediments per a l’ús de les espècies 
es recollirà en un conveni interadministratiu entre l’Agència de Turisme de els Illes 
Balears i els consells insulars de Mallorca, Menorca i Formentera, per a una millor 
col·laboració i coordinació a l’accès als servis contractats en matèria de promoció 
turística, i amb l’objectiu final de poder executar les accions necessàries per assolir 
l’objecte d’aquest traspàs, que és la promoció turística. 

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest Acord complementari, d’acord amb les següents 

Clàusules 

1. Objecte 

Ambdues parts acorden subscriure aquest conveni posterior al traspàs real de les 
funcions i els serveis inherents a les competències pròpies en matèria de promoció 
turística amb la finalitat d'establir les vies de cooperació i coordinació per a l'execució 
d'aquelles accions que condueixin a reforçar la competitivitat de la destinació turística 
de l'illa de Mallorca, durant la resta de l'any 2018 
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L'amplitud d'aquesta col· laboració estarà condicionada, en cada cas, a la disponibilitat 
dels mitjans econòmics, materials i tècnics. de cada institució per al desenvolupament 
de cadascuna de les actuacions concretes. 

2. Àmbit de cooperació 

La programació d'activitats de promoció turística, necessiten de la contractació dels 
serveis per a la gestió ordinària anual, uns procediments que s'impulsin i derivin en 
contractació externa, gestionada pel Govern de les Illes Balears mitjançant l'ATB. 

La contractació i/o pròrroga d'aquests serveis ha estat prèviament aprovada pels 
Consells Insulars, dins del marc de la seva competència al Consell de Direcció de 
l'ATB.  

En tot cas, amb la finalitat de fer economia d’escala i no incrementar costs públics, i 
sempre que sigui possible, les administracions autonòmica i insulars han d’acordar 
convocatòries i contractacions comunes per a tot el conjunt de les Illes Balears. 

Els contractes de serveis, adjudicats per l'ATB i que permeten gestionar l'activitat de la 
promoció turística, i que operativament no és possible subrogar ni rescindir per la 
conseqüent inoperativitat que es generaria, i que necessiten de la cooperació i 
col·laboració són els que detallen a continuació:  

A. Serveis de construcció en règim de lloguer, muntatge, desmuntatge, 
transport,emmagatzematge,manteniment i altres serveis complementaris dels 
estands propis de l’ATB en les fires de turisme -nacionals i internacionals- en 
que hi participi durant l’any 2018 

 Expedient: 04/2017  

  Adjudicatari: GECOM ESPACIOS DE COMUNICACIÓN 

  Vigència de la Pròrroga: Fins al 31 de desembre de 2018 

B. Serveis d'una agència de relacions públiques i comunicació exterior en els 
mercats emissors, perquè desenvolupi i executi els plans i accions de promoció 
i comunicació exterior, per tal de difondre la imatge, les activitats i els 
esdeveniments més destacables de les Illes Balears , a través dels seus quatre 
marques, en els mercats emissors d'Alemanya, Regne Unit, França, Itàlia i 
Espanya . 

Expedient 10/2017  

Lot A: Alemanya 

Adjudicatari: GLOBAL COMMUNICATION EXPERTS GmbH 

Vigència de la Pròrroga: Fins al 14 de desembre de 2018 

Lot C: França 

Adjudicatari: INDIGO CONSULTING 

Vigència de la Pròrroga: Fins al 14 de desembre de 2018 

Lot D: Itàlia 

Adjudicatari: AIGO SRL 
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Vigència de la Pròrroga: Fins al 14 de desembre de 2018 

Lot E: Espanya 

Adjudicatari: INTERNATIONAL PROMOTURIST MARKETING, SL 

Vigència de la Pròrroga: Fins al 25 de novembre de 2018. 

C. Serveis d'una agència de relacions públiques i comunicació exterior en el 
mercat de Regne Unit, perquè desenvolupi i executi els plans i accions de 
promoció i comunicació exterior, per tal de difondre la imatge, les activitats i 
els esdeveniments més destacables de les Illes Balears, a través de les seves 
quatre marques 

Expedient 42/2017 

Adjudicatari: LOTUS UK INTEGRATED COMMUNICATIONS 

Vigència de la Pròrroga : Fins al 15 d'octubre de 2018 

D. Serveis de gestió dels serveis d'agència de viatges amb departament de 
MICE (reunions, incentius, congressos i esdeveniments) per a l'activitat de 
l'Agència de Turisme de les Illes Balears durant l'any 2018 

Expedient 12/2017  

Adjudicatari: VIAJES EL CORTE INGLES 

Vigència de la Pròrroga: Fins al 31 de desembre de 2018 

E. Serveis relatiu a la publicitat, màrqueting i promoció de l’Agència de 
Turisme de les Illes Balears per a l'any 2018.  

Expedient 13/2017  

Adjudicatari:  ILLA DE PUBLICITAT-ZENITH UTE 

Vigència de la Pròrroga: fins a 1 de novembre de 2018 

F. Serveis de custòdia i emmagatzematge a l'Illa de Mallorca, així com la 
gestió, manipulació i transport del material promocional amb destí a les ciutats 
on es celebrin accions promocionals en les que participin les Illes Balears.  

Expedient 86/2017 

Adjudicatari:  Angel 24, SL, 

Vigència contracte: 31 d'agost de 2018 

3.      Característiques de la cooperació 

La responsabilitat dels contractes i el correcte desenvolupament i gestió d'aquests, recau 
en l'ATB.  

Els serveis que s'encarreguen respondran als paràmetres i prescripcions tècniques que 
figuren als plecs i als contractes signats i s'efectuarà mitjançant els canals habituals de 
tramitació administrativa dins de l'ATB.  

El Consell Insular de Mallorca  podrà sol·licitar a l'ATB la contractació del serveis  que 
hi necessiti inclosos dins  els contractes establerts a la clàusula segona en els següents 
casos: 
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- Contractació dels vols i estades a les fires que figurin al Pla d'Acció 2018 de l'ATB 
o en el seu pla d'acció  

- L'ATB assumirà al llarg del 2018, la construcció i el muntatge de totes les fires que 
figurin al calendari aprovat.  

- L'ATB podrà fer-se càrrec de la contractació i execució de les accions promocionals 
—fires, tallers (workshops), viatges de premsa (press trips) i viatges de 
familiarització (fam trips), entre d’altres—que es determini en el marc de la 
Comissió de Seguiment, en cadascuna de les marques turístiques, quan així ho 
sol·licitin. 

- Organització de la Nit del Turisme, a petició del Consell Insular que així ho 
sol·liciti, sempre d'acord amb el que estipula l'article 3.6 del Decret 22/2017, de 12 
de maig (BOIB num. 58 de 13 de maig), que regula els premis de turisme de les 
Illes Balearsç 

- Insercions publicitàries a revistes de prestigi, utilitzant preferentment la fórmula 
Branding Content.  

-  Insercions publicitàries a premsa escrita, que inclouen la generació de les 
creativitats necessàries perquè aquestes puguin esdevenir. 

- Transport del material fins a les fires aprovades al Calendari de fires ATB del 2018 
o que figurin en el pla d’acció del Consell. 

- Serveis de transport aeri, marítim o terrestre de persones/vehicles: compra de 
passatges/bitllets o el lloguer de vehicles, transport discrecional o vehicles de 
suport. (No s'inclou al lloguer de vaixells o avions). 

- Serveis d'allotjament: lloguer d'habitació en règim escollit en hotels, aparthotels, 
hotels rurals, agroturisme, albergs, refugis o qualsevol allotjament reglat. 

- Serveis de càtering i restauració: la preparació, transport i servei de càtering in situ 
en un esdeveniment, o un servei concertat en un restaurant concret. 

- Serveis de guies: la contractació de guies turístics oficials segons la legislació 
vigent a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, especificant si cal, una 
especialitat concreta, idioma i horari del servei. 

- Serveis complementaris vinculats a la realització d’una d’activitat concreta:  

• El lloguer d’espais privats per a esdeveniments promocionals (dins d’aquest 
punt s’inclou la tematització i decoració, so i il·luminació, organització del 
venue) 

• Serveis tècnics, audiovisuals i tecnològics: lloguer de material i contractació 
de personal necessari per al seu funcionament.  

• Escenaris: lloguer i muntatge de escenaris 

• Altres contractacions: excursions, activitats complementaries a destí (ruta en 
caiac, segway) compra d’entrades per visites culturals (museus/exposicions). 

4.       Territorialització dels contractes.  
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Per tal de garantir la continuïtat dels serveis públics vinculats a la promoció turística en 
una situació de transició de responsabilitats entre institucions autonòmiques de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els consells insulars 
concernits al llarg del 2018, i una vegada feta efectiva la transferència de competències, 
els contractes en curs que estan afectats pel traspàs de competències en matèria de 
promoció turística i que la titularitat dels quals correspon a l’Agència de Turisme de les 
Illes Balears continuïn sent responsabilitat d’aquesta entitat pública empresarial fins que 
finalitzi la seva vigència, igual que del pagament del deute que generin i de la seva 
liquidació final. 

Al l'informe sobre la valoració del cost efectiu associat al traspàs als consells de 
Mallorca, Menorca i Formentera de les funcions i serveis inherents a les competències 
de promoció turística, s'han calculat uns percentatges de distribució del capítol 6 de 
l'ATB, en funció de la quantia associada a les àrees afectades pel traspàs. Aquest 
percentatge a la seva vegada, s'ha territorialitat, de tal manera que els Consells Insulars 
podran tenir accés als contractes amb un màxim de despesa o accions mensuals (en 
funció del tipus de contracte), en funció del percentatge assignat: ATB del 17%, 
Mallorca del 53,35%, Menorca del 18,05%, Formentera de 11'60% 

En definitiva, tant l’Agència de Turisme de les Illes Balears com els consells insulars de 
Mallorca, Menorca i Formentera podran tenir accés als contractes amb una assignació 
màxima de la despesa o d’activitats —en funció del tipus de contracte— aplicant el 
percentatge assignat i trimestralment. L’assignació màxima de la despesa no consumida 
quedarà disponible per a l’Agència de Turisme de les Illes Balears. L’accés als 
contractes per part de totes les entitats serà en espècie, la qual cosa s’ha d’entendre com 
un ús de serveis i productes associats als contractes de referència, no un ús monetari."   

5.       Comissió de Seguiment 

Per a facilitar l'elaboració dels programes o projectes específics, el seu seguiment i 
compliment, es constituirà una Comissió de Seguiment integrada, com a mínim,  per 
dos representants de cada entitat, exercint com a secretari de la comissió un dels 
representants de l'ATB. 

A aquesta comissió, hi podran assistir els tècnics de les dues entitats,  que es consideri 
adient en funció dels temes a tractar a la Comissió. 

La Comissió de Seguiment pot dictar les seves pròpies normes internes de 
funcionament, i s'haurà de reunir a sol·licitud d'alguna de les parts. 

A la Comissió de Seguiment li corresponen, entre altres, les funcions següents: 

• Proposar possibilitats de promoció del destí en temes d'interès comú per a 
ambdues parts. 

• Elevar les propostes elaborades als òrgans competents per a la adopció de l'acord 
corresponent per cada parts. 

• Realitzar el seguiment de les accions que s'acordin en desenvolupament d'aquest 
Acord complementari, així com aclarir i decidir en relació als dubtes que 
poguessin plantejar la seva interpretació i execució. 

6.       Durada i entrada en vigor 
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El present conveni de col·laboració, produirà efectes des del dia 1 d’abril de 2018 i 
finalitzarà en funció de la vigència dels contractes d'acord amb l'establert a la clàusula 
segona i en qualsevol cas aquesta conveni finalitzarà el dia 31 de desembre de 2018.  

7.        Causes de resolució del present Acord  

El present Acord es podrà dissoldre per les següents causes:  

• Per compliment total del  objecte dels contractes, encara abans del termini 
previst per la seva durada. 

• Per finalització de la relació contractual entre l'ATB i els adjudicataris del 
contractes relacionats a la clàusula segona  

• Per la impossibilitat de compliment del seu objecte. 

• Por decisió unilateral d'alguna de les parts. En aquest cas la part que desitges 
resoldre haurà de manifestar la seva intenció per escrit amb una antelació de 
3 mesos.  

• Per qualsevol de les parts, en cas d'incompliment de forma greu de les 
obligacions pactades.  

• Per mutu acord entre les parts.  

8. Legislació i jurisdicció competent 

El present Acord queda exclòs de l'àmbit d'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic, en virtut de l'article 6, si bé seran d'aplicació 
els principis d’aquesta Llei per resoldre els dubtes que poguessin sorgir durant 
l'execució. 

L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per a resoldre les 
controvèrsies que puguin sorgir entre les parts.  

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

Per l’ATB           Pel CIMallorca 

 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

APROVACIÓ, SI ESCAU, PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, 
AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA QUE FA EL CONSELLER 
EXECUTIU DEL DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA AL CONSELL EXECUTIU, CORRESPONENT A 
L’APORTACIÓ ECONÒMICA ORDINÀRIA DEL CONSELL DE MALLORCA 
A L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA, PER A L’ANY 2018, 
PER A FER FRONT A LES SEVES DESPESES, PER UN IMPORT TOTAL DE 
3.390.000,- EUROS. 

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

La secretaria tècnica del Departament de Desenvolupament Local eleva al Sr. conseller 
executiu del Departament de Desenvolupament Local, condicionada a la fiscalització 
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prèvia de la Intervenció General, la següent proposta d’acord, per tal de presentar-la al 
Consell Executiu: 

 
ANTECEDENTS: 
 
El President de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca sol·licita, en escrit de data 1 de 
febrer de 2018, que es facin els tràmits adients per assignar a dit Institut l’import de 
3.390.000,- euros, corresponents a l’aportació ordinària prevista amb 2.400.000,00 € a 
l’aplicació 65.34150.41000 per poder fer front a les seves despeses corrents del present 
exercici i amb 990.000,00 € a l’aplicació 65.34150.71000 per fer front a les seves 
despeses d’inversió del present exercici del pressupost de la Corporació de 2018. 
  
Consta a l’expedient: 
 
Informe justificatiu de la secretaria tècnica del Departament de Desenvolupament Local, 
de data 19 de febrer de 2018. 
 
Informe jurídic del cap de servei dels Serveis Administratius de Cooperació Local del 
Departament de Desenvolupament Local, de data 19 de febrer de 2018. 
 
Certificats de reserva de crèdit número 220180000669 i número 220180000536. 
 
Informe favorable de fiscalització prèvia d’Intervenció General número FS-023/18, de 
data 8 de març de 2018. 
 
Atès l’abans exposat, el Sr. conseller executiu del Departament de Desenvolupament 
Local proposa al Consell Executiu l’ adopció del següent 
 
A C O R D 
 
1. Aprovar una aportació per un import total de TRES MILIONS TRES-CENTS 
NORANTA MIL (3.390.000,00) EUROS, per fer front a les seves despeses, durant 
l’any 2018, a favor de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, CIF Q-0700374-B, el 
qual, d’acord amb la base 33.2.b de les d'execució del pressupost de 2018, es considera 
com unitat institucional pública dependent del Consell de Mallorca al ser un organisme 
autònom adscrit al Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca. 
 
2. Autoritzar i disposar una despesa per un import de TRES MILIONS TRES-CENTS 
NORANTA MIL (3.390.000,00-) EUROS a favor de l’Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca, CIF Q-0700374-B, Ctra. Palma-Sóller, Qm. 3, 07009 Palma, amb 
2.400.000,00.- euros a càrrec a l’aplicació 65.34150.41000 Aportació a l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca (transferències corrents) i 990.000,00.- euros a càrrec de 
l’aplicació 65.34150.71000 Aportació a l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca 
(transferències de capital), del vigent pressupost del Consell de Mallorca i reserves de 
crèdit amb número d’operació 220180000669 i número 220180000536, pel motiu abans 
esmentat. 
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ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE L’ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS 
DE LA SUBVENCIÓ PEL QUE FA A L’AJUNTAMENT D’ESPORLES PER 
EXECUTAR LES OBRES PER A LA INSTAL·LACIÓ I/O ADEQUACIÓ 
D'HIDRANTS PER A EMERGÈNCIES. 

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

El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió que va tenir lloc el dia 17 de 
maig de 2017, va adoptar l’acord d’aprovar el conveni tipus de col·laboració entre el 
Consell de Mallorca i els ajuntaments de població superior a 4.000 habitants i inferior o 
igual a 8.000 habitants i els ajuntaments que no varen obtenir ajuda a la fase anterior per 
a la instal·lació i/o adequació d’hidrants en el seu terme municipal per atendre qualsevol 
tipus d’emergència, i també va autoritzar i disposar la despesa de 641.600,00 euros (en 
aquesta quantitat s’inclouen les aportacions econòmiques per honoraris de redacció i 
direcció d’obra que pugen a la quantitat de 26.000,00 euros) per fer front a les 
aportacions econòmiques derivades de la signatura dels convenis. 
  
A l’Ajuntament d’Esporles (CIF: P-0702000-A) li va correspondre un import màxim 
d'aportació econòmica per a l'execució de les obres de 64.800,00 euros. 

Aquest acord del Consell Executiu va ser publicat al BOIB núm. 67, de dia 1 de juny de 
2017.  

L'Ajuntament d’Esporles, en un termini de dos mesos a partir de la comunicació de 
l’acord del Consell Executiu, va procedir a aprovar per acord del Ple el conveni tipus i 
va trametre dos exemplars del projecte tècnic d'hidrants. 

Una vegada revisat el projecte per part dels serveis tècnics, es va procedir amb data 18 
d'octubre de 2017 a la signatura del conveni amb l'Ajuntament d’Esporles. 
 
El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió que ha tingut lloc el dia 20 de 
desembre de 2017, ha adoptat l'acord de concedir, a la vista del projecte d'obres 
presentat per l'Ajuntament d’Esporles , una aportació econòmica a aquest ajuntament de 
51.851,90 euros per a l'obra i la diferència (12.948,10) entre l'aportació aprovada de 
64.800,00 euros i la prevista al projecte d'obres que reverteixi a la partida pressupostària 
65 94310 76291. 
 
En aquest mateix acord del Consell Executiu de dia 20 de desembre de 2017 també es 
va concedir a l'Ajuntament d’Esporles una aportació econòmica per honoraris de 
redacció i direcció de les obres d’instal·lació i/o adequació d’hidrants per a emergències 
de 2.000,00 euros (1.000,00 euros per a redacció i 1.000,00 euros per a direcció).  

En el punt 9 de l’acord del Consell Executiu de dia 17 de maig de 2017 es fa constar el 
següent:  
 
“L’adjudicació de les obres i, també, la presentació del certificat d’adjudicació 
(ANNEX II) al Consell de Mallorca s’ha de fer en el termini de dos mesos següents a la 
data de la firma dels convenis amb cada ajuntament, i la finalització de les obres i, a la 
vegada, la presentació al Consell de Mallorca de la documentació prevista al punt 5 
d’aquest acord, en el termini de cinc mesos comptadors també des de la data de la firma 
dels convenis”.  
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El conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Esporles per 
a la instal·lació i/o adequació d’hidrants per a emergències es va firmar el dia 18 
d'octubre de 2017. 
 
L’Ajuntament d’Esporles va procedir a adjudicar les obres en data 12 de desembre de 
2017 (el termini per adjudicar i presentar el certificat d’adjudicació finalitzava el dia 18 
de desembre de 2017). L'Ajuntament d'Esporles va presentar el certificat d'adjudicació 
al Consell de Mallorca el dia 15 de desembre de 2017. 
 
A la clàusula octava de l’esmentat conveni signat es fa constar que l’Ajuntament 
d’Esporles ha de presentar la documentació justificativa de l’execució de les obres en un 
termini de cinc mesos comptadors des de la data de la firma del conveni.  
 
El termini d’execució de les obres és de cinc mesos comptadors des de la data de la 
firma del conveni, o sigui finalitza el dia 18 març de 2018.  
 
L’Ajuntament d’Esporles, mitjançant escrit de data 23 de febrer de 2018, ha sol·licitat 
una ampliació del termini per executar l’obra, ja que no s’ha pogut treballar al ritme 
previst per causes meteorològiques. 
 
Per la qual cosa s’ha de procedir, pel que fa a l'Ajuntament d’Esporles, a modificar les 
condicions de l'acord de concessió de la subvenció i el conveni firmat al seu dia.  
 
L'òrgan competent és el Consell Executiu, ja que és l'òrgan que va concedir l'aportació 
econòmica a l'Ajuntament d’Esporles per a la instal·lació i/o adequació d'hidrants per a 
emergències i va aprovar el conveni tipus de col·laboració. 
 
Per tot això, aquest conseller de Desenvolupament Local fa al Consell Executiu la 
següent proposta d'  
ACORD 

1.- Modificar el punt 9 de l’acord del Consell Executiu de dia 17 de maig de 2017 pel 
que fa a l’Ajuntament d’Esporles (P-0702000-A) en el sentit que el termini per a 
l’execució i justificació de les obres per a la instal·lació i/o adequació d’hidrants per a 
emergències no serà per a aquest ajuntament de cinc mesos comptadors des de la data 
de la firma del conveni, sinó de sis mesos i mig, el qual finalitzarà el dia 3 de maig de 
2018, ja que no s’ha pogut treballar al ritme previst per causes meteorològiques. 
 
2.- Aquesta modificació no danya el dret de tercers, ja que és un acte administratiu 
individualitzat que no afecta a la resta dels Ajuntaments beneficiaris relacionats a 
l’acord del Consell Executiu de dia 17 de maig de 2017. 
 
3.- Modificar la clàusula octava del conveni de col·laboració signat el dia 18 d'octubre 
de 2017 entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Esporles per a la instal·lació i/o  
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adequació d’hidrants per a emergències en el sentit que aquesta clàusula en lloc de dir 
que l'Ajuntament d’Esporles tendrà cinc mesos per executar i justificar l’obra ha de dir 
que en tendrà sis i mig.  
 
De conformitat amb l'article 44 en relació amb el 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acord no es 
podrà interposar recurs en via administrativa, si bé es podrà formular potestativament 
REQUERIMENT per a la seva anul·lació o revocació en el termini de dos mesos 
comptadors des del dia que rebi la present notificació amb caràcter previ a la 
interposició de recurs contenciós administratiu. 

El requeriment s'entendrà desestimat si en el termini d'un mes des de la seva presentació 
no es notifica resolució expressa. El termini per interposar el recurs contenciós 
administratiu serà de dos mesos comptadors des del dia següent a aquell en el qual es 
rebi comunicació de la resolució expressa sobre el requeriment previ o aquest s'entengui 
desestimat de forma presumpta.  

Si no formula requeriment previ, podrà interposar directament recurs contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la 
recepció de la present notificació. 

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

 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

ESTUDI I, SI ESCAU, APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE FIRA 
INTERNACIONAL DE BARCELONA I EL CONSELL DE MALLORCA PER A 
L’ORGANITZACIÓ DEL SMART ISLAND WORLD CONGRESS 2018 A 
MALLORCA. 

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

Antecedents 

 
1. El Consell de Mallorca com a institució de govern, administració i representació 
insular, en exercici de les competències atribuïdes esmentades en el paràgraf anterior, a 
través de la Direcció Insular de Modernització i Innovació, va concórrer a la 
convocatòria de ajudes de l’entitat pública empresarial Red.es, adscrita al Ministeri de 
Indústria, Energia i Turisme, denominada “Convocatoria de Islas Inteligentes de la 
Agenda Digital para España” (C055/15-AE) i va ser seleccionada com a beneficiària. 
 
2. En data 23 de desembre de 2016 es va signar el Conveni entre l'Ajuntament de Calvià 
i FIRA per a l'organització del Calvià Smart Island Congress and Exhibition, event que 
és d’interès per a la promoció i el foment de la illa de Mallorca.  
 
3. En data 12 d’abril de 2017 es va aprovar l’addenda al conveni entre l’Ajuntament de 
Calvià i Fira Internacional de Barcelona per a l’organització del Smart Island World 
Congress Calvià – Mallorca. 
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4. El Consell Insular de Mallorca considera que aquesta segona edició de l’Smart Island 
World Congress serà l’escenari idoni per compartir i donar a conèixer les polítiques 
Smart que vol dur a terme el CIM, implicar a la societat mallorquina en aquest procés 
de canvi i revolució tecnològica, conèixer experiències similars d’arreu del món i 
afermar aquest posicionament de Mallorca com a illa intel·ligent de referència.  
 
Per tot l’anterior, la consellera executiva de Modernització i Funció Pública, eleva al 
Consell Executiu del Consell de Mallorca, òrgan competent per a l’aprovació d’aquest 
conveni, d’acord amb l’article 28 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, 
aprovat el dia 2 de juliol de 2001, (BOIB núm. 102, de dia 25 d’agost), el següent  

Acord 

 
1. Aprovar el conveni entre Fira Internacional de Barcelona i el Consell de Mallorca per 
a l’organització del Smart Island World Congress 2018 a Mallorca. 
 
2. Aprovar i disposar una despesa de 350.000 euros a favor de “FIRA 
INTERNACIONAL DE BARCELONA” amb CIF Q0873006A, documents comptables 
RC núm. 220180001786 i A núm. 920180002691. 
 
3. Habilitar a la consellera executiva de Modernització i Funció Pública per esmenar 
qualsevol errada material o de fet d’aquest conveni que pogués haver. 

 

PROPOSTA DE CREACIÓ DE COMITÈ TÈCNIC D’IMPULS DE LA 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA. 

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

Antecedents 

El passat 9 de març va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 18 de novembre, de contractes 
del sector públic, per la qual cosa les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014 s’han transposat a l’ordenament 
jurídic espanyol. 

Actualment, de conformitat amb la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, el 
Reglament orgànic del Consell de Mallorca i el Decret de Presidència que determina 
l’organització del Consell de Mallorca, la competència en matèria de contractació està 
desconcentrada en els distints departaments i en el Consell Executiu; a més de les 
atribucions del Ple que es troben delegades en el president del Consell de Mallorca. 

No obstant això, hi ha tota una sèrie de qüestions i d’aspectes de caràcter transversal, la 
resolució dels quals es considera que ha de ser homogènia per a tota la institució, per la 
qual cosa es requereix crear un comitè tècnic per implementar, d’una forma urgent, tota 
una sèrie de mesures de caràcter tècnic i jurídic. 

Fonaments 
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1. Correspon a Secretaria i a Intervenció General, en darrer terme, informar sobre tots 
els expedients de contractació. 

2. Juntament amb el que suposa la tramitació electrònica dels expedients, el nou repte 
que suposa la licitació electrònica requereix, a més de la intervenció de persones amb 
coneixements funcionals suficients sobre la matèria, la implicació del Servei 
d’Informàtica i Telecomunicacions. 

3. És necessari fer l’anàlisi dels procediments (inclosa la documentació que en forma 
part), d’acord amb els quals feim feina com a pas previ a una simplificació d’aquests i a 
la implantació posterior de la seva tramitació electrònica. 

4. Avui en dia, els departaments de Territori i Infraestructures i Modernització i Funció 
Pública gestionen el volum més important de les contractacions. 

5. S’han escoltat les conselleres i els consellers executius responsables dels diferents 
departaments. 

6. L’article 9.2 d) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, diu que la 
Presidència té l’atribució de dirigir i d’impulsar els serveis que corresponen al Consell 
Insular. 

Per tot això, s’eleva al Consell Executiu la proposta d’acord següent: 

1. Crear el Comitè Tècnic d’Impuls de la Contractació amb la composició següent: 

 Coordinació:  Antoni Benlloch Ramada, secretari delegat 

 Vocalies:  Cristina Carreras Brugada, cap de servei  

Beatriz Salvá Garau, cap de la Secció de Desenvolupament de 
Sistemes d’Informació 

Catalina Ramon Bonet, cap de l’Oficina Jurídica 

Jorge Bartolomé Amer Bonnín, cap de servei dels Serveis 
Generals, Centrals i de Patrimoni 

Pere Josep Rossinyol Andreu, cap de secció de contractació dels 
servei d’UGE i contractació de la secretaria tècnica del 
Departament de Territori i Infraestructures 

2. Determinar que les seves funcions són coordinar i implementar la contractació 
pública del Consell de Mallorca i dels organismes autònoms i consorcis dependents. 

3. Requerir que el Comitè Tècnic presenti un pla d’actuació en el termini d’una setmana 
a partir de la data d’aprovació d’aquest acord. 


