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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 4 D’ABRIL DE 2018 

PRESIDÈNCIA 

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (28-3-2018). 

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 PERSONES MAJORS ES TURÓ PORTOL 
 
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 Es Turó de Pòrtol una 

subvenció, per import de 300,00 euros, per al desenvolupament del projecte 

manteniment (línia 2 despeses d’inversió), (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017), 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. 

2. Dia 20 de juliol de 2017, registre general d’entrada número 22762, la senyora 

Francisca Rigo Ramis, en nom i representació de l’Associació Persones Majors Es Turó 

de Pòrtol, va presentar escrit de renúncia a la subvenció atorgada en concepte de 

manteniment (línia 2 despeses d’inversió). 

3. Dia 05 de març de 2018, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe proposta en el qual es posa de manifest que «(...) en aplicació de la legislació 

vigent, resulta procedent acceptar la renúncia a la subvenció concedida a l’Associació 

Persones Majors Es Turó de Pòrtol, CIF G-07579543, per import de 300,00 euros, en 

concepte de manteniment (línia 2 despeses d’inversió), (BOIB núm. 37 de 28 de març 

de 2017), 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, i en conseqüència declarar la pèrdua del dret al cobrament de la 

subvenció concedida. Així mateix, l’import de la disposició de despesa núm. 

220170004163 ha de revertir a la partida pressupostària corresponent». 

4. Dia 19 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. 127, 

de 6 d’octubre de 2016), 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 23.5 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 tant, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 

Presidència, proposa que el Consell Executiu adopti l’acord següent: 

1. Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a l’Associació Persones Majors Es 

Turó de Pòrtol, CIF G-07579543, per import de 300,00 euros, en concepte de 

manteniment (línia 2 despeses d’inversió), (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017), 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, d’acord amb l’escrit de renúncia presentat per la senyora Francisca Rigo Ramis, 

en nom i representació de l’Associació Persones Majors Es Turó de Pòrtol, el dia 20 de 

juliol de 2017. 

2. Declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació 

Persones Majors Es Turò de Pòrtol, CIF G-07579543, 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. 220170004163 reverteixi a la partida pressupostària corresponent. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació Persones Majors Es Turó de Pòrtol i a la 

Intervenció General del Consell de Mallorca. 

 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 

alternativament, els recursos següents: 

a) Directament, el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 

Administratiu de Palma que correspongui en el termini de dos mesos, comptadors a 

partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Consell Executiu 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 
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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 CAMPANET 
  
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 Campanet una subvenció, per 

import de 300,00 euros, per al desenvolupament del projecte manteniment (línia 2 

despeses d’inversió), (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017), 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. 

2. Dia 20 de juliol de 2017, registre general d’entrada número 22757, el senyor Antoni 

Cañellas Gual, en nom i representació de l’Associació Gent Major de Campanet, va 

presentar escrit de renúncia a la subvenció atorgada en concepte de manteniment (línia 2 

despeses d’inversió). 

3. Dia 05 de març de 2018, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe proposta en el qual es posa de manifest que «(...) en aplicació de la legislació 

vigent, resulta procedent acceptar la renúncia a la subvenció concedida a l’Associació 

Gent Major de Campanet, CIF G-07746787 per import de 300,00 euros, en concepte de 

manteniment (línia 2 despeses d’inversió), (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017), 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, i en conseqüència declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció 

concedida. Així mateix, l’import de la disposició de despesa núm. 220170004155 ha de 

revertir a la partida pressupostària corresponent». 

4. Dia 19 de març de 2018, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 
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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. 127 de 

6 d’octubre de 2016), 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 23.5 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 tant, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 

Presidència, proposa que el Consell Executiu adopti l’acord següent: 

1. Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a l’Associació Gent Major de 

Campanet, CIF G-07746787, per import de 300,00 euros, en concepte de manteniment 

(línia 2 despeses d’inversió), (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017), 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, d’acord amb 

l’escrit de renúncia presentat pel senyor Antoni Cañellas Gual, en nom i representació 

de l’Associació Gent Major de Campanet, 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 Campanet, CIF G-07746787, 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. 220170004155 reverteixi a la partida pressupostària corresponent. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació Gent Major de Campanet i a la Intervenció 

General del Consell de Mallorca. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 

alternativament, els recursos següents: 

a) Directament, el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 

Administratiu de Palma que correspongui en el termini de dos mesos, comptadors a 

partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Consell Executiu 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 



 5 

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. SA NOVA, ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT DE SA POBLA 
  
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 Sa Nova, Associació Tercera Edat de Sa Pobla, una subvenció, 

per import de 180,00 euros, per al desenvolupament del projecte manteniment (línia 2 

despeses d’inversió), (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017), 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. 

2. Dia 20 de juliol de 2017, registre general d’entrada número 22756, el senyor Antoni 

Valles Torrens, en nom i representació de Sa Nova, Associació Tercera Edat de Sa 

Pobla, va presentar escrit de renúncia a la subvenció atorgada en concepte de 

manteniment (línia 2 despeses d’inversió). 

3. Dia 05 de març de 2018, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe proposta en el qual es posa de manifest que «(...) en aplicació de la legislació 

vigent, resulta procedent acceptar la renúncia a la subvenció concedida a Sa Nova, 

Associació Tercera Edat de Sa Pobla, CIF G-07573272, per import de 180,00 euros, en 

concepte de manteniment (línia 2 despeses d’inversió), (BOIB núm. 37 de 28 de març 

de 2017), 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, i en conseqüència declarar la pèrdua del dret al cobrament de la 

subvenció concedida. Així mateix, l’import de la disposició de despesa núm. 

220170004171 ha de revertir a la partida pressupostària corresponent.» 

4. Dia 19 de març de 2018, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 
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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. 127, 

de 6 d’octubre de 2016), 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 23.5 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 tant, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 

Presidència, proposa que el Consell Executiu adopti l’acord següent: 

1. Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a Sa Nova, Associació Tercera Edat de 

Sa Pobla, CIF G-07573272, per import de 180,00 euros, en concepte de manteniment 

(línia 2 despeses d’inversió), (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017), 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, d’acord amb 

l’escrit de renúncia presentat pel senyor Antoni Valles Torrens, en nom i representació 

de Sa Nova, Associació Tercera Edat de Sa Pobla, el dia 20 de juliol de 2017. 

2. Declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a Sa Nova, 

Associació Tercera Edat de Sa Pobla, CIF G-07573272, per import de180,00 euros, en 

concepte de manteniment (línia 2 despeses d’inversió), i que l’import de la disposició de 

despesa núm. 220170004171 reverteixi a la partida pressupostària corresponent. 

3. Notificar aquest acord a Sa Nova, Associació Tercera Edat de Sa Pobla i a la 

Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 

alternativament, els recursos següents: 

a) Directament, el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 

Administratiu de Palma que correspongui en el termini de dos mesos, comptadors a 

partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Consell Executiu 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 
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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. ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE LA URBANIZACIÓN DE 
BELLAVISTA. 
 
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 Jubilados de la Urbanización de Bellavista una 

subvenció, per import de 300,00 euros, per al desenvolupament del projecte 

manteniment (línia 2 despeses d’inversió), (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017), 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. 

2. Dia 20 de juliol de 2017, registre general d’entrada número 22760, el senyor Juan 

Sanchiz Clemente, en nom i representació de l’Associació de Jubilados de la 

Urbanización de Bellavista, va presentar escrit de renúncia a la subvenció atorgada en 

concepte de manteniment (línia 2 despeses d’inversió). 

3. Dia 05 de març de 2018, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe proposta en el qual es posa de manifest que «(...) en aplicació de la legislació 

vigent, resulta procedent acceptar la renúncia a la subvenció concedida a l’Associació 

de Jubilados de la Urbanización de Bellavista, CIF G-57676132, per import de 300,00 

euros, en concepte de manteniment (línia 2 despeses d’inversió), (BOIB núm. 37 de 28 

de març de 2017), 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, i en conseqüència declarar la pèrdua del dret al 

cobrament de la subvenció concedida. Així mateix, l’import de la disposició de despesa 

núm. 220170004202 ha de revertir a la partida pressupostària corresponent.» 
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4. Dia 19 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. 127, 

de 6 d’octubre de 2016), 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 23.5 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 tant, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 

Presidència, que el Consell Executiu adopti l’acord següent: 

1. Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a l’Associació de Jubilados de la 

Urbanización de Bellavista, CIF G-57676132, per import de 300,00 euros, en concepte 

de manteniment (línia 2 despeses d’inversió), (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017), 

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, d’acord amb l’escrit de renúncia presentat pel senyor Juan Sanchiz Clemente, en 

nom i representació de l’Associació de Jubilados de la Urbanización de Bellavista, el 

dia 20 de juliol de 2017. 

2. Declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació de 

Jubilados de la Urbanización de Bellavista, CIF G-57676132, 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. 220170004202 reverteixi a la partida pressupostària 

corresponent. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació de Jubilados de la Urbanización de Bellavista i 

a la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 

alternativament, els recursos següents: 
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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. 

 


