RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL
DE MALLORCA DE DIA 21 DE JUNY DE 2017
PRESIDÈNCIA
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (14-6-2017).
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS PEL FOMENT DE L’ESPORT MITJANÇANT AJUDES AL
MANTENIMENT
I
MILLORA
D’INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
PÚBLIQUES DE MALLORCA.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i
Esports:
Antecedents
Vista la memòria justificativa de la cap del Servei d’Esport Base de l’Esport de
29/05/2017, amb el vistiplau de la directora insular d’Esports.
Atesa l’Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca publicada al
Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 21 de 18 de febrer de 2017.
Atès l’informe de la directora insular d’Hisenda i Pressuposts de 9 de juny de 2017.
Vist l’informe favorable sobre els aspectes jurídics i l’informe núm. FS-79/17 de data
13/06/2017 de fiscalització prèvia.
Atès el previst a l’apartat f) de l’article 28 del Reglament orgànic del Consell de
Mallorca, en relació a la base 23.4 de les d’execució del pressupost del Consell de
Mallorca de l’exercici 2017, correspon al Consell Executiu l’aprovació de convocatòries
de subvencions i autoritzar despeses de quantia superior a 250.000,00 €.
Per tot això, propòs al Consell Executiu la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- APROVAR la convocatòria de subvencions pel foment de l’esport mitjançant
ajudes al manteniment i millora d’instal·lacions esportives públiques de Mallorca, que
s’annexa a aquest acord.
Segon.- AUTORITZAR LA DESPESA per un import d’onze milions vuit-cents mil euros
(11.800.000,00 €), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i amb les anualitats
assenyalades a l taula següent:
Anualitat
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Aplicació pressupostària

Import

2017

20.34201.76200

3.800.000,00 €

2018

20.34201.76200

3.900.000,00 €

2019

20.34201.768000

100.000,00 €

20.34201.76200

3.900.000,00 €

20.34201.768000

100.000,00 €

L’aprovació de l’expedient queda condicionat a l’aprovació definitiva de l’expedient
núm. 18 de modificació de crèdits, aprovat inicialment pel Ple en sessió de 8 de juny de
2017. (modificació pressupostària tramitada per finançar aquesta convocatòria.)
Tercer.- ORDENAR LA PUBLICACIÓ de l’extracte d’aquesta convocatòria de subvencions
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per conducte de la base de dades nacional de
subvencions.
Recursos
Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la publicació
d’aquest acord. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan
competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà
de la desestimació presumpta.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Convocatòria de subvencions pel foment de l’esport mitjançant ajudes al
manteniment i millora d’instal·lacions esportives públiques de Mallorca
1. Bases de la convocatòria
Aquesta convocatòria de subvencions s’aprova d’acord amb l’Ordenança General de
Subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017).
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2. Objecte i finalitat
2.1. El Consell de Mallorca vol impulsar una política de foment de l'esport col·laborant
amb les entitats locals de Mallorca, contribuint al manteniment, millora i construcció de
les instal·lacions esportives públiques de Mallorca.
2.2. Són subvencionables les despeses d’obres de renovació o reparació d'instal·lacions
esportives que siguin de titularitat de les entitats locals de Mallorca, així com les
administracions institucionals dependents d’aquestes, els pressuposts de les quals
s’integra al pressupost de l’entitat local.
Les actuacions a subvencionar poden ser:
2.2.1. Reparació, substitució o millora de paviments esportius.
2.2.2. Reparació, substitució o millora de cobertes.
2.2.3. Reparació d'espais o elements complementaris dintre del recinte esportiu existent.
2.2.4. Renovació o reparació de tancaments.
2.2.5. Renovació o reparació d'infraestructures per facilitar i millorar l'accessibilitat, o
evacuació del recinte esportiu.
2.2.6. Execució de noves infraestructures dintre d'una instal·lació existent amb l'objectiu
de canviar l'us esportiu de la mateixa.
2.2.7. Inversions, renovació o reparació dirigida a millorar l’eficiència energètica i
mediambiental de la instal·lació esportiva
2.3. També serà subvencionable l'adquisició de material esportiu inventariable per la
instal·lació. S’entén per material esportiu inventariable a efectes d’aquesta convocatòria
el bé moble no fungible, del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal
per al qual està destinat, utilitzat per a la pràctica d'algun esport en instal·lacions
esportives de titularitat municipal (per exemple: cistelles de bàsquet, porteries, pals per
a suport de xarxes (voleibol, tennis, bàdminton ...), marcadors electrònics, taules de
tennis de taula ...).
2.4. No són accions subvencionables la construcció de noves instal·lacions esportives,
ni l'execució d'actuacions exclusivament amb finalitats decoratives o estètiques.
2.5. Les obres ja finalitzades a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció,
descrites a l’apartat 2.2, així com l’adquisició de material inventariable esportiu, descrit
a l’apartat 2.3, ja realitzat a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció, es
subvencionaran, sempre que compleixin amb tots els requisits prevists a la convocatòria
i a l’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca amb càrrec a
l’aplicació pressupostària de l’exercici 2017, d’acord amb les formes de repartiment
previstes al punt sisè d’aquesta convocatòria i es justificaran i, en el seu cas, es tramitarà
una bestreta d’acord amb els punts 13 i 14 d’aquesta convocatòria.
Respecte a les accions subvencionables descrites al paràgraf anterior, únicament
s’admetran despeses compreses entre l’1 de gener de 2016 i la data de presentació de la
3

sol·licitud de subvenció.
2.6. Les actuacions no finalitzades o encara no iniciades a la data de presentació de
sol·licitud de subvenció, que es corresponguin amb les descrites als apartats 2.2 i 2.3 es
subvencionaran, sempre que compleixin amb tots els requisits prevists a la convocatòria
i amb l’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries dels exercicis 2018 i 2019, d’acord amb les formes de
repartiment previstes al punt sisè d’aquesta convocatòria i es justificaran i, en el seu cas,
es tramitarà una bestreta d’acord amb els punts 13 i 14 d’aquesta convocatòria.
Respecte a les accions subvencionables descrites al paràgraf anterior, únicament
s’admetran despeses compreses entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2018.
Per tant, aquestes actuacions subvencionables han d’estar finalitzades el 31 de desembre
de 2018.

3. Crèdit pressupostari
3.1. El crèdit assignat a aquesta convocatòria és d’un total de e 11.800.000,00€, que es
distribuirà en les següents anualitats: 3.800.000,0 € amb càrrec al pressupost de 2017,
de 4.000.000,00 € amb càrrec al pressupost de 2018 i de 4.000.000,00 € amb càrrec al
pressupost de 2019.
3.2. Amb càrrec al pressupost de 2017:
20. 34201. 76200 per import de 3.800.000,00 €
3.3. Amb càrrec al pressupost de l’exercici 2018:
20. 34201. 76200 per import de 3.900.000,00 €
20.34201.76800 per import de 100.000,00 €
Les aplicacions pressupostàries relacionades es poden compensar entre elles.
3.4. Amb càrrec al pressupost de l’exercici 2019:
20. 34201. 76200 per import de 3.900.000,00 €
20.34201.76800 per import de 100.000,00 €
Les aplicacions pressupostàries relacionades es poden compensar entre elles.
3.5. La concessió de subvencions amb càrrec a les aplicacions dels exercicis 2018 i
2019, això és les descrites al punt 2.6 d’aquesta convocatòria, se subordinaran als
crèdits adequats i suficients dels exercicis 2018 i 2019.

4. Entitats beneficiàries
4.1. Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ajuntaments de Mallorca, llevat
de l’ajuntament de Palma, les administracions institucionals dependents d’aquests, els
pressuposts de les quals s’integra al pressupost de l’entitat local, i les entitats locals
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menors de Mallorca, sempre que compleixin els requisits prevists a l’article 8 de
l’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca.
4.2. La titularitat de les instal·lacions on s’han de desenvolupar les actuacions objecte
de la subvenció han de ser de l’ajuntament o bé de l’administració institucional
depenent d’aquest. Aquest aspecte s’haurà d’acreditar en el moment de sol·licitar la
subvenció.
4.3. Poden ser objecte d’aquestes ajudes les actuacions realitzades en instal·lacions
esportives que siguin de titularitat de l’ajuntament i les obres es tramitin i s’abonin per
l’administració institucional depenent d’aquest o a l’inversa. En tot cas, l’entitat
sol·licitant ha de ser la que ha assumit o assumirà l’execució de l’activitat
subvencionable i ha abonat o abonarà les despeses derivades d’aquesta.
En aquest supòsit, s’ha d’acreditar la disponibilitat del terreny mitjançant el
corresponent conveni, acte equivalent de cessió d’ús o documentació acreditativa de
l’habilitació de l’entitat sol·licitant per a dur a terme les actuacions subvencionables en
la instal·lació esportiva . En cas contrari únicament podrà ser beneficiari el titular del bé
immoble on es desenvolupi l’activitat subvencionable.

5. Procediment de concessió
Les subvencions concedides conformement a aquesta convocatòria, ho seran mitjançant
el procediment de concurrència no competitiva, de manera que, respectant el límit
màxim de crèdit assignat en la convocatòria, seran subvencionats tots els que
compleixin els requisits que s’hi estableixen.
Les sol·licituds que compleixin els requisits es subvencionaran segons les normes
establertes en el punt 6 d’aquesta convocatòria.
6. Import de les subvencions
6.1. L’import de les subvencions per les accions subvencionables ja finalitzades a la data
de presentació de la sol·licitud de subvenció, descrites a l’apartat 2.5, es determinaran
de la forma següent:
6.1.1 L’import de la subvenció es determina atenent al cost del projecte realitzat o a la
suma dels costs dels projectes realitzats, del qual s’han de detreure els altres ingressos
obtinguts o prevists.
Es concedirà una única subvenció per cada sol·licitud (cada entitat únicament pot
presentar una sol·licitud) malgrat aquesta contingui varies actuacions subvencionables
realitzades.
La quantia de la subvenció no pot ser superior, aïlladament o en concurrència amb altres
ajudes o subvencions de qualsevol procedència, al cost de l’iniciativa subvencionable.
6.1.2. En el cas que la suma de totes les ajudes sol·licitades, llevant els altres ingressos
obtinguts o prevists, que reuneixin els requisits per accedir a aquestes subvencions,
sigui un import inferior al crèdit per a l’exercici 2017 d’aquesta convocatòria
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(3.800.000,00 €) es concedirà l’import sol·licitat a totes les entitats beneficiàries.
En el cas que la suma de totes les ajudes sol·licitades, llevant els altres ingressos
obtinguts o prevists, que reuneixin els requisits per accedir a aquestes subvencions,
sigui un import superior al crèdit per a l’exercici 2017 d’aquesta convocatòria
(3.800.000,00 €), es concedirà una subvenció de 73.000,00 € per cada sol·licitud, llevat
que l’import sol·licitat sigui inferior a 73.000,00 €, en aquest cas es concedirà l’import
sol·licitat.
Si del repartiment esmentat a l’apartat anterior hi romangués part del crèdit previst a la
convocatòria per a l’exercici 2017, aquest es repartirà entre les sol·licituds a les quals no
se’ls hagi concedit la totalitat del projecte subvencionable per parts iguals. Es repeteix
aquest repartiment entre les sol·licituds a les quals no se’ls hagi concedit la totalitat del
projecte subvencionable fins exhaurir el crèdit previst en aquesta convocatòria per a
l’exercici 2017.
6.2. L’import de les subvencions per les accions subvencionables no finalitzades o
encara no iniciades a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció, descrites a
l’apartat 2.6 es determinaran de la forma següent:
6.2.1 L’import de la subvenció es determina atenent el pressupost del projecte o
projectes, del qual s’han de detreure els altres ingressos obtinguts o prevists.
Es concedirà una única subvenció per cada sol·licitud (cada entitat únicament pot
presentar una sol·licitud) malgrat aquesta contingui varies actuacions subvencionables
en execució o per començar.
La quantia de la subvenció no pot ser superior, aïlladament o en concurrència amb altres
ajudes o subvencions de qualsevol procedència, al cost de l’iniciativa subvencionable.
6.2.2. En el cas que la suma de totes les ajudes sol·licitades, llevant els altres ingressos
obtinguts o prevists, que reuneixin els requisits per accedir a aquestes subvencions,
sigui un import inferior al crèdit previst pels exercicis 2018 i 2019 d’aquesta
convocatòria (8.000.000,00 €) es concedirà l’import sol·licitat a totes les entitats
beneficiàries.
En el cas que la suma de totes les ajudes sol·licitades, llevant els altres ingressos
obtinguts o prevists, que reuneixin els requisits per accedir a aquestes subvencions,
sigui un import superior al crèdit previst pels exercicis 2018 i 2019 d’aquesta
convocatòria (8.000.000,00 €) , es concedirà una subvenció de 150.000,00 € per cada
sol·licitud, llevat que l’import sol·licitat sigui inferior a 150.000,00 €. En aquest cas es
concedirà l’import sol·licitat.
Si del repartiment esmentat a l’apartat anterior hi romangués part del crèdit previst a la
convocatòria pels exercicis 2018 i 2019, aquest es repartirà entre les sol·licituds a les
quals no se’ls hagi concedit la totalitat del projecte subvencionable per parts iguals. Es
repeteix aquest repartiment entre les sol·licituds a les quals no se’ls hagi concedit la
totalitat del projecte subvencionable fins exhaurir el crèdit previst en aquesta
convocatòria pels exercicis 2018 i 2019.
6.3. La concessió d’aquesta subvenció, d’acord amb les normes establertes als apartats
anteriors per determinar l’import, ho serà per un import cert, d’acord amb el previst a
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l’article 24.2 de l’Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, excepte
en els supòsits prevists al primer paràgraf del punt 6.1.2 i al primer paràgraf del punt
6.2.2.

7. Termini de presentació de Sol·licituds
Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar en el termini d’un mes, comptador des
de l’endemà d’haver-se publicat l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.

8. Contingut de les sol·licituds
8.1. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant les instàncies i els annexos que
facilita el Consell de Mallorca que es poden trobar a les pàgines
www.esportbasemallorca.net i a la seu electrònica del Consell de Mallorca
https://seu.conselldemallorca.net/ca. La sol·licitud consta de la documentació següent:
8.1.1 Model de sol·licitud (AJ1) on es relacionaran totes les accions, tant ja finalitzades
a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció, com les no finalitzades a dita
data, que s’hagin començat o no.
Les sol·licituds de subvenció que contenguin varies accions a desenvolupar indicaran
aquestes a la seva sol·licitud (individualitzant la seva descripció, pressupost, terminis de
realització, així com, si s’escau, altres ingressos per a la seva realització).
No cal presentar els documents assenyalats als punts 8.1.4, 8.1.5 i 8.1.6 si es troben en
poder del Consell de Mallorca. En aquest cas s’ha d’assenyalar la data i l’òrgan o
dependència en que varen ser presentats.
8.1.2 Memòria, pressupost d’ingressos i despeses realitzades de l’actuació
subvencionable, i si s’escau, projecte de l’acció subvencionable per les actuacions ja
finalitzades descrites a l’apartat 2.5 de la convocatòria (AJ2).
A la memòria descriptiva s’ha d’explicar la necessitat, conveniència o oportunitat de les
actuacions i ha de descriure les característiques i circumstàncies concretes de caràcter
quantitatiu, qualitatiu i temporal.
En el cas de que la subvenció es sol·liciti per diverses actuacions, s’ha de presentar un
document AJ2 per cada actuació diferenciada de les descrites a l’apartat 2.5 de la
convocatòria.
8.1.3 Memòria, pressupost d’ingressos i despeses de l’actuació i, si s’escau, projecte de
l’acció subvencionable, per les actuacions no finalitzades i que hagin de finalitzar abans
del 31 de desembre de 2018 descrites a l’apartat 2.6 de la convocatòria (AJ3).
A la memòria descriptiva s’ha d’explicar la necessitat, conveniència o oportunitat de les
actuacions i ha de descriure les característiques i circumstàncies concretes de caràcter
quantitatiu, qualitatiu i temporal.
En el cas de que la subvenció es sol·liciti per diverses actuacions, s’ha de presentar un
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document AJ3 per cada actuació diferenciada de les descrites a l’apartat 2.6 de la
convocatòria.
8.1.4 Certificat del compte bancari de l’entitat, en el qual s’haurà de fer, si pertoca, el
pagament de la subvenció (AJ4).
8.1.5 Fotocòpia del document nacional d’identitat del representant de l’entitat
sol·licitant.
8.1.6 Documentació acreditativa de què la persona sol·licitant és la representant legal de
l’entitat.
8.1.7 A més del document AJ7, s’ha de presentar la documentació acreditativa de la
titularitat de la instal·lació esportiva on s’ha de desenvolupar o s’ha desenvolupat
l’actuació subvencionable.
En el supòsit previst al punt 4.3 d’aquesta convocatòria, s’ha d’aportar la documentació
acreditativa de la disponibilitat del terreny mitjançant el corresponent conveni, acte
equivalent de cessió d’ús o documentació acreditativa de l’habilitació de l’entitat
sol·licitant per a dur a terme les actuacions subvencionables en la instal·lació esportiva.
8.2. Cada entitat només pot presentar una sol·licitud d’ajuda. No obstant això, una
sol·licitud pot contenir varies actuacions a realitzar, sempre que cadascuna d’aquestes
actuacions s’adeqüi amb l’objecte previst a la convocatòria.
8.3. En el cas que sol·licitin la subvenció un ajuntament i una administració
institucional dependent d’aquest en aquesta convocatòria, es denegarà la sol·licitud de
subvenció presentada per l’administració institucional dependent per aquest motiu.
L’entitat sol·licitant ha de ser la que ha assumit o assumirà l’execució de l’activitat per
la qual es sol·licita la subvenció i abona les despeses derivades d’aquestes, malgrat la
titularitat de la instal·lació correspongui a l’ajuntament o a l’administració institucional
depenent d’aquest, sempre que es compti amb el corresponent conveni o acte equivalent
de cessió d’ús.
8.4. S’hi poden presentar sol·licituds de projectes que rebin subvencions o ajuts d’altres
institucions, sempre que la suma de totes les ajudes concedides no superi el cost de
l’acció subvencionable.

9. Òrgans competents per la instrucció i resolució del procediment
9.1. L’òrgan per resoldre aquestes subvencions és el Consell Executiu del Consell de
Mallorca.
9.2. L’òrgan instructor del procediment és la persona que ostenti la secretaria tècnica del
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports i desenvoluparà les actuacions
relacionades l’article 18.2 de l’Ordenança General de subvencions del Consell de
Mallorca.
9.3. L’òrgan instructor formularà la proposta de concessió.
10. Proposta de resolució
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10.1. L’òrgan instructor formularà les propostes de resolució provisional i definitiva, on
es detallarà la relació de sol·licitants pels quals es proposa la concessió d’ajudes i la
seva quantia.
Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen dret a favor de l’entitat
sol·licitant proposada en tant no s’hagi publicat l’acord de concessió.
10.2. La proposta de resolució provisional es notificarà a les entitats interessades que
hagin estat proposades com a beneficiàries per a que, en el termini de deu dies
comuniquin l’acceptació o renuncia a l’ajuda proposada. S’entendrà acceptada si
l’entitat no manifesta res en el termini de deu dies.
10.3. Si qualcuna de les entitats proposades com beneficiàries desistís de l’ajuda, abans
de dictar-se la nova proposta de resolució, l’òrgan instructor podrà, atesa la forma de
repartiment del crèdit d’aquesta convocatòria, proposar el repartiment de crèdit que
s’havia previst per a l’entitat o entitats sol·licitants que han presentat renuncia, entre les
altres entitats sol·licitants a les quals no se’ls hagi proposat concedir la totalitat del
projecte subvencionable per parts iguals.
Dit repartiment es durà a terme seguint el procediment establert al tercer paràgraf de
l’apartat 6.1.2 si es tracta d’activitats ja finalitzades previstes a l’apartat 2.5, o seguint el
procediment establert al tercer paràgraf de l’apartat 6.2.2, si es tracta d’activitats que
encara no han finalitzat, previstes a l’apartat 2.6. d’aquesta convocatòria.
11. Notificació de la concessió i termini per resoldre
11.1. La notificació de la concessió es practicarà mitjançant publicació al Butlletí Oficial
de les Illes Balears, d’acord amb el previst a l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.
11.2. El termini màxim per a resoldre el procediment i notificar-lo és de sis mesos des
de la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima les
persones interessades per entendre desestimada, per silenci administratiu, la sol·licitud
de concessió de la subvenció.

12. Termini de justificació
12.1. En el cas d’actuacions ja finalitzades a la data de presentació de la sol·licitud de
subvenció, descrites a l’apartat 2.5, subvencionades amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries de l’exercici 2017 la justificació de la subvenció concedida s’ha de
presentar durant el primer trimestre de l’any 2018.
12.2. En el cas d’actuacions no finalitzades o encara no iniciades a la data de
presentació de la sol·licitud de subvenció, descrites a l’apartat 2.6 de la convocatòria,
subvencionades amb càrrec a les aplicacions pressupostàries de l’exercici 2018 i 2019 la
justificació de la subvenció concedida s’ha de presentar durant el primer trimestre de
l’any 2019.
12.3. Si per causes alienes a la voluntat de l’entitat beneficiària, l’acció o accions
subvencionades no es poden finalitzar abans del 31 de desembre de 2018, l’entitat
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beneficiària ha de comunicar al Consell de Mallorca, en el moment que tengui
coneixement de que dites actuacions no hauran finalitzat en la data esmentada,
explicant les causes que han donat lloc a aquest retard. En aquest cas el Consell de
Mallorca pot concedir una pròrroga per finalitzar les activitats subvencionades, sempre i
quan les obres hagin de finalitzar abans del 30 de juny de 2019, i la causa quedi
totalment justificada.
Quan per causes justificades, que hauran d'acreditar, les entitats beneficiaries prevegin
que incompliran el termini de finalitzar les obres abans del 31 de desembre de 2018,
podran sol·licitar una pròrroga, abans del seu venciment.
La sol·licitud de pròrroga s'ha de presentar, en tot cas, abans del 30 de novembre de
2018.
L'òrgan concedent de la subvenció ha de dictar la resolució concedint o denegant la
pròrroga sol·licitada, de conformitat amb el que estableix l'article 32 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Quan es concedeixi una pròrroga per impossibilitat del compliment del termini de
realització de les obres subvencionades, la justificació haurà de realitzar en el mes
següent a la finalització de l'acció subvencionada.

13. Forma de justificació
13.1. La modalitat de justificació serà la de compte justificatiu de la despesa feta amb
aportació de justificants, d’acord amb el previst a l’article 39 de l’Ordenança General de
subvencions del Consell de Mallorca. La documentació justificativa que s’ha d’aportar
és la següent:
13.1.1. Una memòria d’actuacions en què es justifiquin les activitats realitzades, els
resultats obtinguts i el compliment de les condicions imposades en la concessió de la
subvenció, inclosa la de la publicitat de la subvenció, signada pel beneficiari.
13.1.2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats fetes, que ha de
contenir:
a) Una relació classificada de les despeses de l’activitat signada per la persona
beneficiària amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i
la data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, se
n’han d’indicar les desviacions esdevingudes.
b) Original o còpia acarada de les factures girades per tercers a l’entitat beneficiària de
la subvenció o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil
o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el
paràgraf 13.1.2.a).
c) L’acreditació del pagament es realitzarà mitjançant l’aportació de certificat del
secretari/secretària de l’entitat beneficiària de les obligacions reconegudes i pagades,
sense necessitat d’aportar la documentació prevista a l’article 48.2 de l’Ordenança
General de Subvencions del Consell de Mallorca.
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d) Declaració responsable de la persona beneficiària de la subvenció mitjançant la qual
acredita que les despeses relacionades en la memòria econòmica corresponen, sens
dubte, a l’activitat subvencionada i s’hi inclouen despeses financeres, d’assessoria
jurídica o financera, notarials, registrals, pericials, d’administració específiques, o
excepcionalment de garantia bancària; que estan directament relacionades amb
l’activitat subvencionada, i que són indispensables per a la preparació adequada o
l’execució d’aquesta (Annex AJ5).
e) Relació detallada, signada per la persona representant de l’entitat beneficiària, dels
fons propis i d’altres ingressos o subvencions que han finançat l’activitat
subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència. Si no n’hi ha, s’ha
d’acreditar mitjançant una declaració responsable.
f) Declaració responsable de la persona beneficiària o documentació acreditativa que el
cost d’adquisició justificat no supera el valor de mercat. (AJ5).
g) Si escau, declaració responsable de la persona beneficiària o documentació
acreditativa que la persona beneficiària no recupera ni compensa l’IVA. (AJ5).
h) Si escau, contracte subscrit per escrit i acord d’autorització de la subcontractació, si
l’activitat subvencionada s’ha subcontractat i la subcontractació excedeix el 20 % de
l’import de la subvenció i és superior a 60.000 €.
i) Si escau, declaració responsable de la persona beneficiària que les persones que ha
subcontractat no es troben sotmeses a cap de les prohibicions establertes en les lletres
a), b) i c) de l’art. 34 d’aquesta Ordenança, quan s’ha autoritzat prèviament la
subcontractació.
j) Si escau, carta de pagament de reintegrament en cas de romanents no aplicats, així
com dels interessos que se’n deriven.
k) Si escau, declaració responsable de la persona beneficiària dels criteris de repartiment
dels costs generals i/o indirectes incorporats en la relació a què es fa referència en
l’apartat a) anterior, en què posi de manifest que la part que ha imputat és la que
raonablement correspon d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat
generalment admeses i que aquests costs corresponen al període en què efectivament es
va dur a terme l’activitat.
l) Certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el registre oficial
corresponent, en cas d’adquisició de béns immobles.
m) Escriptura o documents acreditatius en què consti la inscripció en el registre públic
corresponent amb l’import de la subvenció atorgada i l’obligació de destinació dels béns
al fi concret per al qual es va concedir la subvenció durant almenys un període de 5
anys, en cas de rehabilitació i de millora de béns inventariables inscriptibles en un
registre públic.
En el cas de béns no inscriptibles en un registre públic, s’ha d’aportar una declaració
que dits béns es destinaran al fi concret per al qual es concedí la subvenció durant un
mínim de dos anys.
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n) Així mateix, si l’acció subvencionada és per obres, i el procediment seguit per la seva
adjudicació, d’acord amb el previst a l’article 138 del TRLCSP, en funció del seu
import, és obert o negociat, s’ha d’aportar la documentació següent:
n.1) Certificat final d’obra municipal i certificat final d'obra signat pel director de la
mateixa. En el cas que el projecte inicial estigui visat pel corresponent col·legi
professional, s’ha de presentar el certificat igualment visat.
n.2) Acta de recepció de l'obra (AJ10) signada conjuntament pel director, el contractista
i un facultatiu tècnic en representació de la Corporació Local.
n.3) Liquidació definitiva de l'obra on es faran constar les subvencions concedides
d'altres institucions per a la seva execució. (AJ8).
n.4) Plànols que recullin l’estat final de l’obra en format .dwg, .shp, .dgn, .dxf, en suport
digital.
n.5) Certificat sobre l’adjudicació del contracte d’obres per la realització de l’acció
subvencionada (AJ9).
n.6) Certificacions d’obra amb relació valorada.
n.7) Projecte tècnic aprovat.
o)En el cas d’obres, que es tramitin com contractes menors, d’acord amb el previst a
l’article 138 del TRLCSP, s’ha d’aportar la documentació prevista a l’article 111 de
l’esmentat TRLCSP.
13.2. El compte justificatiu es presentarà en paper i en format digital editable (doc.,
odt.), al correu electrònic a l’adreça esportadm@conselldemallorca.net

14. Pagament de la subvenció
14.1. L’import de la subvenció s’abonarà un cop comprovat que s’ha fet el projecte o
projectes i s’han complit els objectius i la finalitat per a la qual es concedí la subvenció.
En el cas que es tracti d’una subvenció d’import cert, d’acord amb el previst a l’article
24.2 de l’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, és per compte de
l’entitat beneficiària la diferència de finançament necessària per a l’execució total de
l’activitat subvencionada. Així, no s’aplicarà ajustament a l baixa de l’import de la
subvenció per raó del grau d’execució de l’activitat subvencionada, sempre que es
justifiqui almenys una quantia igual a l’import de la subvenció concedida.
En el cas que no es tracti d’una subvenció d’import cert, això és que es subvencioni la
totalitat del pressupost subvencionable, s’aplicarà el previst a l’article 24.1 de
l’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca.
14.2. No obstant l’anterior, es bestraurà part o tota la subvenció concedida, en els
termes prevists als articles 50 i 52 de l’Ordenança de subvencions del Consell de
Mallorca i d’acord amb el previst als apartats següents.
14.3. En el cas d’actuacions ja finalitzades a la data de presentació de la sol·licitud de
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subvenció, descrites a l’apartat 2.5, subvencionades amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries de l’exercici 2017, es tramitarà una bestreta del total de la subvenció
concedida.
14.4. En el cas d’actuacions no finalitzades o encara no iniciades a la data de
presentació de la sol·licitud de subvenció, descrites a l’apartat 2.6 de la convocatòria,
subvencionades amb càrrec a les aplicacions pressupostàries pels exercicis 2018 i 2019
es tramitarà una bestreta del 50% de la subvenció concedida,.
La tramitació dels pagaments anticipats esmentats al paràgraf anterior es tramitarà, en
tot cas, durant l’any 2018.

15. Recursos
Contra l’acord que aprova aquesta convocatòria així com contra l’acord de concessió
que se’n derivi, que no posen fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la publicació
d’aquest acord. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan
competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà
de la desestimació presumpta.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PLURIENNAL DE SUBVENCIONS
2017-2018 AL FONS D’ACTIVITATS DE CATÀLEG D’ACTIVITATS
CULTURALS DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA (CACIM) PER A
ENTITATS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL O DELS ORGANISMES PÚBLICS
QUE EN DEPENEN (CAEM I CULTURA EN XARXA).
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i
Esports:
Antecedents
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1. La Direcció Insular de Cultura ha emès una memòria justificativa sobre la
convocatòria pluriennal de subvencions 2017-2018 al fons d'activitats del Catàleg
d'activitats culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM) per a entitats
d’administració local o dels organismes públics que en depenen.
2. S'ha emès un informe jurídic favorable respecte a la convocatòria esmentada.
3. S'ha emès informe del servei de pressupost i comptabilitat.
4. A l'expedient de referència consta l’existència de crèdit pressupostari adequat i
suficient a la partida pressupostària 20.33430.46201 per dur a terme la convocatòria
esmentada, atès el document comptable RC amb núm. d'operació 220170008211 per a
l'any 2017, per un import de 350.000,00 € i document comptable RC per exercicis
futurs, any 2018, per un import de 350.000,00 €, amb núm. d'operació 220179000071.
5. En data 13 de juny la intervenció general ha emès informe de fiscalització favorable.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de
novembre de 2003).
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei
38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol de 2006).
3. L’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, de 23 de desembre de
2016 (BOIB, núm. 21, de 18 de febrer de 2017).
4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015).
5. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre del règim jurídic del sector públic
6. Ordenança vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada
pel Ple del Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB núm. 100, de 10 d’agost
de 1995).
7. Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134, de 2 de novembre
de 2000).
8. El Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple del Consell
de Mallorca de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d'agost de 2001), i modificat
per acords del Ple de: 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004), 28
de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost de 2008), 13 d’octubre de 2011 (BOIB
núm. 158, de 20 d’octubre de 2011), 14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 18 de
juny de 2013), 9 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 145, de 21 d’octubre de 2014), 8
d’octubre de 2015 (BOIB núm. 186, de 24 de desembre de 2015), 12 de desembre de
2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016) i 23 de desembre de 2016 (BOIB
núm. 2, de 5 de gener de 2017).
9. 3. El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei reguladora de las hisendes locals.
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10. Bases d'execució del pressupost del Consell de Mallorca de l'any 2017.
Atesos el antecedents i els fonaments de dret exposats, en virtut de les atribucions que
m'han estat conferides, propòs que el Consell Executiu del Consell de Mallorca, adopti
el següent,
Acord
1. Aprovar l'expedient CACIM/2017, relatiu a la convocatòria pluriennal de
subvencions 2017-2018 al fons d'activitats del Catàleg d’activitats culturals del Consell
Insular de Mallorca (CACIM) per a entitats d’administració local o dels organismes
públics que en depenen (CAEM i Cultura en Xarxa).
2. Autoritzar una despesa de 700.000,00 € a càrrec de la partida pressupostària
20.33430.46201 (RC per import de 350.000,00 € per a l'exercici 2017, amb núm.
d'operació 220170008211 i RC per import de 350.000,00 € per a exercissis futurs amb
núm. d'operació 220179000071) per atendre les subvencions de la convocatòria.
3. Aprovar la convocatòria esmentada.
4. Ordenar la publicació en el BOIB de la convocatòria per conducte de la base de dades
nacional de subvencions.

Contra aquesta resolució, 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 o publicació. El recurs es pot interposar formalment davant el Consell
Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és
l’òrgan competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA
PROPOSTA
D’APROVACIÓ,
AUTORITZACIÓ,
DISPOSICIÓ,
CORRESPONENT A L’APORTACIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA AL
FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ, PER A L’ANY 2017.
CAPÍTOLS 4 I 7.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència:
El Consell de Mallorca és soci fundador i promotor del Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació, ostentant la vicepresidència primera.
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El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és una entitat depenent del Consell de
Mallorca.
En data 30 de gener de 2017, la gerent d’aquesta entitat, va remetre un escrit sol·licitant
una aportació part del Consell de Mallorca, de 500.000,- € (capítol 4) i 250.000,- €
(capítol 7), per a l’any 2017, així com la bestreta total de les aportacions.
Atès que el pressupost de despeses del Consell de Mallorca de l’any 2017, recull a les
aplicacions pressupostaries 00.23190.48901 i 00.23190.78901 Aportació Fons
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, respectivament, 500.000,- euros i 250.000,euros, per fer front a aquesta aportació.
Consta a l’expedient:
Informe justificatiu del secretari tècnic de Participació Ciutadana i Presidència, de data
10 de febrer de 2017.
Informe del cap de servei de la Secretaria Tècnica de Participació Ciutadana i
Presidència, de data 15 de març de 2017.
Certificats de reserva de crèdit, números d’operació 220170000865 i 220170000707.
Informe de fiscalització prèvia d’Intervenció General número FS-056/17 APORTACIÓ
CAPÍTOL 4 i 7, de data 31 de maig de 2017.
Per tot això el vicepresident 2n i conseller executiu de Participació Ciutadana i
Presidència, en ús de les atribucions que li són conferides per la legislació vigent,
proposa al Consell Executiu que adopti el següent
ACORD
1.- Aprovar l’expedient relatiu a l’aportació del Consell de Mallorca al Fons Mallorquí
de Solidaritat i Cooperació, per a l’any 2017, per un import total de SET-CENTS
CINQUANTA MIL (750.000,-) EUROS; 500.000,- € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 00.23190.48901, reserva de crèdit amb número d’operació
220170000865 i 250.000,- € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00.23190.78901,
reserva de crèdit amb número d’operació 220170000707.
2.- Autoritzar i disposar l’esmentada aportació per un import total de SET-CENTS
CINQUANTA MIL (750.000,-) EUROS; 500.000,- € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 00.23190.48901, reserva de crèdit amb número d’operació
220170000865 i 250.000,- € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00.23190.78901,
reserva de crèdit amb número d’operació 220170000707, al Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació, CIF G-57290140 i domicili al carrer General Riera, 113, 07010
Palma.
3.- El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, com a entitat beneficiària de
l’aportació, es sotmetrà a les actuacions posteriors de comprovació i control de la
intervenció del Consell de Mallorca, d’acord amb la base d’execució 25.6 e), la qual diu
textualment:
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“Les aportacions del Consell Insular d Mallorca a favor d’altres unitats institucionals
dependents, hauran de presentar els comptes anuals degudament aprovats, i auditats si
escau, referits a l’exercici en el qual es concedeix l’aportació. Quan l’ens depenent no
s’hagi auditat, es substituirà pels comptes anuals aprovats corresponents amb l’informe
de la intervenció general de Consell Insular de Mallorca. En tot cas, quan es tracti
d’aportacions per realitzar actuacions concretes s’han de presentar els justificants de les
actuacions dutes a terme”
4.- Només es finançaran les despeses i actuacions realitzades dintre de l’any 2017. Les
factures hauran d’estar pagades abans de la finalització del període de justificació. El
termini per justificar-les serà, les referides al capítol 4, fins dia 30 de novembre de 2018
i les del capítol 7, fins 30 de novembre de l’any 2017.
5.- Preveure que el conseller executiu d’Economia i Hisenda pugui concedir i,
conseqüentment, reconèixer bestretes d’un màxim del 100% dels imports de les
aportacions dinerades concedides al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, sense
l’obligació de prestar aval, abans de presentar els documents que justifiquin el
reconeixement de l’obligació.
6.- L’incompliment de qualsevol de les prescripcions establertes donaria lloc a la
revocació de la present aportació i, per tant, a l’absència de qualsevol obligació derivada
de l’acordat en la present resolució, així com, en el seu cas, al reintegrament de les
quantitats rebudes i els interessos de demora, prèvia tramitació de l’expedient que
pertoqui.
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA
PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L’ANY 2017
(DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA).
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda:
El Consell Executiu, reunit en sessió de 16 de novembre de 2016, va aprovar el Pla
Estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any (text consolidat aprovat
per Acord de 15 de febrer 2017. BOIB núm. 24, de 25 de febrer).
El 12 de juny de 2017, el Departament de Participació Ciutadana i Presidència, ha
presentat una proposta de modificació d’aquest Pla respecte a una de les línies de
subvencions de l’Àrea d’Igualtat.
En ús de l’atribució conferida en l’article 5 de l’Ordenança general de subvencions de la
Corporació, aprovada per Acord del Ple de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de
18 de febrer de 2017), es proposa al Consell Executiu, òrgan competent per a resoldre,
de conformitat amb allò que disposa l’article 28.h) del Reglament orgànic del Consell de
Mallorca, l’adopció del següent:
ACORD
1. Modificar el Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2017,
respecte a les línies de subvencions del Departament de Participació Ciutadana i
Presidència, d’acord amb el detall següent:
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- Allà on diu:
DEPARTAMENT

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA

PROGRAMA:

IGUALTAT D’OPORTUNITATS (23167)

DENOMINACIÓ:

Subvencions a entitats i associacions sense afany de lucre i las ajuntaments en matèria d’Igualtat

Objectius Estratègics
Potenciar la participació
de les entitats de dones
com a eix bàsic per a la
presa de decisions en
qualsevol àmbit de la
nostra societat, i que
promoguin la igualtat de
gènere.

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Ajuntaments amb
població inferior a
50.000 h

- L1. a- Subvencions per la posada
en marxa de Plans d’Igualtat
municipals.

- Associacions de
dones feministes

- L.1.b- Subvencions a projectes i
campanyes innovadors per a la
inclusió de la perspectiva de
gènere i la tranvesalitat en
diferents àmbits per avançar capa
politiques públiques per promoure
la igualtat i eliminar
discriminacions.

Impulsar i afavorir
accions i activitats de
suport en el
desenvolupament de
polítiques per promoure
la igualtat i eliminar
discriminacions, dels
Ajuntaments.

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i
règim de concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini
d’execució

00.23167.48900

- Convocatòria
pública en règim de
concurrència no
competitiva.

2017: 145.000€
2019: 250.000€

Des de Febrer
2017 a 30 de
novembre
2017

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i
règim de concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini
d’execució

- Convocatòria
pública en règim de
concurrència no
competitiva.

00.23167.46200

- L2.a- Subvencions per projectes
o activitats per promoure la
igualtat efectiva de dones i homes.
- L.2.b- Subvencions per
manteniment d’associacions de
dones de recent creació.

- Ha de dir:
DEPARTAMENT

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA

PROGRAMA:

IGUALTAT D’OPORTUNITATS (23167)

DENOMINACIÓ:

Subvencions per promoure la igualtat

Objectius Estratègics
Potenciar la participació
de les entitats de dones
com a eix bàsic per a la
presa de decisions en
qualsevol àmbit de la
nostra societat, i que
promoguin la igualtat de
gènere.
Impulsar i afavorir
accions i activitats de
suport en el
desenvolupament de
polítiques per promoure
la igualtat i eliminar
discriminacions, dels
Ajuntaments.

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Ajuntaments amb
població inferior a
55.000 h

- L1 - Subvencions per la posada
en marxa de Plans d’Igualtat
municipals.

00.23167.48900

- Mancomunitats.

- L2- Subvencions per projectes o
activitats per promoure la igualtat
efectiva de dones i homes.

00.23167.46300

- Associacions

00.23167.46200

2017: 141.100€
2018: 125.000€
2019: 125.000€

- Agrupacions de
persones físiques
privades

2. Publicar el contingut d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la
seu electrònica del Consell de Mallorca.
PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE
SUBVENCIONS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER A
L’ANY 2017 (DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS)
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda:
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Des de l’1 de
gener de 2017
a 31
d’octubre de
2017

El Consell Rector de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), en sessió ordinària de
22 de novembre de 2016, va aprovar el Pla estratègic de subvencions de l’IMAS per a
l’exercici 2017, que s'incorporà als pressuposts de l'IMAS aprovats definitivament per
acord del Ple del Consell de Mallorca de data 23 de desembre de 2016 juntament amb
els del Consell i la resta d'organismes autònoms.
El Consell Executiu, en sessió de 5 d’abril de 2017, d’acord amb l’article 5.1 de
l’Ordenança general de subvencions, aprovada per Acord del Ple de 23 de desembre de
2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), va acordar la modificació d’aquest Pla
estratègic i va aprovar-ne el text consolidat (BOIB núm. 42, de 8 d’abril)
El 14 de juny de 2017, la consellera executiva del Departament de Benestar i Drets
Socials, al qual es troba adscrit l’IMAS d’acord amb l’article 7 del Decret pel qual es
determina l’organització de la Corporació, ha proposat al conseller executiu
d’Economia i Hisenda la modificació d’aquest Pla.
Per tot això, es proposa al Consell Executiu, òrgan competent per a resoldre d’acord
amb l’article 28.h) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca i l’article 5 de
l’Ordenança general de subvencions, que adopti el següent:
ACORD
1. Modificar el Pla estratègic de subvencions de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per
a l’any 2017, de conformitat amb la proposta del Departament de Benestar i Drets
Socials de 14 de juny de 2017, amb el detall següent:
1.1. Incloure la línia de subvenció corresponent al programa pressupostari de l'àrea de
Persones amb Discapacitat (23128):
DEPARTAMENT:

PERSONES AMB DISCAPACITAT. BENESTAR I DRETS SOCIALS. INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS.

PROGRAMA:

VALORACIÓ, AVALUACIÓ I SEGUIMENT (23128)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de Subvencions a entitats privades sense afany de lucre que desenvolupen projectes d'Atenció Integral i Promoció de
l'autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

La posada en marxa i
desenvolupament de
projectes d’atenció
integral i promoció de
l’autonomia per a persones
amb discapacitat associada
a un diagnòstic de salut
mental a l’àmbit territorial
de Mallorca.

Persones amb
discapacitat associada
a un diagnòstic de
salut mental

Ajudes econòmiques a entitats
del sector de salut mental per a
l'atenció de persones que estan
excloses dels circuits
normalitzats d'accés als serveis.

Aplicacions
pressupostàries
40 23128 48006

Procediment i
règim de concessió
Convocatòria
pública en règim de
concurrència
competitiva.

Cost previst
(3 anys)
88.404,00€ (2017)
243.111,00€ (2018)
243.111,00€ (2019)

Termini
d’execució
Exercici 2017

1.2. Modificar les línies de subvencions següents:
Allà on diu:
DEPARTAMENT:

PERSONES AMB DISCAPACITAT. BENESTAR I DRETS SOCIALS. INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS.

PROGRAMA:

ENTITATS /PERSONES AMB DISCAPACITAT (23142)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de Subvencions a entitats sectorials

Objectius Estratègics
Donar suport a les entitats
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Sectors beneficiaris
Entitats del tercer

Línies de subvenció

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i
règim de concessió

Convocatoria de Subvencions a

40.23142.48905

Convocatòria

Cost previst
(3 anys)

Termini
d’execució

200.000,00€ (2017)

1 ene 2016 -

i associacions sense ànim
de lucre, que
desenvolupen la seva
activitat en l’àmbit dels
Serveis Socials en el
desenvolupament de
programes, projectes i
actuacions socials
sectorials, de caràcter
preventiu, assistencial i
d’inserció de les persones
que es troben en situació o
risc d’exclusió social.

sector social (serveis
socials)

entitats sectorials (200.000)

pública en règim de
concurrència
competitiva.

400.000,00€ (2018)

31 dic 2016

200.000,00€ (2019)

DEPARTAMENT:

INCLUSIÓ SOCIAL. BENESTAR I DRETS SOCIALS. INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS.

PROGRAMA:

INSERCIO SOCIAL I IMMIGRACIÓ (23152)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvenció per a població amb risc d'exclusió social mitjançant ajudes econòmiques adreçades a entitats que duen a terme
activitats de suport als Serveis Socials d'Atenció Primària per al 2017.

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Prestar servei d'atenció
directa a la població amb
risc d'exclusió social a
través dels professionals
dels serveis socials. Realitzar tasques
d'acollida, orientació,
informació i si cal,
derivació cap a altres
recursos.

Entitats que duen a
terme activitats de
suport als Serveis
Socials d'Atenció
Primària.

Línies de subvenció
L1: Subvenció per a l'atenció
de la població amb risc
d'exclusió social.

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i
règim de concessió

Cost previst
(3 anys)

30.23152.48000

Convocatòria
pública en règim de
concurrència
competitiva.

350.000,00€ (2017)

L2: subvenció adreçada a
entitats que fan feina amb
persones en situació d'exclusió
social amb malalties
invalidants.

350.000,00€ (2018)

Termini
d’execució
GenerDesembre
2017

350.000,00€ (2019)

DEPARTAMENT:

MENORS I FAMÍLIA. BENESTAR I DRETS SOCIALS. INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS.

PROGRAMA:

MENORS I FAMÍLIA (23135)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvenció per millorar la infraestructura dels centres residencials concertats per menors de la xarxa mitjançant ajudes
econòmiques per adequar les instal·lacions.

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Adequar les instal·lacions
dels centres residencials
concertats.

Entitats que gestionen
els centres
residencials
concertats de menors.

Línies de subvenció
Subvenció per millorar les
instal·lacions dels centres
concertats residencials.

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i
règim de concessió

Cost previst
(3 anys)
850.000 € (2017)

20.23135.78001

Convocatòria
pública en règim de
concurrència
competitiva.

800.000 € (2018)

Termini
d’execució
GenerDesembre
2017

800.000 € (2019)

Ha de dir:
DEPARTAMENT:

PERSONES AMB DISCAPACITAT. BENESTAR I DRETS SOCIALS. INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS.

PROGRAMA:

ENTITATS /PERSONES AMB DISCAPACITAT (23142)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria d'ajudes a entitats que duen a terme entitats en matèria de Serveis Socials

Objectius Estratègics
Donar suport a les entitats
i associacions sense ànim
de lucre, que
desenvolupen la seva
activitat en l’àmbit dels
Serveis Socials en el
desenvolupament de
programes, projectes i
actuacions socials
sectorials, de caràcter
preventiu, assistencial i
d’inserció de les persones
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Sectors beneficiaris
Entitats del tercer
sector social (serveis
socials)

Línies de subvenció
Convocatòria de Subvencions a
entitats sectorials (200.000)

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i
règim de concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini
d’execució

40.23142.48905

Convocatòria
pública en règim de
concurrència
competitiva.

300.000€ (2017)

1 de gener
2016 - 31
desembre 2016

600.000€ (2018)
300.000€ (2019)

que es troben en situació o
risc d’exclusió social.
DEPARTAMENT :

INCLUSIÓ SOCIAL. BENESTAR I DRETS SOCIALS. INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS.

PROGRAMA:

INSERCIÓ SOCIAL I IMMIGRACIÓ (23152)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvenció per a població amb risc d'exclusió social mitjançant ajudes econòmiques adreçades a entitats que duen a terme
activitats de suport als Serveis Socials d'Atenció Primària i activitats de suport per a persones en situació d'exclusió social amb problemes
afegits de salut per a l'any 2017.

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

Complementar als serveis
socials municipals amb un
plus d'atenció a persones
en risc d'exclusió social,
als barris de Ciutat i als
municipis de Mallorc a.

Entitats que duen a
terme activitats de
suport als Serveis
Socials d'Atenció
Primària i activitats
de suport per a
persones en situació
d'exclusió social amb
problemes afegits de
salut per a l'any 2017

L1: Subvenció per a l'atenció
de la població amb risc
d'exclusió social i amb
problemes afegits de salut per
a l'any 2017 (400.000,00€)

Donar suport a les entitats
socials que presten serveis
a persones en situació
d’exclusió social i
problemes afegits de
salut.

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i
règim de concessió

Cost previst
(3 anys)

30.23152.48000

Convocatòria
pública en règim de
concurrència
competitiva.

400.000,00€ (2017)
400.000,00€ (2018)

Termini
d’execució
GenerDesembre
2017

400.000,00€ (2019)

DEPARTAMENT:

GERÈNCIA. BENESTAR I DRETS SOCIALS. INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS.

PROGRAMA:

AUTORITZACIÓ I ACREDITACIÓ (23102)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvenció per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població
del sistema de protecció de menors i d'inclusió.

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Adequar les
instal·lacions, recursos,
serveis i/o centres del
sistema de protecció de
menors i d'inclusió de cara
a la seva autorització i
acreditació.

Entitats que gestionen
serveis adreçats al
col·lectiu de persones
del sistema de
protecció de menors i
d'inclusió.

Subvenció per millorar els
serveis, les instal·lacions;
equipaments i
infraestructures dels serveis
i/o centres esmentats.

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i
règim de concessió

Cost previst
(3 anys)

00.23102.78001

Convocatòria
pública en règim
de concurrència
competitiva.

760.000,00€ (2017)
850.000,00€ (2018)
850.000,00€(2019)

2. Publicar el contingut d’aquest Pla en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la seu
electrònica del Consell de Mallorca.
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
PROPOSTA D’ACORD DE COMPLIMENT DEL DECRET DE 24 DE GENER
DE 2017, DEL LLETRAT DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA EN
RELACIÓ A LA LIQUIDACIÓ DELS INTERESSOS PROCESSALS DEL
PROCEDIMENT ORDINARI NÚMERO 91/2014.
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i
Infraestructures:
Antecedents
1.- En data 25 de març de 2009, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va
adjudicar definitivament l’expedient del contracte del projecte de condicionament de la
carretera Ma-2040.- clau 03-37.0-MT (exp. 27/08) a l’UTE formada per les empreses
VIAS Y OBRAS PÚBLICAS, SA (VOPSA) I PAVIMENTACIONES Y OBRAS
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Termini
d’execució
Gener 2016Desembre
2017

CARBONELL, SA (PYOCSA) amb número de CIF U-57609935. El contracte es va
signar en data 15 d’abril de 2009.
2.- En data 22 d’abril de 2010, per resolució del vicepresident i conseller executiu
d’Hisenda, Obres Públiques i Innovació, es va aprovar el modificat número 1 del
projecte de condicionament de la carretera Ma-2040.- Clau 03-37.1-MT (exp. 7/2010M).
3.- En data 2 de juny de 2010, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va adjudicar
definitivament el modificat número 1 del projecte de condicionament de la carretera
Ma-2040.- Clau 03-37.1-MT (exp. 7/2010-M) a l’UTE formada per les empreses VIAS
Y OBRAS PÚBLICAS, SA (VOPSA) I PAVIMENTACIONES Y OBRAS
CARBONELL, SA (PYOCSA).
4.- En data 24 de novembre de 2010, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va
adjudicar definitivament el Contracte d’obres del projecte complementari número 1 del
modificat número 1 del projecte de condicionament de la carretera Ma-2040.- clau 1011.0-PC (exp. 26/2010) a l’UTE formada per les empreses VIAS Y OBRAS
PÚBLICAS, SA (VOPSA) I PAVIMENTACIONES Y OBRAS CARBONELL, SA
(PYOCSA) amb número de CIF U-57609935. El contracte es va signar en data 25 de
novembre de 2010.
5.- En data 21 de setembre de 2011, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va
concedir la pròrroga del modificat número 1 del projecte de condicionament de la
carretera Ma-2040.- Clau 03-37.1-MT (exp. 7/2010-M), per un termini de set (7) mesos
més.
6.- En data 29 de novembre de 2013, El conseller executiu d’Urbanisme i Territori va
resoldre aprovar la certificació final del Contracte d’obres del projecte complementari
número 1 del modificat número 1 del projecte de condicionament de la carretera Ma2040.- clau 10-11.0-PC (exp. 26/2010).
7.- En data 22 de juliol de 2013, l’UTE contractista va interposar un escrit en via
administrativa de reclamació dels interessos de mora pel retard del pagament de les
certificacions d’ambdós contractes.
8.- En data 13 de març de 2014, el Ple del Consell de Mallorca, va acordar aprovar el
reconeixement extrajudicial de crèdits de la liquidació d’obra del modificat número 1
del projecte de condicionament de la carretera Ma-2040.- Clau 03-37.1-MT (exp.
7/2010-M).
9.- En data 29 d’abril de 2014, l’UTE contractista va tornar a interposar un escrit en via
administrativa de reclamació dels interessos de mora pel retard del pagament de les
certificacions d’ambdós contractes.
10.- En data 2 de maig de 2014, el cap de la Secció de l’UGE va emetre un informe
econòmic on calculava els interessos reclamats per l’UTE contractista.
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11.- En data 10 de setembre de 2014, el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de
Palma va reclamar l’expedient de contractació per haver interposat l’UTE contractista
recurs contenciós administratiu contra la presumpta desestimació per silenci
administratiu negatiu de la reclamació d’interessos per part del Consell de Mallorca.
12.- En data 31 de març de 2015, del Jutjat de lo Contenciós Administratiu número 3 de
Palma va dictar la Sentència núm. 149/2015, que acordava estimar parcialment el recurs
contenciós administratiu interposat per l’UTE formada per les empreses VIAS Y
OBRAS PÚBLICAS, SA (VOPSA) I PAVIMENTACIONES Y OBRAS
CARBONELL, SA (PYOCSA), pel retràs en el pagament de les certificacions i
liquidacions dels expedients de Contracte d’obres del projecte de condicionament de la
carretera Ma-2040.- clau 03-37.0-MT (exp. 27/08); contracte d’obres del modificat
número 1 del projecte de condicionament de la carretera Ma-2040.- Clau 03-37.1-MT
(exp. 7/2010-M); i Contracte d’obres del projecte complementari número 1 del
modificat número 1 del projecte de condicionament de la carretera Ma-2040.- clau 1011.0-PC (exp. 26/2010). Al mateix temps aquesta sentència 149/2015 va determinar
com s’havia de calcular el retard en el pagament d’interessos.
13.- Aquesta Sentència fou apel·lada pel Consell de Mallorca, apel·lació que fou
desestimada per la Sentència 107/2016, de 9 de març de 2016 de la Sala contenciosa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, i va ordenar el compliment de la
Sentència 149/2015.
14.- En aplicació de la Sentència 149/2015, es va dictar, en data 20 de setembre de 2016
l’auto judicial del Jutjat de lo Contenciós Administratiu número 3 de Palma, que
aprovava la liquidació dels interessos en favor de l’UTE VOPSA i PYOCSA per un
import de 194.762,69 euros.
15.- En data 5 d’octubre de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va
acordar, en compliment de la Sentència núm. 149/2015, de 31 de març de 2015 i l’auto
judicial de 20 de setembre de 2016, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears (PO 91/2014), aprovar els interessos pel retràs
en el pagament de les certificacions i liquidacions per import de 194.762,69 euros.
16.- En data 10 d’octubre de 2016, la consellera executiva de Territori i Infraestructures
va resoldre reconèixer l’obligació per compliment de la Sentència núm. 149/2015, de 31
de març de 2015 i l’auto judicial de 20 de setembre de 2016, de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (PO 91/2014) per
import de 194.762,69 euros.
17.- En data 28 d’octubre de 2016 la representació processal de l’UTE VOPSA i
PYOCSA, va presentar un escrit davant el jutjat Contenciós Administratiu reclamant la
quantitat de 4.143,17 euros de liquidació d’interessos processals.
18.- Davant la no oposició del Consell de Mallorca, en data 24 de gener de 2017, el
lletrat de l’Administració de Justícia va dictar decret en el qual s’aprovava la liquidació
d’interessos presentada per l’UTE VOPSA i PYOCSA per import de 4.143,17 euros.
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19.- Hi ha una reserva de crèdit per liquidació d’interessos processals de dia 6 de juny
de 2017 per un import de quatre mil cent quaranta-tres euros amb desset cèntims
(4.143,17 €) amb càrrec a la partida pressupostària 55.45300.35200 del pressupost del
2017, amb el número d’operació 220170011568.
16.- En data 6 de juny de 2017, el cap de la Secció de Contractació ha informat
favorablement sobre la procedència de liquidar els interessos processals.
17.- La Intervenció Delegada, en data 9 de juny de 2017, ha fiscalitzat de conformitat
aquest expedient.
Consideracions jurídiques
1-. La competència per autoritzar i disposar altres despeses en la quantia que es
determini en les bases d’execució del pressupost, d’acord amb els apartats d) i j) de
l’article 1 del decret pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB
núm. 109 de dia 18 de juliol de 2015) i la Base 23.4 del pressupost del Consell Insular
de Mallorca per a l’any 2016, correspon al Consell Executiu del Consell de Mallorca
com a òrgan de contractació, quan l’import sigui superior a dos-cents cinquanta mil
euros (250.000,00 euros).
Resolució
Per això, acord:
1. Executar el decret de 24 de gener de 2017, del lletrat de l’Administració de justícia,
dintre les actuacions PO 91/2014.
2. Aprovar la liquidació dels interessos processals de les actuacions judicials del
procediment ordinari número 91/2014, a l’UTE formada per les empreses VIAS Y
OBRAS PÚBLICAS, SA (VOPSA) I PAVIMENTACIONES Y OBRAS
CARBONELL, SA (PYOCSA) amb número de CIF U-57609935, per un import de
quatre mil cent quaranta-tres euros amb desset cèntims (4.143,17 €).
3. Autoritzar i disposar l’import de quatre mil cent quaranta-tres euros amb desset
cèntims (4.143,17 €) a l’UTE formada per les empreses VIAS Y OBRAS PÚBLICAS,
SA (VOPSA) I PAVIMENTACIONES Y OBRAS CARBONELL, SA (PYOCSA) amb
número de CIF U-57609935, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària núm.
55.45300.35200, RC núm. 220170011568.
4. Notificar aquesta resolució al Jutjat de lo Contenciós Administratiu número 3 de
Palma i a l’UTE contractista.
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PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA
INTERPOSAT PER LA SRA. CCB CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE
DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 22 DE FEBRER DE
2013 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES OBJECTE
D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA 757 DEL POLÍGON 1 DE
MARRATXÍ.
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i
Infraestructures:
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 22 de febrer
de 2013, l'expedient de restitució incoat amb motiu de les actuacions constitutives
d'infracció urbanística a la parcel·la 757 del polígon 1 de Marratxí, i havent-se
interposat recurs d’alçada, a la vista de l'informe de la TAG Cap de la Secció Executiva
de l'Agència de 4 d'abril de 2017, la Consellera Executiva de Territori i Infraestructures
proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent
ACORD
"Desestimar, de conformitat amb l’informe de la TAG, Cap de la Secció Executiva de
l’Agència de defensa del Territori de Mallorca, de 4 d'abril de 2017, els motius al·legats
en el recurs d'alçada interposat per la Sra. CCB contra l'acord del Consell de Direcció de
l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca de 22 de
febrer de 2013, pel qual es va ordenar a la Sra. C la demolició de les actuacions
realitzades en la parcel·la 757 del polígon 1 del terme municipal de Marratxí.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut
la notificació d’aquest acord.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques."
DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PEL
SENYOR VRM CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE DATA 23 DE FEBRER DE
2017 PER LA QUAL S’ADJUDICA EN COMISSIÓ DE SERVEI EL LLOC DE
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FEINA F00530021-1 DE CAP DE SECCIÓ TERAPÈUTICA D’INFÀNCIA I
FAMÍLIA
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets
Socials:
ANTECEDENTS
1. En data de 20 de desembre de 2016 i amb núm. de RGE 36318, per part del senyor

VRM, va tenir entrada la sol·licitud per a participar en el procediment per a
l'ocupació temporal, del lloc de feina F00530021-1 de cap de la Secció Terapèutica
d'Infància i Família adscrit a la Direcció Insular de Menors i Família de l'IMAS,
mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari.
2. La persona interessada, juntament amb la sol·licitud, va presentar la relació de

documents acreditatius dels coneixements de català, estudis (títols acadèmics), cursos
de formació i perfeccionament, els màsters i postgraus, publicacions i ponències per
a la seva baremació per part de la Comissió Tècnica de Valoració.
3. En data de 7 de febrer de 2017, es va publicar el llistat provisional per ordre de

prelació de les persones que han participat en el procediment per a l'ocupació
temporal, del lloc de feina de cap de la Secció Terapèutica d'Infància i Família,abans
citat.
Els aspirants disposaren d'un termini de tres dies hàbils, comptadors a partir del dia
següent a la publicació de la llista, per fer les al·legacions pertinents sobre la
valoració provisionals de mèrits del concurs.
4. En data de 9 de febrer de 2017, i núm. de RGE 3719 va tenir entrada l'escrit

d'al·legacions del senyor VRM mitjançant el qual va manifestar no estar conforme
amb la puntuació de la valoració del seu currículum i va sol·licitar la revisió de la
puntuació dels seus mèrits i un escrit explicatiu sobre el que havia valorat i el que no
havia valorat la Comissió Tècnica.
Així mateix, va sol·licitar que a la revisió estiguin presents les vocals titulars MLS i
OG.
5. En data de 17 de febrer de 2017, la Comissió Tècnica de Valoració va donar

audiència als interessats que havien presentat al·legacions, fet que consta a l'acta
núm. 2/2016.
Quan es va donar audiència al senyor VRM, aquest va demanar l'assessorament de la
senyora OGA i va fer una exposició oral de motius pels quals troba que no se li han
valorat correctament els mèrits aportats amb la sol·licitud per formar part d'aquest
procés, i indicà que presentarà en el registre d'entrada de l'IMAS l'esmentada
exposició per escrit, per aquest motiu la Comissió Tècnica de Valoració li va
concedir fins dia 20 de febrer a les 14:00 hores perquè ho presentés per escrit.
A més, en data 17 de febrer, i amb núm. de RGE 4826 va tenir entrada un escrit
d'al·legacions per part del senyor VR, amb aportació de nova documentació relativa a
formació com a docent, així com publicacions i ponències fetes. També
documentació aclaridora de cursos ja inclosos al seu expedient personal, i una
declaració jurada sobre un curs que va impartir.
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Mitjançant el citat escrit, el senyor VR va sol·licitar que la documentació aportada
fou inclosa dins el seu expedient personal.
6. En data de 20 de febrer de 2017, i núm. de RGE 5025 i 5005 varen tenir entrada els

escrits de les al·legacions que el senyor VR va manifestar oralment el dia de
l'audiència davant la Comissió Tècnica de Valoració, i que aquesta va donar un
termini perquè ho presentés per escrit.
7. En data de 21 de febrer de 2017, es va dur a terme per part de la Comissió Tècnica de
Valoració la revisió de les al·legacions presentades per part del senyor VR, i la resta
d'al·legacions presentades per les persones interessades, fet que consta a l'acta
núm.3/2016.
8. En data de 22 de febrer de 2017, es va publicar la llista definitiva per ordre de
prelació de les persones que han participat en el procediment per a l'ocupació
temporal, del lloc de feina de cap de la Secció Terapèutica d'Infància i Família.
9. En data 23 de febrer de 2017, i amb RGE núm. 6256, va tenir entrada a l'IMAS la
instància del senyor Vicenç Rosselló, per la qual va sol·licitar per escrit i de manera
detallada els mèrits que se li han valorat en la Comissió de serveis 28/2017 Cap de
Secció del SIF.
Per part del departament de Recursos Humans es va facilitar a la persona interessada
el full de baremació perquè pogués comprovar els mèrits que se li han valorat.
10. En data de 23 de febrer de 2017, es va dictar resolució de la presidenta de l'IMAS per
la qual s'adjudica en comissió de serveis el lloc de feina F00530021-1 de cap de la
secció Terapèutica d'Infància i Família.
11. En data de 27 de març de 2017, i amb RGE núm. 9708 va tenir entrada el recurs
d'alçada interposat per el senyor VR contra la resolució de la presidenta de l'IMAS
de 23 de febrer de 2017 i notificat en data de 2 de març de 2017 per la qual s'adjudica
en comissió de serveis el lloc de feina F00530021-1 de cap de la secció Terapèutica
d'Infància i Família.
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de
l’IMAS de data 23 de febrer de 2017 per la qual s'adjudica en comissió de serveis el
lloc de feina F00530021-1 de cap de la secció Terapèutica d'Infància i família.
D'acord amb el que es disposa a l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de
l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la
Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs d'alçada
davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de la
Llei del procediment administratiu comú.

27

Segon.- Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i
resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120 i, en concret,
en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada.
Atesos els articles de referència el recurs d’alçada interposat en data 27 de març de
2017, contra la resolució de data 23 de febrer de 2017 amb data de notificació de
resolució d'adjudicació el 2 de març de 2017, es va presentar dins del termini i en la
forma escaients.
Mitjançant el recurs d'alçada, el senyor VR demana que es revisi la puntuació atorgada
en la baremació de la sol·licitud al·legant que, d’acord amb els mèrits aportats, no està
conforme amb la puntuació.
Tercer.- A l'Acta de la Comissió Tècnica de Valoració de la convocatòria per a
l'ocupació temporal, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari,
del lloc de feina de cap de Secció Terapèutica d'Infància i Família, adscrit a la Direcció
Insular de Menors i Família de l'IMAS, núm. 3/2016 de data 21 de febrer de 2017,
s'exposen els motius pels quals aquesta Comissió Tècnica va decidir sobre cada una de
les al·legacions aportades per el senyor VR en els dies 17 i 20 de febrer de 2017.
La valoració es va dur a terme en estricte compliment del barem de mèrits establert en la
INSTRUCCIÓ 2/2008 del president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials sobre
l'establiment dels criteris generals per l'ocupació temporal de llocs de feina de l'IMAS
per mitjà de comissió de serveis, regulats en el punt 5 d'aquesta Instrucció.
Quart.- En el punt 5.4 de la citada INSTRUCCIÓ 2/2008 s'estableix el següent:
< En el termini de deu dies hàbils la Comissió publicarà el resultat provisional i els
aspirants disposaran de tres dies hàbils per formular les observacions o reclamacions
que estimin oportunes>
En data de 7 de febrer de 2017, es va publicar el llistat provisional per ordre de prelació
de les persones que han participat en el procediment per a l'ocupació temporal, del lloc
de feina de cap de la Secció Terapèutica d'Infància i Família.
Els aspirants disposaren d'un termini de tres dies hàbils, comptadors a partir del dia
següent a la publicació de la llista, per fer les al·legacions pertinents sobre la valoració
provisionals de mèrits del concurs. Aquest termini fou de dia 8 a dia 10 de febrer de
2017.
Així d'acord amb l'anterior, la nova documentació aportada el dia 17 de febrer de 2017,
per part del senyor VR, no va ser valorada per la Comissió Tècnica, ja que es va
presentar fora de termini.
Quint.- Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs
d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca.
PROPÒS:
Que el Consell Executiu adopti els acords següents:
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Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per el senyor VR Morell contra la
Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 23 de febrer de 2017 per la qual s'adjudica
en comissió de serveis el lloc de feina F00530021-1 de cap de la secció Terapèutica
d'Infància i família.
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada.
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