RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL
DE MALLORCA DE DIA 20 DE SETEMBRE DE 2017
PRESIDÈNCIA
PUNT 1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (13-9-2017).
MODIFICACIÓ DE LA DATA LA REUNIÓ DEL CONSELL EXECUTIU
PREVIST PER AL DIA 11 D’OCTUBRE DE 2017.
Atès que el dia 11 d’octubre està previst que hi hagi sessió ordinària del Ple i sessió
ordinària de la Comissió de Govern, s’acorda no celebrar la reunió del Consell Executiu
per aquest dia.
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA PER DETERMINAR EL REINTEGRAMENT PARCIAL I
PÈRDUA PARCIAL DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ
DESTINADES A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE PERSONES MAJORS PER
AL
DESENVOLUPAMENT
DE
PROJECTES
DE
PROMOCIÓ
SOCIOCULTURAL ANY 2016. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I GENT GRAN SANT
JOSEP OBRER – SON COC.
Es dona compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència:
Antecedents
1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de
promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016).
2. Dia 15 de febrer de 2016, Associació Veïns i Gent Gran Sant Josep Obrer - Son Coc
va sol·licitar una subvenció econòmica per import de 4800 € per al projecte activitats
socioculturals 2016.
3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre
d’altres, concedir les subvencions destinades a associacions i entitats de persones
majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2016 (BOIB
núm. 76 de 16 de juny de 2016).
4. Dia 12 de juliol de 2016, el conseller executiu d’Economia i Hisenda, va resoldre
reconèixer i liquidar l’obligació a favor de Associació Veïns i Gent Gran Sant Josep
Obrer - Son Coc, amb CIF G-07544877, per import de 2400 €, en concepte de bestreta
del 50% de l’import de la subvenció concedida relativa a la línia 3.
5. Dia 18 de juliol de 2016, Associació Veïns i Gent Gran Sant Josep Obrer - Son Coc,
amb CIF G-07544877, va presentar documentació justificativa de despeses per un
import total de 1.984,52 € en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), efectuades
en càrrec a la subvenció concedida.
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6. Dia 6 de març de 2017, el centre gestor va emetre informe favorable a la justificació
de la despesa per import de 1.276 euros relativa a la línia 3.
7. Dia 18 de maig de 2017, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació
Ciutadana i Presidència, va resoldre iniciar el procediment de reintegrament parcial de
la bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida. Dia 23 de
maig de 2017, l’associació va rebre la notificació i transcorregut el termini de quinze
dies, no ha fet al·legacions.
8. Dia 19 de juny de 2017, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de reintegrament parcial de
la bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida.
9. Dia 20 de juny de 2017, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre
informe jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de reintegrament parcial de la
bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació
de Veïns i Gent Gran Sant Josep Obrer – Son Coc en concepte d’activitats
socioculturals, línia 3.
10. Dia 1 d’agost de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre
informe de fiscalització prèvia de l’expedient.
Fonaments
1. Els articles 30.8, 34, 37, 40 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions.
3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al
cobrament i al reintegrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del
Consell de Mallorca, d’acord amb el que s’estableix en l’article 28 del Reglament
orgànic del Consell Insular de Mallorca
Per tot això, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i
Presidència del Consell de Mallorca proposa al Consell Executiu que adopti l’acord
següent:
1. Acordar el reintegrament parcial de la bestreta corresponent al 50% de la subvenció
destinada a associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de
projectes de promoció sociocultural, any 2016, (línia 3), concedida a l’Associació Veïns
i Gent Gran Sant Josep Obrer – Son Coc, G-07544877, per import de 1.124 euros; així
com la declaració de la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció per import
de 3.524 € per falta de justificació del total del projecte subvencionat, i conseqüència
deixar sense efecte l’autorització i disposició de despesa núm. 220160011602
corresponent a l’aplicació pressupostària 00.23180.48980 de l’exercici 2017.
Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, general
de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora corresponent
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la
procedència del reintegrament.
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2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació
final de l’import total a reintegrar per l’Associació de Veïns i Gent Gran Sant Josep
Obrer – Son Coc
3. Notificar aquest acord a l’Associació de Veïns i Gent Gran Sant Josep Obrer – Son
Coc 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:
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar,
alternativament, els recursos següents:
a) Directament, el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a
partir de l’endemà de rebre aquesta notificació.
b) El recurs de reposició potestatiu davant el Consell Executiu, en el termini d’un mes,
comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. Contra la desestimació
expressa d’aquest recurs de reposició, hi podeu interposar el recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en
el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la
desestimació del dit recurs de reposició.
Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu i no
n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu
interposar el recurs contenciós administratiu davant [el Jutjat Contenciós Administratiu
de Palma que correspongui, sense limitació de temps.
No obstant l’anterior, 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 DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA RELATIVA A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE
PERSONES MAJORS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL ANY 2017. ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT
D’ALCÚDIA.
Es dona compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència:
Antecedents
1. El Consell executiu, dia 7 de setembre de 2016, va aprovar les bases de la
convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per
el desenvolupament de programes de promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm.
127, de 6 d’octubre de 2016).
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2. Dia 13 de juliol de 2017, registre general d’entrada número 21905, el senyor Manuel
Romero Soler, en nom i representació de l’Associació Tercera Edat d’Alcúdia, presentar
sol·licitud de subvenció, per import de 1387,67 euros en concepte de manteniment (línia
2), i per import de 4950,00 euros en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en el
marc de la convocatòria de subvencions a associacions i entitats de persones majors per
al desenvolupament de projectes de promoció sociocultural any 2017.
3. Dia 20 de juliol de 2017, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, va emetre
informe proposta per inadmetre la sol·licitud de subvenció per extemporània.
4. Dia 3 d’agost de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre
informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat.
Fonaments
1. La base cinquena de les bases reguladores de la convocatòria estableix que «el
termini per a la presentació de les sol·licituds és de trenta dies naturals, comptadors a
partir del següent al de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears per conducte de la Base de dades nacional de subvencions. Si el darrer dia
fos dissabte o inhàbil, s’entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.
»Les sol·licituds presentades fora del termini esmentat en el paràgraf anterior no seran
admeses en la present convocatòria.»
La convocatòria de subvencions es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 127, de 6 d’octubre de 2016.
2. D’acord amb l’article 28 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca,
l’òrgan competent per acceptar la renúncia és el Consell Executiu del Consell de
Mallorca.
Per tot això, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i
Presidència del Consell de Mallorca proposa al Consell Executiu que adopti l’acord
següent:
1. Inadmetre la sol·licitud de subvenció per a la convocatòria de subvencions a
associacions i entitats de persones majors per al desenvolupament de projectes de
promoció sociocultural any 2017, registre general d’entrada núm. 21905, de dia 13 de
juliol de 2017, presentada pel senyor Manuel Romero Soler, en nom i representació de
l’Associació Tercera Edat d’Alcúdia, CIF G-07271513, per extemporània ja que el
termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 7 de novembre de 2016.
2. Notificar aquest acord a l’Associació Tercera Edat d’Alcúdia i a la Intervenció
General del Consell de Mallorca.
Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan
competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
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correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Palma que correspongui, sense limitació de temps.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS
CONCESSIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE MÍNIMIS 2017 A LA
PRODUCCIÓ EDITORIAL I FONOGRÀFICA EN LLENGUA CATALANA.
Es dona compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de
Cultura, Patrimoni i Esports:
Antecedents
1. En el BOIB núm. 48, de 22 d’abril de 2017, es publicà l’acord del Consell Executiu
del Consell de Mallorca d’aprovació de la convocatòria d’ajuts de minimis de l’any
2017 a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana, en la base onzena de la
qual s’estableix que el termini per presentar les sol·licituds és de 45 dies, comptadors
des de l’endemà d’aquesta publicació, per tant, fins a dia 26 de juny de 2017.
2. En data 16 d’agost de 2017, l’organ instructor emeté informe sobre el compliment
dels requisits per ser beneficiaris d’aquestes ajudes de minimis, d’acord amb l’establert
a la base tercera de la convocatòria, de les persones físiques o jurídiques que
presentaren sol·licitud.
3. Els dies 6 i 7 de juliol i 14 d’agost de 2017, la Comissió d’Avaluació es reuní i fixà
els criteris d’avaluació de la convocatòria i estudià i avaluà les sol·licituds presentades,
emetent la corresponent acta que inclou proposta de concessió i d’exclusió.
4. En data 14 d’agost de 2017, el tècnic jurídic ha emès informe jurídic favorable.
5. En data 4 de setembre de 2017, la Intervenció General ha emès informe de
fiscalització prèvia de conformitat.
Fonaments
1. La base 23.4 de les Bases d’Execució del pressupost per a l’any 2017 estableix
que és competència del Consell Executiu, entre d’altres, aprovar i resoldre
subvencions, així com autoritzar i disposar despeses de quantia superior a
250.000 €.
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2. La base novena de la Convocatòria d’ajuts de minimis de l’any 2017 a la
producció editorial i fonogràfica en llengua catalana estableix que el Consell
Executiu és l’òrgan encarregat d’aprovar la convocatòria, i de resoldre-la.
Per tot això, propòs que el Consell Executiu del Consell de Mallorca adopti el següent
acord:
1. Concedir les ajudes que es detallen en els annexos 1 i 2 per l’import total de doscents setanta-vuit mil cinc-cents seixanta-tres amb setanta-quatre cèntims
d’euro (278.563,74 €).
2. Denegar les sol·licituds que es detallen en els annexos 3 i 4, pels motius que s’hi
indiquen.
3. Disposar la despesa per l’import total de dos-cents setanta-vuit mil cinc-cents
seixanta-tres amb setanta-quatre cèntims d’euro (278.563,74 €), la qual s’ha de
finançar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 33400 77900 del pressupost
vigent del Consell, a favor de les entitats beneficiàries que es detallen en els
annexos 1 i 2 d’aquest acord i pels imports individualitzats que hi figuren.
4. Anul·lar l’import no compromès del document comptable A, amb el número de
referència 220170006543, és a dir, vint-i-un mil quatre-cents trenta-seis amb
vint-i-sis cèntims d’euro (21.436,26 €) a la partida 20 33400 77900 i,
consegüentment, el document comptable RC pertinent pel mateix import.
5. Ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per conducte
de la Base de Dades Nacional de Subvencions.
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 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.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu
de Palma que correspongui, sense limitació de temps.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
ANNEX 1. CONCESSIONS AJUTS DE MINIMIS 2017 A PRODUCCIÓ FONOGRÀFICA EN
LLENGUA CATALANA
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Pressupost

Quantitat
sol·licitada

Quantitat
concedida

Posidònia. Música mediterrània,
Produccions
Blau SL
B07100456 de diversos autors
L'arbre dels penjats, de Massutí i
Produccions
Blau SL
B07100456 els zeromonstres

5.250,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

2.650,27 €

2.500,00 €

2.500,00 €

Automòbils per camins daurats,
B07100456 de Germans Tanner

4.340,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.447,70 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.542,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

5.300,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

970,00 €

970,00 €

970,00 €

Sons d'una illa. Porreres, d'Aires
42946957T de Monti-Sion

9.950,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

Àlbum musical de compositors
42946957T mallorquins, de diversos autors

11.350,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

Sons d'una illa. Binissalem, de
42946957T Tall de Vermadors

10.100,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

Impressions, de Josep Prohens
42946957T Julià

11.850,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

2.531,00 €

2.531,00 €

2.531,00 €

2.995,00 €

2.995,00 €

2.995,00 €

Sol·licitant

Produccions
Blau SL
Produccions
Blau SL
Produccions
Blau SL
Produccions
Blau SL
Satie
produccions
audiovisuals
SL
Antonio
Fernández
Castillo
Antonio
Fernández
Castillo
Antonio
Fernández
Castillo
Antonio
Fernández
Castillo
Juan
Antonio
Forés
Barrachina
Juan
Antonio
Forés
Barrachina
Runaway
Records SL
Runaway
Records SL
Runaway
Records SL
Runaway
Records SL
Ca's Music
SC
Ca's Music
SC
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CIF

Obra

B07100456 Souvenir, de Roig!
B07100456 Apol·lònia canta Maria Cinta
B07100456 13, de Cris Juanico
Bibimoni. Cançons dimonieres!,
B07866494 de Joan Bibiloni

Cardar en dejú, de Negrei3colors.
43031521Q Edició especial vinil
Cardar en dejú, de Negrei3colors.
43031521Q Edició CD
B07902877 Utopia, de Marga Rotger
Aixeca el cap, de The Goodness
B07902877 Edició CD i Vinil
B07902877 7, de Marcel Cranc
B07902877 Multivers, de Monxos
J57474546
J57474546

Melomania, de Manuel del Pozo
Dotze pinzellades, de Josep Ros i
Andreu Riera

3.304,66 €

3.304,66 €

3.000,00 €

2.409,00 €

2.409,00 €

2.409,00 €

2.639,00 €

2.639,00 €

2.639,00 €

2.639,00 €

2.639,00 €

2.639,00 €

6.000,00 €
6.000,00 €

6.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €
6.000,00 €
TOTAL CONCEDIT
52.683,00 €

ANNEX 2. CONCESSIONS AJUTS DE MINIMIS 2017 A PRODUCCIÓ EDITORIAL EN
LLENGUA CATALANA

Sol·licitant
El
Gall
editor SL
El
Gall
editor SL
El
Gall
editor SL
El
Gall
editor SL

CIF
B07740699
B07740699
B07740699
B07740699

El
Gall
editor SL
B07740699
El
Gall
editor SL
B07740699
El
Gall
editor SL
B07740699

Obra
Un incendi al paradís, de Joan
Pons Bover
Portugal, de Miguel Torga
Esplendor, de Manuel Subirats i
Costa
Més jardins d'altri i altra
fullaraca, de Climent Picornell
El centre geogràfic de Mallorca.
Percepció del territori i identitat
local, de J. Bauzà, A. Ginard i A.
Ramis
Llums de tardor, de Miquel Mas
Ferrà
Altres veus, de Marcel Riera

Pressupost

Quantitat
sol·licitada

QUANTITAT
CONCEDIDA

6.008,57 €

5.608,57 €

3.381,79 €

4.138,57 €

3.200,00 €

2.618,16 €

3.600,00 €

3.150,00 €

2.618,16 €

5.000,00 €

2.050,00 €

2.050,00 €

3.600,00 €

3.150,00 €

3.150,00 €

8.084,00 €

2.800,00 €

2.800,00 €

2.747,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

El
Gall
B07740699
editor SL

Torres i talaies pels drets
humans, de diversos autors

11.658,57 €

10.000,00 €

4.909,05 €

El
Gall
editor SL
B07740699
El
Gall
editor SL
B07740699
Lleonard
Muntaner
editor SL
B07662059

Menorca. Per la passa i la
mirada, de Tomàs Vibot
La nuesa del silenci, de Miquel
Rayó

17.841,00 €

10.000,00 €

4.363,60 €

3.750,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

Per què ens estimem les dones,
de Mircea Cartarescu
Moriren dues vegades. Daria i
Mercè
Buxadé,
infermeres
catalanes
assassinades
a
Mallorca l'any 1936, d'Antoni
Tugores
Posseïts pel dimoni. La festa de
Sant Antoni des de la música
reve i trance, de Bàrbara Duran
Bordoy

6.402,06 €

6.402,06 €

1.854,53 €

6.402,18 €

6.402,18 €

3.272,70 €

2.633,58 €

2.633,58 €

2.633,58 €

5.022,85 €

5.022,85 €

2.836,34 €

3.704,13 €

3.704,13 €

2.836,34 €

3.745,85 €

3.745,85 €

2.836,34 €

2.507,01 €

2.507,01 €

1.963,62 €

Lleonard
Muntaner
editor SL
Lleonard
Muntaner
editor SL
Lleonard
Muntaner
editor SL
Lleonard
Muntaner
editor SL
Lleonard
Muntaner
editor SL
Lleonard
Muntaner
editor SL
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B07662059

B07662059
B07662059
B07662059
B07662059

B07662059

El català de Mallorca. La
fonètica, de Gabriel Bibiloni
20 rutes en família per Mallorca.
La Serra de Tramunanta (III), de
Joan Carles Palos
20 rutes en família per Mallorca.
Les serres de Llevant (I), de
Joan Carles Palos
Esclaus per fortificar Mallorca.
Els presos de Franco a Artà
(1941-1942), de Jaume Morey
Sureda

Lleonard
Muntaner
editor SL
Lleonard
Muntaner
editor SL
Lleonard
Muntaner
editor SL
Lleonard
Muntaner
editor SL
Lleonard
Muntaner
editor SL
Lleonard
Muntaner
editor SL
Lleonard
Muntaner
editor SL
Tebeos
Dolmen
editorial SL
Tebeos
Dolmen
editorial SL
Tebeos
Dolmen
editorial SL
Tebeos
Dolmen
editorial SL
Tebeos
Dolmen
editorial SL
Baltar
&
asociados
gestores de
comunicació
n SL
Baltar
&
asociados
gestores de
comunicació
n SL
El
Gall
editor SL

B07662059
B07662059
B07662059
B07662059
B07662059
B07662059
B07662059
B57134892

B57134892
B57134892
B57134892
B57134892

B07590987

B07590987
B07740699

El
Tall
editorial SL B07468747
El
Tall
editorial SL B07468747
Documenta
Balear SL
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B07242621

Fets diVersos dels pobles de
Mallorca, de Miquel Àngel Joan
"Llonovoy"
L'agricultura mallorquina del
segle XX (1891-1960), de Mateu
Morro Marcè
Del meu record. Memòries
1939-2017, de Miquel Alenyà
Fuster
Com elles. Una antologia de
poetes occidentals del segle XX,
de Mireia Vidal-Conte (ed.)
Guillem
Frontera.
Paisatge
canviant amb figura inquieta, de
Pere Antoni Pons
Aguiar
amb
el
Cançoner
tradicional de Mallorca, de
Miquel Calent i Miquel Sbert
El preu de la vida mòlta. Diari de
Can Gazà, de Jaume Mateu i
Martí

4.016,68 €

4.016,68 €

2.509,07 €

3.835,26 €

3.835,26 €

2.399,98 €

4.753,08 €

4.753,08 €

2.072,71 €

6.369,75 €

6.369,75 €

2.072,71 €

6.514,42 €

6.514,42 €

2.945,43 €

10.132,23 €

10.132,23 €

4.690,87 €

6.170,92 €

6.170,92 €

3.272,70 €

Balears abans i ara. Núm. 6
L'època islàmica, de Quim Bou
Balears abans i ara. Dels
primers
pobladors
a
la
conquesta
romana.
Volum
integral , de Quim Bou

15.349,00 €

8.321,00 €

5.018,14 €

17.655,00 €

9.751,00 €

5.236,32 €

Els caparrots de la
d'Enrique V. Vegas
Fotos històriques de
de Toni Marimon
Matesanz
Postals històriques de
de Toni Marimon
Matesanz

Galàxia,

10.758,00 €

8.608,00 €

3.272,70 €

Mallorca,
i Javier

12.020,00 €

9.470,00 €

4.363,60 €

Mallorca,
i Javier

10.990,00 €

8.340,00 €

3.818,15 €

1.223,55 €

1.223,55 €

1.223,55 €

1.269,67 €

1.269,67 €

1.269,67 €

3.850,00 €

2.400,00 €

2.400,00 €

3.295,00 €

2.700,00 €

1.854,53 €

1.645,00 €

1.300,00 €

1.300,00 €

2.883,09 €

2.883,09 €

2.883,09 €

Cases de pas, de Lluís Maicas

La fusta seca, de Joan Pomar
Mir
L'imitador de veus, de Thomas
Bernhard
El comerç martítim de Mallorca
a la primera meitat del segle
XVII,d'Onofre Vaquer Bennasar
Allò que el vent no s'endugué,
de Miquel López Crespí
La depuració de mestres
balears per motius morals, de
Francesc Tur Balaguer

Documenta
Balear SL

B07242621

Documenta
Balear SL

B07242621

Documenta
Balear SL

B07242621

Documenta
Balear SL

B07242621

Documenta
Balear SL

B07242621

Documenta
Balear SL

B07242621

Documenta
Balear SL

B07242621

Documenta
Balear SL

B07242621

Jose J. de
Olañeta
37672090E
Jose J. de
37672090E
Olañeta
Jose J. de
37672090E
Olañeta
Jose J. de
Olañeta
37672090E
Jose J. de
37672090E
Olañeta
Di7 SL

B07649825

Di7 SL
B07649825
Edicions
nàutiques
de
les
Balears SL B57535569
Jose J. de
Olañeta
Tebeos
Dolmen
editorial SL
Ifeelbook
editors SL
Ifeelbook
editors SL
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37672090E
B57134892
B57850539
B57850539

La universalitat de la glosa.
Gloses mallorquines de picat
1735-2011, de Felip Munar i
Munar

4.717,76 €

4.717,76 €

3.272,70 €

3.996,00 €

3.996,00 €

3.272,70 €

5.212,36 €

5.212,36 €

3.272,70 €

5.179,57 €

5.179,57 €

3.709,06 €

3.729,26 €

3.729,26 €

2.945,43 €

10.228,76 €

9.950,00 €

4.145,42 €

4.356,00 €

2.856,00 €

1.500,00 €

11.500,00 €

8.050,00 €

4.145,42 €

8.267,70 €

4.000,00 €

3.272,70 €

10.680,72 €

5.000,00 €

4.363,60 €

13.453,02 €

7.500,00 €

2.618,16 €

13.979,63 €

7.500,00 €

3.054,52 €

Paisatges literaris de la Serra de
Tramuntana, de Gaspar Valero
La mirada de la libèl·lula. Una
visió sobre l'Educació Artística,
de Cati i Maite Sbert Rosselló

24.224,96 €

10.000,00 €

5.345,41 €

12.309,00 €

10.000,00 €

4.690,87 €

I tu, què tens?, de Catalina
Ferrer Nadal i Flavia Gargiulo

10.874,60 €

5.948,60 €

4.145,42 €

6.289,54 €

3.750,00 €

3.750,00 €

8.466,48 €

4.000,00 €

2.618,16 €

14.206,00 €

10.406,00 €

3.163,61 €

2.540,21 €

2.540,21 €

2.509,07 €

896,05 €

896,05 €

896,05 €

L'espiritisme
a
Capdepera
(1868-1936), de Josep Terrassa
La guerra civil a Sant Llorenç
des Cardassar. Republicans a
Sa Coma i a Son Carrió, de
Josep Cortès Servera
Vinyòvol. Vocabulari pagès de la
vinya i el vi, de Pere Calafat
Ca Dona Àngela. La darrera
merceria del Segell, de Miquel
Aguiló
L'hort
de
les
rondalles
mallorquines,
de
Carles
Amengual
Teatre, circ, titelles. Quinze
estudis d'història de les arts
escèniques, d'Antoni Nadal
La cuina en temps de Ramon
Llull, d'Antoni Contreras
Viure a una ciutat andalusina:
carrers, carrerons i atzucacs a
Madina Mayurqa, de Guillem
Rosselló Bordoy
Aquí n'hi ha per na Bet i sa
mare, de Gaspar Valero
Primeres lletres mallorquines,
de Lluís Ripoll
Del doctor il·luminat al doctor
fosc. De Ramon Llull al Doctor
Faust, de Rosa Planas Ferrer

L'hort del padrí, de Tomeu Simó
i Maria Padilla
Les
receptes
d'Apol·lònia
Adrover, cuinera de Sa Vall, de
Mariona Ràfols
El llibre de Sarah. La fortalesa
del temps, de Vicente García
Antípodes, de Maria-Antònia
Oliver
Sota el signe de sagitari, de
Jaume Fuster

Ifeelbook
editors SL
Ifeelbook
editors SL
Ifeelbook
editors SL
Ifeelbook
editors SL
Ifeelbook
editors SL
Ifeelbook
editors SL
Ifeelbook
editors SL
Ifeelbook
editors SL
Ifeelbook
editors SL

B57850539
B57850539
B57850539
B57850539
B57850539
B57850539

RIP, senyor Mosqueiro, d'Antoni
Serra
L'estació de les pluges, de
Miquel Horrach
Els arbres que em conegueren,
de Rosa Maria Colom
N'Anna i el vern, de Miquel
Rayó
Pacaticú - Margalida, perla fina,
de Maria-Antònia Oliver

788,92 €

788,92 €

788,92 €

1.000,99 €

1.000,99 €

1.000,99 €

1.495,00 €

1.495,00 €

1.495,00 €

518,11 €

518,11 €

518,11 €

419,64 €

419,64 €

419,64 €

557,49 €

557,49 €

557,49 €

989,61 €

989,61 €

989,61 €

741,99 €

741,99 €

741,99 €

705,16 €

705,16 €

705,16 €

13.630,00 €

9.800,00 €

3.927,24 €

Di7 SL

B07649825

Eh, vellmarí!, de Miquel Rayó
Marès Nostrum, de Damià
Borràs
Ulls de fum, de Rosa Maria
Colom
El mandarí i jo, de Rosa Maria
Colom
Llorenç Moyà, dard radiant, de
diversos autors

Di7 SL

B07649825

La flor romanial, de Max

11.738,00 €

9.238,00 €

4.145,42 €

Di7 SL

B07649825

18.850,00 €

10.000,00 €

4.145,42 €

Di7 SL

B07649825

El viatge infinit, de Luis Maraver
i Pere Joan Martorell
Memòria
selectiva.
Postals
dibuixades de Mallorca al límit,
de Pere Joan
Els dimonis de Ses Salines.
Colla de Maria Enganxa,
d'Honorat Bauçà
Els sis guardians. Una història
de Pasqual Calbó, de Iolanda
Bonet i Gabriel Lisowski
Així era El Terreno. Imatges
d'un temps, de Xavier Terrasa
Garcia
Salvem Sa Dragonera. Història
dels ecologistes a Mallorca, de
Pere Josep Garcia Munar

16.876,00 €

10.000,00 €

4.690,87 €

10.628,27 €

10.000,00 €

3.818,15 €

5.400,00 €

5.000,00 €

3.599,97 €

3.322,57 €

3.322,57 €

1.636,35 €

3.264,14 €

3.264,14 €

3.163,61 €

2.894,30 €

2.894,30 €

2.290,89 €

11.517,90 €

5.953,90 €

4.363,60 €

9.853,47 €

6.967,47 €

2.836,34 €

5.122,60 €

2.522,60 €

2.290,89 €

B57850539
B57850539
B57850539

Tracalics SL B57690224
Tracalics SL B57690224
Editorial
insular SL
Editorial
insular SL
Satie
produccions
audiovisuals
SL
Fona Artists
SL
Imuro
Serveis
editorials SL
Imuro
Serveis
editorials SL
Imuro
Serveis
editorials SL
Imuro
Serveis
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B57261455
B57261455

B07866494
B07818503

Es dimonió i en Simó en: Retxes
dins s'aigo, de Joan Bibiloni i
Tomeu Caragol
Llum i negre. Cançons d'Amor i
Odi de Leonard Cohen, d'Sterlin

B57858813

Poesia escollida, de Llorenç
Moyà
Flaixos
de
la
memòria.
Anècdotes d'un jubilat ben actiu,
de Jaume F. Mulet Ferragut

B57858813

Abecedari de crepuscles, de
Joan Perelló

6.848,85 €

3.733,05 €

3.054,52 €

B57858813

Els plaers i les virtuts, de
Guillem Frontera

5.463,63 €

2.868,03 €

2.836,34 €

B57858813

editorials SL
Imuro
Serveis
editorials SL B57858813
Imuro
Serveis
editorials SL B57858813

Quatre històries entre Mallorca i
el món, de Pere Antoni Pons

5.285,40 €

3.017,42 €

2.836,34 €

L'últim alè abans de l'últim alè,
de Lluís Maicas

4.186,45 €

2.109,45 €

2.109,45 €

TOTAL CONCEDIT
225.880,74 €
ANNEX 3. SOL·LICITUDS DENEGADES AJUTS DE MINIMIS 2017 A PRODUCCIÓ
FONOGRÀFICA EN LLENGUA CATALANA
Sol·licitant
Sacdesons
CB

CIF

Obra

Motiu d'exclusió

E57784316

A la manera italiana, de Tomeu Seguí Campins

Desistiment

ANNEX 4. SOL·LICITUDS DENEGADES AJUTS DE MINIMIS 2017 A PRODUCCIÓ
EDITORIAL EN LLENGUA CATALANA
Sol·licitant
Jose J. de
Olañeta
Jose J. de
Olañeta
Jose J. de
Olañeta
Jose J. de
Olañeta
El Gall editor SL
El Gall editor SL
Ifeelbook editors
SL

CIF

Obra

Motiu d'exclusió

37672090E

El joc poètic de la jugueta, de Joan Sans
La Questa del Sant Grasal, de Jordi Quingles i
Foncuberta
L'escultura arquitectònica del segle XV a
Mallorca, d'Antònia Juan Vicens
Orgues de Mallorca, d'Antoni Mulet i Arnau
Reynés
L'ocell matiner i altres poemes, de Ted Kooser
A banda i banda del petó, de Vera Pàvlova
Tramuntana, de Caterina Cortès Palmer

Desistiment

37672090E
37672090E
37672090E
B07740699
B07740699
B57850539

Desistiment
Desistiment
Desistiment
Edició bilingüe (base tercera)
Edició bilingüe (base tercera)
Obtenció de 3 punts a l’apartat 1
dels criteris d’avaluació (base
tretzena)

PROPOSTA D’ACORD PER A LA RESOLUCIÓ I CONCESSIÓ DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PLURIENNAL 2017-2018 AL FONS
D’ACTIVITATS DEL CATÀLEG D’ACTIVITATS CULTURALS DEL
CONSELL INSULAR DE MALLORCA (CACIM) PER A ENTITATS
D'ADMINISTRACIÓ LOCAL O ELS ORGANISMES PÚBLICS QUE EN
DEPENEN (CAEM I CULTURA EN XARXA).
Es dona compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de
Cultura, Patrimoni i Esports:
Antecedents
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1. El consell executiu, en la sessió de 21 de juny de 2017, va prendre, entre altres,
l’acord mitjançant el qual va aprovar la convocatòria de subvencions pluriennal 20172018 al fons d'activitats del catàleg d'activitats culturals del Consell Insular de Mallorca
(CACIM) per a entitats d'administració local o els organismes públics que en depenen
(CAEM i Cultura en Xarxa). Aquest acord es va publicar al BOIB núm. 79, de 29 de
juny de 2017).
2. La comissió tècnica d’avaluació per a les diferents línies previstes en la convocatòria
(línia I: seccions culturals de teatre i dansa i línia II: seccions culturals de música, art de
carrer, cinema, exposicions, rutes culturals, cicles de conferències, activitats per a
fomentar la integració lingüística i activitats per fomentar la lectura), reunida en sessió
de dia 1 d'agost de 2017, per estudiar, avaluar i fixar l’import de les subvencions de les
sol·licituds presentades, va emetre l’informe respectiu que serveix de base per elaborar
la proposta d’acord definitiva, i del qual, una vegada ateses les línies a subvencionar,
se’n desprèn, pel que fa referència al compliment dels requisits establerts en la
convocatòria, el següent:
3. En data 1 d'agost de 2017, l’òrgan instructor ha emès l’informe sobre el compliment
dels requisits de la convocatòria esmentada per part de les entitats beneficiàries
proposades i, per altra banda s’ha emès informe favorable sobre els aspectes jurídics de
la concessió de les subvencions.
4. Dia 14 de setembre de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès
informe favorable de fiscalització prèvia de la proposta d’acord de per a la resolució i
concessió de la convocatòria.
5. Consta a l'expedient l'existència de crèdit pressupostari per import de 350.000,00 €,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20.33430.46201, d´acord amb RC amb el núm
d'operació 220170008211 per a l'exercisi de l´any 2017, per dotar la convocatòria de
subvencions esmentada i 350.000,00 € amb RC per a exercicis futurs, any 2018, amb
núm. d'operació 220179000071.
De la mateixa manera, hi consta l’autorització de despesa (A) per un import de
350.000,00 € per a l'any 2017 i 350.000,00 € per a exercisis futurs, any 2018, distribuits
de la següent manera, d’acord amb el punt segon de la convocatòria:
Línia I:
Activitats del Catàleg d'activitats culturals del Consell de
Mallorca referides a les seccions culturals de teatre i dansa:
2017: 175.000,00 €
2018: 175.000,00 €
Línia II:
Activitats del Catàleg d'activitats culturals del Consell de
Mallorca, referides a les seccions culturals de música, art de carrer, cinema,
exposicions, rutes culturals, cicles de conferències, activitats per a fomentar la
integració lingüística i activitats per fomentar la lectura:
2017: 175.000,00 €
2018: 175.000,00 €
Fonament de dret
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1. L’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, de 23 de desembre de
2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), així com la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003), al
Reial
2. 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. La pròpia convocatòria de subvencions, aprovada per acord del consell executiu de
data 21 de juny de 2017 i publicada en el BOIB núm. 79, de 29 de juny de 2017.
4. L'òrgan competent per aprovar aquesta convocatòria i autoritzar la despesa és el
Consell Executiu, en virtut del que preveu la base 23.4 de les bases d'execució del
pressupost del Consell de Mallorca de l´any 2017 i l´article 28.f) del Reglament Orgànic
del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple, 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).
5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015).
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) i modificada per la Llei 4/1999.
7. Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134, de 2 de novembre
de 2000).
8. 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. Excloure i, en aquest sentit, no admetre la sol·licitud presentada per l'Ajuntament de

Calvià, amb número de registre d'entrada 22940, de 21 de juliol de 2017, per
extemporània.
2. Línia I. Seccions culturals de teatre i dansa
Concedir la quantitat total de 324.158,54 € (162.079,27 € any 2017 i 162.079,27 €
any 2018) a favor de les entitats amb les sol·licituds admeses que s’assenyalen en
l’annex 1 i disposar-ne la despesa a favor seu, pels imports de subvenció que s’hi
indiquen, amb càrrec a la partida pressupostària 20.33430.76200, d´acord amb RC
amb el núm d'operació 220170008211 per a l'any 2017 i 220179000071 per a
exercisis futurs, any 2018.
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3. Línia II. Seccions culturals de música, art de carrer, cinema, exposicions, rutes
culturals, cicles de conferències, activitats per a fomentar la integració lingüística i
activitats per fomentar la lectura
Concedir la quantitat total de 324.700,22 € (162.350,11 any 2017 i 162.350,11 any
2018) a favor de les entitats amb les sol·licituds admeses que s’assenyalen en
l’annex 2 i disposar-ne la despesa a favor seu, pels imports de subvenció que s’hi
indiquen, amb càrrec a la partida pressupostària 20.33430.76200, d´acord amb RC
amb el núm. d'operació 220170008211 per a l'any 2017 i 220179000071 per a ex
ercisis futurs, any 2018.
4. Revertir a la partida pressupostària 20.33430.76200 i, per tant, anul·lar l’autorització
de despesa (A) amb núm. d'operació 220170014908 per a l'exercici 2017, la quantitat de
25.570,62 €, com a romament total (sumatori resultant dels romaments de 12.920,73 €,
12.649,89 €, línies I i II respectivament), i anul·lar l'autorització de despesa (A) amb
núm. d'operació 220179000165, per a exercicis futurs, any 2018, la quantitat de
25.570,62 €, com a romanent total (sumatori resultant dels romanents de 12.920,73 € i
12.649,89 €, línies I í II respectivament), derivats de la diferència entre la quantitat de la
dotació pressupostària destinada a cada línia i per a cada exercici i la suma agregada
dels imports de subvenció de les sol·licituds admeses per a les diferents línies i
exercicis, i anul·lar la retenció de crèdit (RC) amb núm. d'operació 220170008211 per
la quantitat de 25.570,62 € de l'exercici 2017 i la retenció de crèdit (RC) amb núm.
d'operació 220179000071, per la quantitat de 25.570,62 €, d'exercicis futurs, any 2018.
5. Ordenar la publicació d’ aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears
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.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu
de Palma que correspongui, sense limitació de temps.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
CONVOCATÒRIA PLURIANNAL 2017-2018 AL FONS D'ACTIVITATS DEL CATÀLEG D'ACTIVITATS
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ANNEX 1

1

Ajuntament de Llucmajor

P0703100H

E

2

Ajuntament de Petra

P0704100G

A

3

Ajuntament de Son Servera

P0706200C

4

Ajuntament d'Andratx

5
6

2018

5.500,00

5.500,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

D

10.000,00 10.000,00

5.000,00

5.000,00

P0700500B

D

10.000,00 10.000,00

5.000,00

5.000,00

Ajuntament d'Inca

P0702700F

E

11.000,00 11.000,00

5.500,00

5.500,00

P0700700H

A

4.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

P0702800D

A

4.000,00

3.858,54

1.929,27

1.929,27

8

Ajuntament de Banyalbufar
Ajuntament de Lloret de
Vistalegre
Ajuntament de Sant Joan

P0704900J

A

4.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

9

Ajuntament de Puigpunyent

P0704500H

A

4.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

10 Ajuntament d'Estellencs

P0702100I

A

4.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

11 Ajuntament d'Alaró

P0700100A

B

6.000,00

6.000,00

3.000,00

3.000,00

12 Ajuntament d'Artà
13 Ajuntament de Sta. Maria del
Camí
Ajuntament de Sant Llorenç des
14
Cardassar

P0700600J

C

7.500,00

7.500,00

3.750,00

3.750,00

P0705600E

C

7.500,00

7.500,00

3.750,00

3.750,00

P0705100F

C

7.500,00

7.500,00

3.750,00

3.750,00

15 Ajuntament de Maria de la Salut

P0703500I

A

4.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

16 Ajuntament de Sóller

P0706100E

D

10.000,00 10.000,00

5.000,00

5.000,00

17 Ajuntament de Porreres

P0704300C

B

6.000,00

6.000,00

3.000,00

3.000,00

18 Ajuntament de Binissalem

P0700800F

C

7.500,00

7.500,00

3.750,00

3.750,00

19 Ajuntament de Santa Eugènia

P0705300B

A

4.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

20 Ajuntament de Muro

P0703900A

C

7.500,00

2.200,00

1.100,00

1.100,00

21 Ajuntament de Bunyola

P0701000B

C

7.500,00

7.500,00

3.750,00

3.750,00

22 Ajuntament d'Esporles

P0702000A

B

6.000,00

6.000,00

3.000,00

3.000,00

23 Ajuntament de Montuïri

P0703800C

A

4.000,00

2.600,00

1.300,00

1.300,00

4.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

10.000,00 10.000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00
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24 Ajuntament de Deià

P0701800E

A

25 Ajuntament de Sa Pobla

P0704400A

D

26 Ajuntament de Costitx

P0701700G

A
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11.000,00 11.000,00
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Línia I
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IA
T

2017

-

Línia I

LÍNIA I

4.000,00

4.000,00

4.000,00

27 Ajuntament de Marratxí

P0703600G

E

28 Ajuntament d'Algaida

P0700400E

B

6.000,00

29 Ajuntament de Valldemossa

P0706300A

A

4.000,00

30 Ajuntament de Santanyí

P0705700C

D

31 Ajuntament de Ses Salines

P0705900I

B

32 Ajuntament de Capdepera

P0701400D

33 Ajuntament d'Alcúdia

11.000,00 11.000,00

5.500,00

5.500,00

6.000,00

3.000,00

3.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

10.000,00 10.000,00

5.000,00

5.000,00

6.000,00

3.000,00

3.000,00

D

10.000,00 10.000,00

5.000,00

5.000,00

P0700300G

D

10.000,00 10.000,00

5.000,00

5.000,00

34 Ajuntament de Campos

P0701300F

D

10.000,00 10.000,00

5.000,00

5.000,00

35 Ajuntament de Felanitx

P0702200G

D

10.000,00 10.000,00

5.000,00

5.000,00

36 Ajuntament de Pollença

P0704200E

D

10.000,00 10.000,00

5.000,00

5.000,00

37 Ajuntament de Manacor
38 Ajuntament de Vilafranca de
Bonany
39 Ajuntament de Sencelles

P0703300D

E

11.000,00 11.000,00

5.500,00

5.500,00

P0706500F

A

4.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

P0704700D

B

6.000,00

6.000,00

3.000,00

3.000,00

40 Ajuntament de Sineu

P0706000G

B

6.000,00

6.000,00

3.000,00

3.000,00

41 Ajuntament d'Ariany

P0706600D

A

4.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

42 Ajuntament de Llubí

P0703000J

A

4.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

43 Ajuntament de Mancor de la Vall

P0703400B

A

4.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

44 Ajuntament de Búger

P0700900D

A

4.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

45 Ajuntament de Selva

P0705800A

B

6.000,00

6.000,00

3.000,00

3.000,00

46 Ajuntament de Campanet

P0701200H

A

4.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

47 Ajuntament de Consell

P0701600I

B

6.000,00

6.000,00

3.000,00

3.000,00

48 Ajuntament de Lloseta

P0702900B

B

6.000,00

6.000,00

3.000,00

3.000,00

49 Ajuntament de Santa Margalida

P0705500G

D

10.000,00 10.000,00

5.000,00

5.000,00

6.000,00
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NIF

IMPORT
PUNT ONZÈ
DEMANA
CONVOCATÒRIA
T

IMPORT
CONCESSIÓ

Ajuntament de Llucmajor

P0703100H

E

2

Ajuntament de Petra

P0704100G

A

3

Ajuntament de Son Servera

P0706200C

4

Ajuntament d'Andratx

5

11.000,00 11.000,00 5500,00
4.000,00

2018
Línia II

2017
Línia II

Línia II

IMPORT

TRAM / POBLACIÓ
1

5.500,00

4.000,00 2000,00

2.000,00

D

10.000,00 10.000,00 5000,00

5.000,00

P0700500B

D

10.000,00 10.000,00 5000,00

5.000,00

Ajuntament d'Inca

P0702700F

E

11.000,00 11.000,00 5500,00

5.500,00

6

Ajuntament de Banyalbufar

P0700700H

A

4.000,00

4.000,00 2000,00

2.000,00

7

Ajuntament de Lloret de Vistalegre

P0702800D

A

4.000,00

3.662,00 1831,00

1.831,00

8

Ajuntament de Sant Joan

P0704900J

A

4.000,00

4.000,00 2000,00

2.000,00

9

Ajuntament de Puigpunyent

P0704500H

A

4.000,00

4.000,00 2000,00

2.000,00

10 Ajuntament d'Estellencs

P0702100I

A

4.000,00

4.000,00 2000,00

2.000,00

11 Ajuntament d'Alaró

P0700100A

B

6.000,00

6.000,00 3000,00

3.000,00

12 Ajuntament d'Artà
Ajuntament de Santa María del
13
Camí
Ajuntament de Sant Llorenç des
14
Cardassar

P0700600J

C

7.500,00

7.500,00 3750,00

3.750,00

P0705600E

C

7.500,00

7.500,00 3750,00

3.750,00

P0705100F

C

7.500,00

7.500,00 3750,00

3.750,00

15 Ajuntament de Maria de la Salut

P0703500I

A

4.000,00

4.000,00 2000,00

2.000,00

16 Ajuntament de Sóller

P0706100E

D

10.000,00 10.000,00 5000,00

5.000,00

17 Ajuntament de Porreres

P0704300C

B

6.000,00

6.000,00 3000,00

3.000,00

18 Ajuntament de Binissalem

P0700800F

C

7.500,00

7.500,00 3750,00

3.750,00

19 Ajuntament de Santa Eugènia

P0705300B

A

4.000,00

4.000,00 2000,00

2.000,00

20 Ajuntament de Muro

P0703900A

C

7.500,00

5.449,22 2724,61

2.724,61

21 Ajuntament de Bunyola

P0701000B

C

7.500,00

7.500,00 3750,00

3.750,00

22 Ajuntament d'Esporles

P0702000A

B

6.000,00

6.000,00 3000,00

3.000,00

23 Ajuntament de Montuïri

P0703800C

A

4.000,00

1.089,00

544,50

544,50

4.000,00

4.000,00 2000,00

2.000,00

10.000,00 10.000,00 5000,00

5.000,00

24 Ajuntament de Deià

P0701800E

A

25 Ajuntament de Sa Pobla

P0704400A

D

26 Ajuntament de Costitx

P0701700G

A

27 Ajuntament de Marratxí

P0703600G

E

28 Ajuntament d'Algaida

P0700400E

B

6.000,00

6.000,00 3000,00

3.000,00

29 Ajuntament de Valldemossa

P0706300A

A

4.000,00

4.000,00 2000,00

2.000,00

30 Ajuntament de Santanyí

P0705700C

D

10.000,00 10.000,00 5000,00

5.000,00

31 Ajuntament de Ses Salines

P0705900I

B

6.000,00 3000,00

3.000,00
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4.000,00

4.000,00 2000,00

2.000,00

11.000,00 11.000,00 5500,00

5.500,00

6.000,00

32 Ajuntament de Capdepera

P0701400D

D

10.000,00 10.000,00 5000,00

5.000,00

33 Ajuntament d'Alcúdia

P0700300G

D

10.000,00 10.000,00 5000,00

5.000,00

34 Ajuntament de Campos

P0701300F

D

10.000,00 10.000,00 5000,00

5.000,00

35 Ajuntament de Felanitx

P0702200G

D

10.000,00 10.000,00 5000,00

5.000,00

36 Ajuntament de Pollença

P0704200E

D

10.000,00 10.000,00 5000,00

5.000,00

37 Ajuntament de Manacor
38 Ajuntament de Vilafranca de
Bonany
39 Ajuntament de Sencelles

P0703300D

E

11.000,00 11.000,00 5500,00

5.500,00

P0706500F

A

4.000,00

4.000,00 2000,00

2.000,00

P0704700D

B

6.000,00

5.000,00 2500,00

2.500,00

40 Ajuntament de Sineu

P0706000G

B

6.000,00

6.000,00 3000,00

3.000,00

41 Ajuntament d'Ariany

P0706600D

A

4.000,00

4.000,00 2000,00

2.000,00

42 Ajuntament de Llubí

P0703000J

A

4.000,00

4.000,00 2000,00

2.000,00

43 Ajuntament de Mancor de la Vall

P0703400B

A

4.000,00

4.000,00 2000,00

2.000,00

44 Ajuntament de Búger

P0700900D

A

4.000,00

4.000,00 2000,00

2.000,00

45 Ajuntament de Selva

P0705800A

B

6.000,00

6.000,00 3000,00

3.000,00

46 Ajuntament de Campanet

P0701200H

A

4.000,00

4.000,00 2000,00

2.000,00

47 Ajuntament de Consell

P0701600I

B

6.000,00

6.000,00 3000,00

3.000,00

48 Ajuntament de Lloseta

P0702900B

B

6.000,00

6.000,00 3000,00

3.000,00

49 Ajuntament de Santa Margalida

P0705500G

D

10.000,00 10.000,00 5000,00

5.000,00

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA
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 dona compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda:
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 setembre 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:

19

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 setembre de 2017, amb el detall següent:
1.1. Incloure la línia de subvencions corresponent a l'àrea de Persones amb
Discapacitat:
DEPARTAMENT:

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

PROGRAMA:

RESPONSABILITAT SOCIAL I COOPERACIÓ (23159)

DENOMINACIÓ:

Premis del Consell de Mallorca a la Innovació Social

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Reconèixer l’important
esforç de moltes
persones i entitats per
a millorar l’atenció i la
qualitat de vida les
persones més
necessitades, així com
reconèixer la tasca que
fan les persones, els
professionals i les
entitats a favor de la
sensibilització de la
ciutadania.

- Entitats públiques
o privades ì
persones físiques.

Línies de subvenció
- Premis a la innovació social: un premi
de deu mil (10.000) euros i dos premis
de set mil (7.000) euros cadascun
- Premi Pere Mascaró als estudis i
investigacions: un premi de set mil
(7.000) euros.
- Premi a la millor campanya de
sensibilització: un premi de cinc mil
(5.000) euros.

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i
règim de concessió

Cost previst
(1 any)

Termini
d’execució

40 23159 48101

Convocatòria
pública en règim de
concurrència
competitiva

36.000,00€

Exercici
2017

Cost previst
(3 anys)

Termini
d’execució

90.000 €
(2017)

GenerDesembre
2017

1.2. Modificar la línia de subvencions següent:
Allà on diu:
DEPARTAMENT

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

PROGRAMA:

MENORS I FAMÍLIA (23135)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria d'ajudes per a joves en procés d'emancipació

Objectius Estratègics
Donar ajudes per a
joves en procés
d'emancipació

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

Joves extutelats
majors d'edat que
han tingut mesura
de protecció abans
dels 18 anys: com a
mínim un any de
tutela o dos de
guarda voluntària.

Subvenció per als joves extutelats una
vegada compleixen la majoria d’edat
puguin disposar d’ajudes materials per
poder fer les inversions en les àrees
d'habitatge (equipament de la llar per a
desenvolupar les activitats quotidianes),
de formació i laboral (material escolar i
estris de feina necessaris per a
desenvolupar l'activitat laboral, inclòs en
ambdós casos el material informàtic) i de
transport (compra de mitjans de transport
necessaris per motiu de feina),
necessàries per a les activitats
quotidianes, de manera que es
minimitzin els impactes negatius que
concorren sobre els extutelats des del
moment que deixen la institució i fins
que poden valer-se plenament per ells
mateixos.

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i
règim de concessió

20.23135.78000

Concessió directa
nominativa

Ha de dir:
DEPARTAMENT

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

PROGRAMA:

MENORS I FAMÍLIA (23135)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria d'ajudes per a joves en procés d'emancipació
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90.000 €
(2018)
90.000€
(2019)

GenerDesembre
2018
GenerDesembre
2019

Objectius Estratègics
Donar ajudes per a
joves en procés
d'emancipació

Sectors beneficiaris
Joves extutelats
majors d'edat que
han tingut mesura
de protecció abans
dels 18 anys: com a
mínim un any de
tutela o dos de
guarda voluntària.

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i
règim de concessió

-Subvenció per als joves extutelats una
vegada compleixen la majoria d’edat
puguin disposar d’ajudes materials per
poder fer les inversions en les àrees
d'habitatge (equipament de la llar per a
desenvolupar les activitats quotidianes)

20.23135.78004

Convocatòria

-De formació i laboral (material escolar i
estris de feina necessaris per a
desenvolupar l'activitat laboral, inclòs en
ambdós casos el material informàtic) i de
transport (compra de mitjans de transport
necessaris per motiu de feina),
necessàries per a les activitats
quotidianes, de manera que es
minimitzin els impactes negatius que
concorren sobre els extutelats des del
moment que deixen la institució i fins
que poden valer-se plenament per ells
mateixos.

20.23135.48004

Línies de subvenció

Cost previst
(3 anys)

Termini
d’execució

90.000 € (2017)

GenerDesembre
2017

Concessió directa

120.000 €(2017)

2. Publicar el contingut d’aquest Pla 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 DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L’ANY 2017
(DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS).
Es dona 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 2017 (text consolidat
aprovat per Acord de 15 de febrer 2017. BOIB núm. 24, de 25 de febrer).
El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha presentat la proposta de modificació
d’aquest Pla, de 14 de setembre de 2017, a l’objecte d’incloure una subvenció
nominativa a la Federació Balear de Ball Esportiu que, per errada, no constava en el Pla
estratègic aprovat juntament amb les de les altres federacions esportives, malgrat la seva
previsió en el Pressupost de la Corporació de 2017.
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 Cultura, Patrimoni i Esports
d’acord amb el detall següent:
- Incloure la subvenció corresponent al programa pressupostari Promoció Esportiva
(34101):
DEPARTAMENT

CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

PROGRAMA:

PROMOCIÓ CULTURAL (33430)
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DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa promoció esport escolar 2017 Federació de Ball Esportiu de les Illes Balears

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

Col·laborar amb les lligues
esportives oficials i
reconegudes per les
Federacions Esportives
dins de l’àmbit de
competències en matèria
esportiva del Consell de
Mallorca, d’ acord amb la
llei 6 /1994 de 13 de
desembre i la llei 14/2006
del 17 d’octubre.

- Federació de les IB de
Ball Esportiu i en
conseqüència els clubs
mallorquins i nins/es
que desenvolupen dit
esport a Mallorca

Subvenció
nominativa promoció
esport escolar 2017
Federació de Ball
Esportiu de les Illes
Balears

Aplicacions
pressupostàries

20.34101.48934

Procediment i règim
de concessió

Subvenció
nominativa

Cost previst
(3 anys)

Exercici
2017
6.000,00 €
Exercici
2018
6.000,00 €
Exercici
2019
6.000,00 €

2. Publicar el contingut d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la
seu electrònica del Consell de Mallorca.
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE
MALLORCA D’APROVACIÓ D’UN PROGRAMA DE CATALOGACIÓ DE
CAMINS ADREÇAT ALS AJUNTAMENTS DE L’ILLA DE MALLORCA PEL
PERÍODE 2017-2020 I DEL MODEL-TIPUS DE CONVENI DE
COL·LABORACIÓ QUE S’ADJUNTA COM A ANNEX II.
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient:
La consellera executiva de Medi Ambient, en ús de les atribucions que li son conferides
per l’article 31 (apartat 2n, lletra e) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca
(aprovat per Acord de Ple de dia 2 de juliol de 2001; BOIB núm. 102, de 25 d’agost de
2001) en relació amb l’article 6è (lletres g i h) del Decret d’organització del Consell de
Mallorca (aprovat per Decret de Presidència de dia 9 de juny de 2017; BOIB núm. 73,
de 15 de juny de 2017), eleva al Consell Executiu del Consell de Mallorca la següent
proposta d’
ACORD
Atès que en data 14 d’agost de 2017 el Sr. Josep Manchado Rojas, director insular de
Medi Ambient, va emetre una memòria mitjançant la qual es justificava la necessitat
d’aprovar un programa de catalogació de camins adreçat als ajuntaments de l’illa de
Mallorca pel període 2017-2020; memòria a la qual s’adjuntava dit programa, que
inclou un model de sol·licitud a emprar pels ajuntaments interessats (Annex I) i un
model-tipus de conveni a signar amb aquests (Annex II).
Atès l’informe jurídic del cap de secció de la Secretaria Tècnica de Medi Ambient de
data 14 d’agost de 2017.
Atesa la proposta de resolució emesa- en data 14 d’agost de 2017- pel cap de secció de
la Secretaria Tècnica de Medi Ambient.
Atès l’informe de fiscalització (que informa la no necessitat d’informe de fiscalització
prèvia) de la Intervenció General del Consell de Mallorca de data 23 d’agost de 2017.
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Termini
d’execució

Exercici
2017

I atesa la proposta de la consellera executiva de Medi Ambient de data 11 de setembre
de 2017.
El Consell Executiu del Consell de Mallorca ACORDA:
1) Aprovar el programa de catalogació de camins adreçat als ajuntaments de
l’illa de Mallorca pel període 2017-2020, incloent el model-tipus de conveni
a signar amb els interessats i que s’adjunta a aquell (Annex II).
2) Una vegada aprovat el programa, publicar la convocatòria en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears (BOIB) perquè els ajuntaments interessats puguin
presentar una sol·licitud (d’acord amb el model de l’Annex I del programa)
en un termini de vint (20) dies hàbils (els dissabtes són inhàbils) comptadors
a partir de l’endemà de la publicació (no obstant, si el darrer dia del termini
fos inhàbil, aquest s’entendrà prorrogat fins el primer dia hàbil següent).
Programa de Catalogació de Camins
Convocatòria 2017-2020
Bases
Primera.- Objecte
L’objecte d’aquest Programa és regular la col·laboració (mitjançant la signatura d’un
conveni d’acord amb el model- tipus que s’adjunta com Annex II) amb els ajuntaments
de l’illa de Mallorca per a l’elaboració dels respectius catàlegs de camins públics
ubicats dins els seus termes municipals.
Segona.- Realització dels catàlegs
El Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca durà a terme- mitjançant els
seus recursos propis- els treballs necessaris per a la realització dels catàlegs de camins,
d’acord amb les sol·licituds rebudes. Els treballs consistiran en:
1. Recopilar la major informació possible (documental, bibliogràfica,
cartogràfica i oral) sobre els camins existents dins els termes municipals.
2. Recollir la informació sobre l’estat actual de cada un dels camins, amb
especial incidència en els aspectes tipològics, constructius, etc... Això
requereix un treball de camp (identificació del territori, recorregut
sistemàtic dels camins, etc...).
3. I sistematitzar la informació (és a dir, redactar els catàlegs, memòries,
fitxes, mapes, etc...), de tal manera que aquesta sigui aprofitable per a la

23

seva inclusió dins el planejament urbanístic i dins els inventaris de béns
dels ajuntaments.
Per la seva banda, els ajuntaments facilitaran al Consell de Mallorca l’accés a la
informació obrant tant en els arxius municipals com en altres dependències (negociats
de vies i obres, infraestructures, urbanisme, medi ambient, biblioteca municipal, etc...) i
el desenvolupament del treball de camp necessari per poder completar la informació de
cada camí (en particular, l’accés a les propietats i finques quan així li sigui requerit i
sempre amb subjecció al previst en l’article 100, apartat 3r, de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques).
Sense perjudici del disposat en les Normes 47 i 48 del Pla Territorial de Mallorca en
relació amb el contingut mínim dels catàlegs, aquests inclouran (a títol orientatiu):
1) Una introducció.
2) Una relació de les fonts consultades (arxius, bibliografia, cartografia,
etc...).
3) I el catàleg pròpiament dit, format per fitxes de cada camí, amb inclusió de
la informació obtinguda a partir de la documentació consultada i del treball
de camp així com un detall cartogràfic. La informació de cada camí serà la
següent:


Número de relació.



Nom.



Llargada i amplada.



Tipologia.



Elements constructius.



Tipus de ferm.



Estat de conservació.



Interès.



Documents de referència.

El catàleg haurà d’incloure les servituds públiques de pas de les quals
siguin titulars els ajuntaments.
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Una vegada elaborats els catàlegs el Consell de Mallorca els lliurarà als ajuntaments
respectius, que hauran de dur a terme tota la tramitació legalment exigida per a la seva
aprovació definitiva i posterior inclusió en l’Inventari de Bens i en el planejament
urbanístic. No obstant, el Consell de Mallorca podrà- a petició dels ajuntamentsestudiar i informar les al·legacions presentades en el preceptiu període d’informació
publica.
Els ajuntaments instruiran els pertinents procediments d’investigació de la titularitat
dels camins que- com a conseqüència de la realització del catàleg i de l’exposició
pública- resultin de titularitat dubtosa.
Tercera.- Termini d’execució
El present Programa es desenvoluparà entre els anys 2017 i 2020.
Quarta.- Destinataris i àmbit d’actuació.
Poden acollir-se a aquest Programa els ajuntaments de l’illa de Mallorca que no
disposin d’un catàleg de camins.
Cinquena.- Sol·licitud i documentació
Les sol·licituds s’han d’ajustar al model que figura en l’Annex I d’aquest programa i
que es pot recollir en les dependències del Departament de Medi Ambient del Consell
de Mallorca (C/ General Riera, 111, 07010 de Palma) o descarregar de l’adreça següent:
www.conselldemallorca.net.
Les instàncies s’han de presentar- dins el termini establert en la base sisena- en el
Registre General del Consell Insular de Mallorca (C/ General Riera, 111, 07010 de
Palma, Edifici Llar de la Joventut) o en qualsevol dels llocs establerts en l’article 16 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions públiques. A la instància s’ha d’adjuntar l’acord de l’òrgan municipal
competent pel qual s’aprova l’acolliment del Consistori al present Programa de
Catalogació de Camins.
Sisena.-Termini de presentació
El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hàbils (els dissabtes són inhàbils)
comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí
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Oficial de les Illes Balears (no obstant, si el darrer dia del termini fos inhàbil, aquest
s’entendrà prorrogat fins el primer dia hàbil següent).

ANNEX I
PROGRAMA DE CATALOGACIÓ DE CAMINS 2017-2020
SOL·LICITUD
Llinatges i nom: ....................................................................................
.......................................................................................................
Batle/essa de l’Ajuntament de ...............................................................
Domicili: Carrer/Plaça :...................................................................................
Núm.: .......... Pis: ..........

Porta: ........... Codi postal: .......................................

Localitat: .................................

Municipi: .......................................................

Telèfon fix: ..................................... Telèfon mòbil: ..........................................
Adreça electrònica: ....................................................................................
EXPOSA:
1. Que el municipi de .................................no disposa d’un Catàleg actualitzat
dels camins públics del seu terme municipal, per la qual cosa sol·licita acollirse al Programa de Catalogació de Camins del Consell de Mallorca.
2. Que adjunta l’acord de l’òrgan municipal competent pel qual s’aprova la
sol·licitud de participació en aquesta convocatòria.
3. I que- abans d’iniciar-se els treballs de catalogació- es compromet a signar el
conveni previst en l’annex II del Programa de Catalogació de Camins.
SOL·LICITA:
Acollir-se al Programa de Catalogació de Camins del Consell de Mallorca en les
condicions especificades en les seves bases.
___________, ________ d _________________________ de 2017
Signat,
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HBLE. SRA . CONSELLERA EXECUTIVA DE MEDI AMBIENT
ANNEX II
CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I L’AJUNTAMENT
DE.................................................................PER A LA CATALOGACIÓ DELS
CAMINS PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE
............................................................
........., .... de ......................... de 2017
REUNITS
D’una banda, la consellera executiva de Medi Ambient del Consell de Mallorca, Sandra
Espeja Almajano, en ús de les atribucions que li són conferides pels articles 1r (lletra d)
i 6è del Decret d’organització del Consell de Mallorca (aprovat per Decret de
Presidència de dia 9 de juny de 2017; BOIB núm. 73, de 15 de juny de 2017), i assistida
pel cap de secció de la Secretaria Tècnica de Medi Ambient (Lluís Sánchez Llabrés), que
actua per delegació del secretari general (Decret de 21 de setembre de 2016; BOIB núm.
124, de 29 de setembre de 2016) a efectes d’autoritzar el present conveni.
I de l’altra, el/la Batle/ssa de l’Ajuntament de ...............,........., amb domicili al............. i
habilitat per a la signatura del present conveni per Acord de Ple de data .......

Ambdues parts es reconeixen la competència i la capacitat per a la signatura del present
conveni i en conseqüència
EXPOSEN
PRIMER.- Que la legislació vigent en diverses matèries imposa als ajuntaments
l’obligació de tenir un catàleg dels camins de titularitat pública ubicats dins els seus
termes municipals (que són béns demanials en trobar-se afectes un ús públic) i
d’incloure’l dins el planejament general municipal i dins l’Inventari de Béns.
Concretament:
1) En matèria de règim local:
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a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
b. Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refús de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
c. Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears.
2) En matèria patrimonial:
a. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
públiques.
b. Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de
Béns de les Entitats Locals.
3) I en matèria urbanística podem citar les Normes 47 i 48 del Pla Territorial de
Mallorca, aprovat per Acord del Ple del Consell de Mallorca de 13 de desembre
de 2004 (BOIB núm. 188 ext., de 31 de desembre de 2004) i objecte de sengles
modificacions els anys 2010 i 2011.
SEGON.- Que d’acord amb l’article 36 (apartat 1r, lletra b, i apartat 2n, lletra d) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, podem afirmar que
els Consells Insulars són competents per assistir tècnicament als Municipis quan aquests
els hi encomanin.
TERCER.- Que l’article 6, lletra h, del Decret d’organització del Consell Insular de
Mallorca (aprovat per Decret de Presidència de 9 de juny de 2017; BOIB núm. 73, de
15 de juny de 2017) atorga al Departament de Medi Ambient l’atribució d’assistir als
ajuntaments de Mallorca en matèria de catalogació de camins, d’acord amb la legislació
vigent.
QUART.- Que disposar de la informació sobre els camins de titularitat pública
municipal facilitarà enormement a dit Departament exercir la seva atribució de
planificar, crear i gestionar rutes senderistes (article 6, lletra g, del Decret d’organització
del Consell Insular de Mallorca), la qual deriva de la Norma 50 del Pla Territorial de
Mallorca.
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CINQUÈ.- Que en data.......... el Consell Executiu del Consell de Mallorca va aprovar
un programa de catalogació de camins (període 2017-2020) adreçat als ajuntaments de
l’illa de Mallorca.
SISÈ.- Que el municipi de ............................ ha manifestat interès en subscriure- en el
marc del programa esmentat- un conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca
per a la realització d’un catàleg dels camins públics ubicats dins el seu terme municipal.
SETÈ.- Que atès el mutu interès d’ambdues administracions en aconseguir aquests
objectius, i a l’empara del que estableixen els articles 47 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, i 68 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, acorden subscriure el present
conveni, que es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte
L’objecte d’aquest Conveni és articular la col·laboració entre el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament de.......... per a l’elaboració i posterior aprovació i inclusió dins l’Inventari
de Béns i dins el planejament urbanístic del catàleg dels camins públics ubicats dins el
terme municipal.
SEGONA.- Obligacions de les parts
El Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca durà a terme- mitjançant els
seus recursos propis- els treballs necessaris per a la realització dels catàlegs de camins,
d’acord amb les sol·licituds rebudes. Els treballs consistiran en:
1) Recopilar la major informació possible (documental, bibliogràfica, cartogràfica i
oral) sobre els camins existents dins els termes municipals.
2) Recollir la informació sobre l’estat actual de cada un dels camins, amb especial
incidència en els aspectes tipològics, constructius, etc... Això requereix un
treball de camp (identificació del territori, recorregut sistemàtic dels camins,
etc...).
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3) I sistematitzar la informació (és a dir, redactar els catàlegs, memòries, fitxes,
mapes, etc...), de tal manera que aquesta sigui aprofitable per a la seva inclusió
dins el planejament urbanístic i dins els inventaris de béns dels ajuntaments.
Per la seva banda, els ajuntaments facilitaran al Consell de Mallorca l’accés a la
informació obrant tant en els arxius municipals com en altres dependències (negociats
de vies i obres, infraestructures, urbanisme, medi ambient, biblioteca municipal, etc...) i
el desenvolupament del treball de camp necessari per poder completar la informació de
cada camí (en particular, l’accés a les propietats i finques quan així li sigui requerit i
sempre amb subjecció al previst en l’article 100, apartat 3r, de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques).
Sense perjudici del disposat en les Normes 47 i 48 del Pla Territorial de Mallorca en
relació amb el contingut mínim dels catàlegs, aquests inclouran (a títol orientatiu):
1) Una introducció.
2) Una relació de les fonts consultades (arxius, bibliografia, cartografia, etc...).
3) I el catàleg pròpiament dit, format per fitxes de cada camí, amb inclusió de la
informació obtinguda a partir de la documentació consultada i del treball de
camp així com un detall cartogràfic. La informació de cada camí serà la següent:


Número de relació.



Nom.



Llargada i amplada.



Tipologia.



Elements constructius.



Tipus de ferm.



Estat de conservació.



Interès.



Documents de referència.

El catàleg haurà d’incloure les servituds públiques de pas de les quals siguin
titulars els ajuntaments.
Una vegada elaborats els catàlegs el Consell de Mallorca els lliurarà als ajuntaments
respectius, que hauran de dur a terme tota la tramitació legalment exigida per a la seva
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aprovació definitiva i posterior inclusió en l’Inventari de Bens i en el planejament
urbanístic. No obstant, el Consell de Mallorca podrà- a petició dels ajuntamentsestudiar i informar les al·legacions presentades en el preceptiu període d’informació
publica.
Els ajuntaments instruiran els pertinents procediments d’investigació de la titularitat
dels camins que- com a conseqüència de la realització del catàleg i de l’exposició
pública- resultin de titularitat dubtosa.
TERCERA.- Termini de vigència i pròrroga
El present conveni tindrà una vigència de dos (2) anys comptadors a partir de la data de
la seva signatura i podrà ser prorrogat per mutu acord de les parts en qualsevol moment
anterior a la finalització de dit termini i per un màxim d’1 any.
QUARTA.- Modificació i extinció
Sense perjudici del que es disposa en la clàusula següent, no procedeix la modificació
del conveni.
El present conveni s’extingirà per les causes previstes en l’article 51 de la Llei 40/2015
abans esmentada.
CINQUENA.- Comissió de seguiment
A efectes de dur a terme el seguiment, la vigilància i el control de l’execució del
conveni i dels compromisos adquirits pels signants, de resoldre els problemes
d’interpretació i compliment del mateix que es puguin plantejar, i de proposar, si n’és el
cas, als òrgans competents les mesures a adoptar, es constituirà- en un termini màxim
d’1 mes a comptar des de la data de signatura del conveni- una Comissió de Seguiment
amb caràcter paritari i integrada per representants de cada una de les parts.
SISENA.- Resolució de conflictes
Correspon a la Jurisdicció Contenciosa Administrativa conèixer de totes les qüestions
litigioses que puguin sorgir entre les parts com a conseqüència del present Conveni.
I en prova de conformitat, signen aquest Conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc
i en la data de l’encapçalament.
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Per l’Ajuntament de.......

Pel Consell de Mallorca

Autoritzo el present conveni,

Lluís Sánchez Llabrés
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