RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL
DE MALLORCA DE DIA 27 DE SETEMBRE DE 2017
PRESIDÈNCIA
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (20-9-2017).
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 DESENVOLUPAMENT LOCAL).
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 2017 (text consolidat
aprovat per Acord de 15 de febrer 2017. BOIB núm. 24, de 25 de febrer).
El Departament de Desenvolupament Local ha presentat la proposta de modificació
d’aquest Pla, de 20 de setembre de 2017, a l’objecte d’incloure una subvenció de
concessió directa en compliment de l’Acord del Consell de Capitalitat, reunit en sessió
de 5 d’abril de 2017, de conformitat amb la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de
Capitalitat de Palma, en substitució d’una de les línies del Departament relativa al
fiançament d’inversions de competència municipal.
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 Desenvolupament Local d’acord
amb el detall següent:
Allà on diu:
DEPARTAMENT
:

DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROGRAMA:

COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL (94310)

DENOMINACIÓ:

Pla Especial complementari subvencions per inversions a ajuntaments

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

- Cooperar
econòmicament amb
tots els ajuntaments que
no es varen poder acollir
al Pla Especial d’Ajudes
per obres i serveis 20172018 a l'execució
d'obres d'inversió de
competència municipal
de l’article 26 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril
mitjançant un Pla

- Ajuntaments que
no es varen poder
acollir al Pla Especial
d’Ajudes per obres i
serveis 2017-2018

- Segona línia per a obres
d'inversió de competència
municipal de l’article 26 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril.
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Aplicacions
pressupostàries
65.94310.76202

Procediment i
règim de
concessió
- Concessió
directa a través de
Pla Especial.

Cost previst
(3 anys)

Termini
d’execució

2.500.000,00€
(2017)

Durant l'any
2017 i 2018

Especial

Ha de dir:
DEPARTAMENT
:

DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROGRAMA:

COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL (94310)

DENOMINACIÓ:

Aportació a Ajuntament de Palma per la Llei de Capitalitat

Objectius Estratègics
- Compensar els costs
de capitalitat de Palma

Sectors beneficiaris
- Ajuntament de
Palma

Línies de subvenció
- Actuacions acordades pel
Consell de Capitalitat (art.
142.a Llei 23/2006, de 20 de
desembre, de Capitalitat de
Palma)

Aplicacions
pressupostàries

Procediment i règim
de concessió

Cost previst
(3 anys)

Termini
d’execució

65.94310.76210

- Concessió directa
imposada per norma
de rang legal

2.500.000,00€
(2017)

Durant l'any
2017 i 2018

2. Publicar el contingut d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la
seu electrònica del Consell de Mallorca.
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