RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL
CONSELL DE MALLORCA DE DIA 18 D’OCTUBRE DE 2017
PRESIDÈNCIA
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (4-10-2017).
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA
PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEI D’INSERCIÓ PUBLICITÀRIA
DEL CONSELL DE MALLORCA, DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS
SOCIALS I DEL CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA PATRIMONI
MUNDIAL.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència:
Antecedents
1. Dia 27 de juny de 2017 el vicepresident segon i conseller executiu de Participació
Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar l’expedient de contractació relatiu al servei
d’inserció publicitària del Consell de Mallorca, de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
(en endavant IMAS) i del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial (en
endavant CSdT).
2. El dia 13 de setembre de 2017 el Consell Executiu del Consell de Mallorca va
acordar aprovar aquest expedient de contractació així com el plecs de plecs de clàusules
administratives particulars i del Plec de prescripcions tècniques pels quals es regeix
aquesta contractació.
El contracte es distribueix en els lots següents:
- Lot 1: Consell de Mallorca
- Lot 2: IMAS
- Lot 3: CSdT
Una de les prestacions d’aquest contracte consisteix en que el contractista haurà de
comprovar el resultat de les campanyes de comunicació del Consell de Mallorca, de
l’IMAS i del CSdT amb estudis sociològics (enquestes) a l’àmbit de l’illa de Mallorca.
3. El dia 5 d’octubre de 2017 el director insular de Comunicació va emetre informe
justificatiu en el que proposa renunciar a la realització d’enquestes per valorar les
campanyes al lot 2 (IMAS) i al lot 3 (CSdT) i modificar els plecs de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques atès que s’ha constatat
que la voluntat del promotor del contracte no coincideix amb la redacció dels plecs en el
sentit que la intenció era que les enquestes es realitzessin sota la direcció del
responsable del lot 1 i que es financés amb els crèdits destinats a aquest lot. Tenint en
compte, a més, que l’import de despesa prevista per l’elaboració d’enquestes als lots 2 i
3 fa que resulti antieconòmic que aquestes es realitzin en l’àmbit d’aquests lots. En
qualsevol cas, les prestacions incloses dintre d’un lot no poden tenir per objecte la
realització de feines que afectin a l’àmbit competencial dels altres lots/organismes.

4. Dia 5 d’octubre de 2017 el cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament de
Participació Ciutadana i Presidència en va emetre l’informe jurídic; dia 10 d’octubre de
2017, es va emetre el de Secretaria General i, dia 11 d’octubre de 2017, el de
fiscalització prèvia de l’expedient (núm. ref. 311/17).
Fonaments
D’acord amb l’apartat e) de l’article 28 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca,
i d’acord amb la base 23 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu autoritzar
i disposar despeses de quantia superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €),
quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca.
En els articles 110, 115 i 116 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant,
TRLCSP) s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest expedient.
Per tant, el vicepresident segon i conseller executiu del Departament de Participació
Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu que acordi:
1. Aprovar la modificació dels plecs de prescripcions tècniques i el plec de clàusules
administratives particulars pels quals es regeix aquesta contractació en el sentit
d’eliminar la prestació consistent en la realització d’enquestes per valorar les
campanyes als lots 2 (Institut Mallorquí d’Afers Socials) i 3 (Consorci Serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial), i exposar-los al públic pel termini de deu (10) dies
naturals, comptadors a partir de l’endemà de publicar aquest anunci en el BOIB, perquè
les persones interessades puguin examinar els plecs esmentats i presentar-hi les
reclamacions que consideren oportunes, tot això de conformitat amb el que s’estableix
en l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears (BOIB núm. 186, Ext., de 27 de desembre de 2006).
2. Suspendre el termini de licitació anterior, cas que encara estigui obert, obrir un nou
termini de licitació i anunciar-lo en el Diari Oficial de la Unió Europea, amb el termini
de presentació d’ofertes de quaranta (40) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà
de publicar l’anunci en el DOUE, d’acord amb els articles 142 i 159 del TRLCSP. Si el
darrer dia d’aquest termini és inhàbil, s’allarga al primer dia hàbil següent. Els licitadors
que haguessin presentat ofertes dintre del termini inicial de licitació podran optar per
mantenir-les, canviar-les o retirar-les amb la possibilitat de presentar-ne de noves
conforme a les modificacions acordades. Pel que fa a les propostes presentades dins el
termini inicial i que els licitadors decideixin mantenir, no es valoraran les propostes
relatives a la realització d’enquestes als lot 2 (Institut Mallorquí d’Afers Socials) i 3
(Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial) i s’aplicarà la ponderació establerta
als nous plecs.
Si, durant el termini d’exposició al públic dels plecs, s’hi presenten reclamacions, se
suspèn la licitació i també el termini per presentar-hi proposicions, en els casos en què
és necessari per a resoldre la qüestió plantejada, i es reprèn el que resta d’aquest termini
a partir de l’endemà de resoldre les reclamacions.
3. Publicar aquest acord en el Perfil del contractant.
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA, EN CONCEPTE DE MANTENIMENT (ADQUISICIÓ DE
BÉNS D’INVERSIÓ), LÍNIA 2, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE

PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2017. ASOCIACIÓN DE PERSONAS
MAYORES DE ESPORLES.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència:
Antecedents
1. Dia 7 de setembre de 2016, 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 2017 (BOIB núm. 127 de 6 d’octubre de 2016).
2. Dia 3 de novembre de 2016, la Asociación de Personas Mayores de Esporles va
sol·licitar, entre d’altres, una subvenció econòmica per import de 300 € per al projecte
manteniment, despeses d’inversió, 2017.
3. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, concedir a la Asociación de Personas Mayores de Esporles la subvenció
sol·licitada per import de 300,00 euros en concepte de manteniment (adquisició de béns
d’inversió), línia 2, (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017).
4. Dia 4 de juliol de 2017, la Asociación de Personas Mayores de Esporles, amb CIF G07406838, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la
subvenció concedida, per un import total de 394,08 € en concepte de manteniment,
adquisició de béns d’inversió, (línia 2).
El senyor AAS, en representació de la Asociación de Personas Mayores de Esporles, va
posar de manifest, mitjançant escrit de dia 4 de juliol de 2017, que s’han produït canvis
en el projecte inicial relatiu al manteniment, adquisició de béns d’inversió.
5. Dia 17 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 relatiu a l’acceptació de la justificació presentada.
Fonaments
1. L’article 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base 14 de les bases
reguladores de la convocatòria estableixen la possibilitat que l’entitat beneficiària
introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no n’alterin els
objectius ni els aspectes essencials.
En el cas que la modificació es presenti en el moment de la justificació, havent-se omès
el tràmit d’autorització prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent, abans de
reconèixer l’obligació, haurà d’acceptar la justificació presentada, sempre que
l’acceptació no suposi danyar drets de tercers.
2. La base 1.1 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que l’objecte de la
convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions
destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar
(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors.
3. La base 1.2 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que «(...) es
consideren despeses subvencionables les despeses d’inversió relatives a: adquisició de
mobiliari, electrodomèstics i equips informàtics».

4. Quant a l’òrgan competent, s’ha de fer esment que, d’acord amb l’article 28 del
Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca i l’article 86 del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, és el Consell Executiu.
Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència, proposa al Consell Executiu del Consell de
Mallorca que adopti el següent acord:
1. Acceptar la justificació presentada en concepte de manteniment, adquisició de béns
d’inversió, (línia 2), en la part corresponent a les despeses relatives a l’adquisició d’una
impressora i d’un sistema operatiu, en el marc de la convocatòria de subvencions
destinades a associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de
projectes de promoció sociocultural, any 2017, per la Asociación de Personas Mayores
de Esporles el dia 4 de juliol de 2017, registre general d’entrada núm. 20786, ja que les
alteracions posades de manifest en la justificació del projecte subvencionat, en relació al
manteniment, adquisició de béns d’inversió, d’acord amb la literalitat de la base 1.2 de
les bases reguladores de la convocatòria, no impliquen alteració de la naturalesa i
finalitat de la subvenció en el sentit que es poden considerar despeses d’inversió
relatives a equips informàtics. A més, no es produeix dany en dret de tercers.
2. No acceptar la justificació presentada en concepte de manteniment, adquisició de
béns d’inversió, (línia 2), en la part corresponent a la despesa relativa a l’adquisició
d’una cizalla, en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a associacions i
entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de promoció
sociocultural, any 2017, per la Asociación de Personas Mayores de Esporles el dia 4 de
juliol de 2017, registre general d’entrada núm. 20786, ja que d’acord amb l’esmentada
base 1.2 no es considera despesa subvencionable pel fet que no es pot englobar en cap
de les despeses d’inversió subvencionables.
3. Notificar aquest acord a la Asociación de Personas Mayores de Esporlas.
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
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.
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ

PRESENTADA, EN CONCEPTE D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS, LÍNIA
3, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES
A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL,
ANY 2017. ASSOCIACIÓ DE MESTRES JUBILATS I MESTRES JUBILADES
DE LES ILLES BALEARS.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència:
Antecedents
1. Dia 7 de setembre de 2016, 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 2017 (BOIB núm. 127 de 6 d’octubre de 2016).
2. Dia 20 d’octubre de 2016, l’Associació Germandat de Mestres Jubilats i Mestres
Jubilades de les Illes Balears va sol·licitar una subvenció econòmica per import de
3.900,00 € per al projecte activitats socioculturals 2017.
3. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, concedir a l’Associació Germandat de Mestres Jubilats i Mestres
Jubilades de les Illes Balears la subvenció sol·licitada per import de 3.900,00 euros en
concepte d’activitats socioculturals, línia 3, (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017).
4. Dia 10 de juliol de 2017, l’Associació Germandat de Mestres Jubilats i Mestres
Jubilades de les Illes Balears, amb CIF G-07411812, va presentar documentació
justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la subvenció concedida, per un import
total de 4.600,00 € en concepte d’activitats socioculturals (línia 3)
El senyor JMT, en representació de l’Associació Germandat de Mestres Jubilats i
Mestres Jubilades de les Illes Balears, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 29
de juny de 2017 adjunt a la sol·licitud per presentar la documentació justificativa de la
subvenció, que s’han produït canvis en el projecte inicial relatiu a les activitats
socioculturals.
5. Dia 26 de setembre de 2017, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre
informe proposta relatiu a l’acceptació de la justificació presentada.
Fonaments
1. L’article 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base 14 de les bases
reguladores de la convocatòria estableixen la possibilitat que l’entitat beneficiària
introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no n’alterin els
objectius ni els aspectes essencials.
En el cas que la modificació es presenti en el moment de la justificació, havent-se omès
el tràmit d’autorització prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent, abans de
reconèixer l’obligació, haurà d’acceptar la justificació presentada, sempre que
l’acceptació no suposi danyar drets de tercers.
2. La base 1.1 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que l’objecte de la
convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions
destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar
(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors.
3. La base 2 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que la finalitat de la
convocatòria es
“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que
tinguin com eix principal
- millorar la qualitat de vida i potenciar la capacitat creativa de les persones majors.
- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la
inactivitat i l’autonomia personal.
- afavorir la integració i la participació social.
- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives.
- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari.
- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves
dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els
programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.”
4. Quant a l’òrgan competent, s’ha de fer esment que, d’acord amb l’article 28 del
Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca i l’article 86 del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, és el Consell Executiu
Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència, proposa al Consell Executiu del Consell de
Mallorca que adopti el següent acord:
1. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en
el marc de la convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de
persones majors per al desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any
2017, per l’Associació Germandat de Mestres Jubilats i Mestres Jubilades de les Illes
Balears el dia 10 de juliol de 2017, registre general d’entrada núm. 21381, ja que les
alteracions posades de manifest en la justificació del projecte subvencionat, en relació a
les activitats socioculturals (canvi d’una activitat), no impliquen, d’acord amb la
literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la convocatòria, alteració de la
naturalesa i finalitat de la subvenció, i no es produeix dany en drets de tercers. Les
despeses previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva modificació
corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb objectius generals comuns els
quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de les persones majors.
2. Notificar aquest acord a l’Associació de Mestres Jubilats i Mestres Jubilades de les
Illes Balears 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

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.
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA, EN CONCEPTE D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS, LÍNIA
3, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES
A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL,
ANY 2017. ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS DE SENCELLES.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència:
Antecedents
1. Dia 7 de setembre de 2016, 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 2017 (BOIB núm. 127 de 6 d’octubre de 2016).
2. Dia 28 d’octubre de 2016, l’Associació Persones Majors de Sencelles va sol·licitar
una subvenció econòmica per import de 5.400,00 € per al projecte activitats
socioculturals 2017.
3. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, concedir a l’Associació Persones Majors de Sencelles la subvenció
sol·licitada, per import de 5.400,00 euros en concepte d’activitats socioculturals, línia 3,
(BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017).
4. Dia 20 de juliol de 2017, l’Associació de Persones Majors de Sencelles, amb CIF G07432347, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la
subvenció concedida, per un import total de 5.689,00 € en concepte d’activitats
socioculturals (línia 3).
El senyor JHA, en representació de l’Associació Persones Majors de Sencelles, va posar
de manifest, mitjançant escrit de dia 14 de juliol de 2017 adjunt a la documentació
justificativa de la subvenció, que s’han produït canvis en el projecte inicial relatiu a les
activitats socioculturals.
5. Dia 29 de setembre de 2017, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre
informe proposta relatiu a l’acceptació de la justificació presentada.
Fonaments
1. L’article 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base 14 de les bases

reguladores de la convocatòria estableixen la possibilitat que l’entitat beneficiària
introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no n’alterin els
objectius ni els aspectes essencials.
En el cas que la modificació es presenti en el moment de la justificació, havent-se omès
el tràmit d’autorització prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent, abans de
reconèixer l’obligació, haurà d’acceptar la justificació presentada, sempre que
l’acceptació no suposi danyar drets de tercers.
2. La base 1.1 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que l’objecte de la
convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions
destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar
(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors.
3. La base 2 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que la finalitat de la
convocatòria es
“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que
tinguin com eix principal
- millorar la qualitat de vida i potenciar la capacitat creativa de les persones majors.
- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la
inactivitat i l’autonomia personal.
- afavorir la integració i la participació social.
- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives.
- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari.
- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves
dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els
programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.”
4. Quant a l’òrgan competent, s’ha de fer esment que, d’acord amb l’article 28 del
Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca i l’article 86 del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, és el Consell Executiu
Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència, proposa al Consell Executiu del Consell de
Mallorca que adopti el següent acord:
1. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en
el marc de la convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de
persones majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any
2017, per l’Associació Persones Majors de Sencelles el dia 20 de juliol de 2017, registre
general d’entrada núm. 22658, ja que les alteracions posades de manifest en la
justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats socioculturals (canvi de
destí d’excursions previstes), no impliquen, d’acord amb la literalitat de la base 1.2 de
les bases reguladores de la convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la
subvenció, i no es produeix dany en drets de tercers. Les despeses previstes en el
projecte inicial i les previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats
socioculturals amb objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la
qualitat de vida de les persones majors.

2. Notificar aquest acord a l’Associació Persones majors de Sencelles.
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
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.
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA, EN CONCEPTE D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS, LÍNIA
3, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES
A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL,
ANY 2017. ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAT NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN DE PORTOCRISTO.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència:
Antecedents
1. Dia 7 de setembre de 2016, 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 2017 (BOIB núm. 127 de 6 d’octubre de 2016).
2. Dia 17 d’octubre de 2016, l’Associació de la Tercera Edat Nuestra Señora del
Carmen de Portocristo va sol·licitar una subvenció econòmica per import de 5.400,00 €
per al projecte activitats socioculturals 2017.
3. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, concedir a l’Associació de la Tercera Edat Nuestra Señora del Carmen de
Portocristo la subvenció sol·licitada, per import de 5.400,00 euros en concepte
d’activitats socioculturals, línia 3, (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017).
4. Dia 16 de juny de 2017, l’Associació de la Tercera Edat Nuestra Señora del Carmen
de Portocristo, amb CIF G-07423122, va presentar documentació justificativa de
despeses, efectuades en càrrec a la subvenció concedida, per un import total de 6.152,06
€ en concepte d’activitats socioculturals (línia 3).

El senyor CMT, en representació de l’Associació de la Tercera Edat Nuestra Señora del
Carmen de Portocristo, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 16 de juny de
2017 adjunt a la documentació justificativa de la subvenció, que s’han produït canvis en
el projecte inicial relatiu a les activitats socioculturals.
5. Dia 10 d’octubre de 2017, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre
informe proposta relatiu a l’acceptació de la justificació presentada.
Fonaments
1. L’article 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base 14 de les bases
reguladores de la convocatòria estableixen la possibilitat que l’entitat beneficiària
introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no n’alterin els
objectius ni els aspectes essencials.
En el cas que la modificació es presenti en el moment de la justificació, havent-se omès
el tràmit d’autorització prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent, abans de
reconèixer l’obligació, haurà d’acceptar la justificació presentada, sempre que
l’acceptació no suposi danyar drets de tercers.
2. La base 1.1 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que l’objecte de la
convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions
destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar
(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors.
3. La base 2 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que la finalitat de la
convocatòria es
“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que
tinguin com eix principal
- millorar la qualitat de vida i potenciar la capacitat creativa de les persones majors.
- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la
inactivitat i l’autonomia personal.
- afavorir la integració i la participació social.
- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives.
- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari.
- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves
dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els
programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.”
4. Quant a l’òrgan competent, s’ha de fer esment que, d’acord amb l’article 28 del
Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca i l’article 86 del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, és el Consell Executiu
Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència, proposa al Consell Executiu del Consell de
Mallorca que adopti el següent acord:

1. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en
el marc de la convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de
persones majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any
2017, per l’Associació de la Tercera Edat Nuestra Señora del Carmen de Portocristo, el
dia 16 de juny de 2017, registre general d’entrada núm. 18823, ja que les alteracions
posades de manifest en la justificació del projecte subvencionat, en relació a les
activitats socioculturals (canvi de destí d’excursions previstes), no impliquen, d’acord
amb la literalitat de la base 1.2 de les bases reguladores de la convocatòria, alteració de
la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no es produeix dany en drets de tercers. Les
despeses previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva modificació
corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb objectius generals comuns els
quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de les persones majors.
2. Notificar aquest acord a l’Associació de la Tercera Edat Nuestra Señora del Carmen
de Portocristo.
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
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.
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA, EN CONCEPTE D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS, LÍNIA
3, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES
A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL,
ANY 2017. CLUB DE LA TERCERA EDAT D’ARTÀ.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència:
Antecedents
1. Dia 7 de setembre de 2016, 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 2017 (BOIB núm. 127 de 6 d’octubre de 2016).

2. Dia 26 d’octubre de 2016, el Club de la Tercera Edat d’Artà, va sol·licitar una
subvenció econòmica per import de 5.400,00 € per al projecte activitats socioculturals
2017.
3. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, concedir al Club de la Tercera Edat d’Artà la subvenció sol·licitada, per
import de 5.400,00 euros en concepte d’activitats socioculturals, línia 3, (BOIB núm. 37
de 28 de març de 2017).
4. Dia 19 de juliol de 2017, el Club de la Tercera Edat d’Artà, amb CIF G-07167729, va
presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la subvenció
concedida, per un import total de 5.610,00 € en concepte d’activitats socioculturals
(línia 3).
El senyor BGF, en representació del Club de la Tercera Edat d’Artà, va posar de
manifest, mitjançant escrit de dia 3 de juliol de 2017 adjunt a la documentació
justificativa de la subvenció, que s’han produït canvis en el projecte inicial relatiu a les
activitats socioculturals.
5. Dia 10 d’octubre de 2017, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre
informe proposta relatiu a l’acceptació de la justificació presentada.
Fonaments
1. L’article 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base 14 de les bases
reguladores de la convocatòria estableixen la possibilitat que l’entitat beneficiària
introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no n’alterin els
objectius ni els aspectes essencials.
En el cas que la modificació es presenti en el moment de la justificació, havent-se omès
el tràmit d’autorització prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent, abans de
reconèixer l’obligació, haurà d’acceptar la justificació presentada, sempre que
l’acceptació no suposi danyar drets de tercers.
2. La base 1.1 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que l’objecte de la
convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions
destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar
(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors.
3. La base 2 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que la finalitat de la
convocatòria es
“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que
tinguin com eix principal
- millorar la qualitat de vida i potenciar la capacitat creativa de les persones majors.
- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la
inactivitat i l’autonomia personal.
- afavorir la integració i la participació social.
- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives.
- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari.

- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves
dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els
programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.”
4. Quant a l’òrgan competent, s’ha de fer esment que, d’acord amb l’article 28 del
Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca i l’article 86 del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, és el Consell Executiu
Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència, proposa al Consell Executiu del Consell de
Mallorca que adopti el següent acord:
1. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en
el marc de la convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de
persones majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any
2017, pel Club de la Tercera Edat d’Artà, el dia 19 de juliol de 2017, registre general
d’entrada núm. 22909, ja que les alteracions posades de manifest en la justificació del
projecte subvencionat, en relació a les activitats socioculturals (canvi de destí
d’excursions previstes), no impliquen, d’acord amb la literalitat de la base 1.2 de les
bases reguladores de la convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la
subvenció, i no es produeix dany en drets de tercers. Les despeses previstes en el
projecte inicial i les previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats
socioculturals amb objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la
qualitat de vida de les persones majors.
2. Notificar aquest acord al Club de la Tercera Edat d’Artà.
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
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.
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA, EN CONCEPTE DE MANTENIMENT (DESPESES EN BÉNS I
SERVEIS CORRENTS) LÍNIA 2, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE
PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE

PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2017. ASSOCIACIÓ MURENSE DE LA
TECERA EDAT.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència:
Antecedents
1. Dia 7 de setembre de 2016, 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 2017 (BOIB núm. 127 de 6 d’octubre de 2016).
2. Dia 3 de novembre de 2016, l’Associació Murense de la Tercera Edat, va sol·licitar,
entre d’altres, una subvenció econòmica per import de 1.300,00 € per al projecte
manteniment, despeses en béns i serveis corrents, any 2017.
3. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, concedir a l’Associació Murense de la Tercera Edat la subvenció
sol·licitada per import de 1.300,00 euros en concepte de manteniment (despeses en béns
i serveis corrents), línia 2, (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017).
4. Dia 17 de juliol de 2017, l’Associació Murense de la Tercera Edat, amb CIF G07135700, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la
subvenció concedida en concepte de manteniment, despeses en béns i serveis corrents,
(línia 2).
El senyor JMM, en representació de l’Associació Murense de la Tercera Edat, va posar
de manifest, mitjançant escrit adjunt a la documentació justificativa de la subvenció, que
s’han produït canvis en el projecte inicial relatiu al manteniment, despeses en béns i
serveis corrents.
5. Dia 10 d’octubre de 2017, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre
informe proposta relatiu a l’acceptació de la justificació presentada.
Fonaments
1. L’article 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base 14 de les bases
reguladores de la convocatòria estableixen la possibilitat que l’entitat beneficiària
introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no n’alterin els
objectius ni els aspectes essencials.
En el cas que la modificació es presenti en el moment de la justificació, havent-se omès
el tràmit d’autorització prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent, abans de
reconèixer l’obligació, haurà d’acceptar la justificació presentada, sempre que
l’acceptació no suposi danyar drets de tercers.
2. La base 1.1 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que l’objecte de la
convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions
destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar
(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors.
3. La base 1.2 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que la convocatòria
pretén contribuir amb el finançament de les despeses del manteniment de l’entitat (...)
«en el que es refereix a despeses corrents de consum d’electricitat, gas i aigua, telèfon i

internet, manteniment d’equips informàtics, despeses de comunitat de propietaris,
material d’oficina, premsa, assegurances de responsabilitat civil i danys, neteja,
comunicacions postals, taxes i tributs sempre que el beneficiari de la subvenció els
aboni de manera efectiva, despeses d’impremta per edició de fulletons, revistes,
cartelleria, petites reparacions dels locals i dels equipaments de l’associació, sempre que
no s’incrementi el valor de l’immoble i suposin el manteniment del local, etc. En resum,
aquelles despeses corrents lligades al funcionament de l’associació. »
4. Quant a l’òrgan competent, s’ha de fer esment que, d’acord amb l’article 28 del
Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca i l’article 86 del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, és el Consell Executiu.
Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència, proposa al Consell Executiu del Consell de
Mallorca que adopti el següent acord:
1. Acceptar la justificació presentada en concepte de manteniment, despeses en béns i
serveis corrents, (línia 2), en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de
promoció sociocultural, any 2017, per l’Associació Murense de la Tercera Edat, el dia
17 de juliol de 2017, registre general d’entrada núm. 22160, ja que l’alteració posada de
manifest en la justificació del projecte subvencionat, en relació al manteniment (addició
al projecte inicial del concepte neteja del local), no impliquen, d’acord amb la literalitat
de la base 1.2 de les bases reguladores de la convocatòria, alteració de la naturalesa i
finalitat de la subvenció, i no es produeix dany en drets de tercers.
2. Notificar aquest acord a l’Associació Murense de la Tercera Edat.
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
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.
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA, EN CONCEPTE DE MANTENIMENT (DESPESES EN BÉNS I
SERVEIS CORRENTS) LÍNIA 2, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE

PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2017. ASOCIACIÓN DE PERSONAS
DE LA TERCERA EDAD DEL COLL DEN REBASSA NTRA. SRA. DEL
CARMEN.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència:
Antecedents
1. Dia 7 de setembre de 2016, 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 2017 (BOIB núm. 127 de 6 d’octubre de 2016).
2. Dia 3 de novembre de 2016, la Asociación de Personas de la Tercera Edad del Coll
den Rebassa Ntra. Sra. del Carmen, va sol·licitar, entre d’altres, una subvenció
econòmica per import de 1.592,28 € per al projecte manteniment, despeses en béns i
serveis corrents, any 2017.
3. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, concedir a la Asociación de Personas de la Tercera Edad del Coll den
Rebassa Ntra. Sra. del Carmen la subvenció sol·licitada per import de 1.592,28 euros en
concepte de manteniment (despeses en béns i serveis corrents), línia 2, (BOIB núm. 37
de 28 de març de 2017).
4. Dia 22 de juny de 2017, la Asociación de Personas de la Tercera Edad del Coll den
Rebassa Ntra. Sra. del Carmen, amb CIF G-07226814, va presentar documentació
justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la subvenció concedida, per un import
total de 1.663,34 € en concepte de manteniment, despeses en béns i serveis corrents,
(línia 2).
El senyor GMS, en representació de la Asociación de Personas de la Tercera Edad del
Coll den Rebassa Ntra. Sra. del Carmen , va posar de manifest, mitjançant escrit de dia
19 de juny de 2017, que s’han produït canvis en el projecte inicial relatiu al
manteniment, despeses en béns i serveis corrents.
5. Dia 10 d’octubre de 2017, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre
informe proposta relatiu a l’acceptació de la justificació presentada.
Fonaments
1. L’article 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base 14 de les bases
reguladores de la convocatòria estableixen la possibilitat que l’entitat beneficiària
introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no n’alterin els
objectius ni els aspectes essencials.
En el cas que la modificació es presenti en el moment de la justificació, havent-se omès
el tràmit d’autorització prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent, abans de
reconèixer l’obligació, haurà d’acceptar la justificació presentada, sempre que
l’acceptació no suposi danyar drets de tercers.
2. La base 1.1 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que l’objecte de la
convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions
destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar
(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors.
3. La base 1.2 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que la convocatòria
pretén contribuir amb el finançament de les despeses del manteniment de l’entitat (...)
«en el que es refereix a despeses corrents de consum d’electricitat, gas i aigua, telèfon i
internet, manteniment d’equips informàtics, despeses de comunitat de propietaris,
material d’oficina, premsa, assegurances de responsabilitat civil i danys, neteja,
comunicacions postals, taxes i tributs sempre que el beneficiari de la subvenció els
aboni de manera efectiva, despeses d’impremta per edició de fulletons, revistes,
cartelleria, petites reparacions dels locals i dels equipaments de l’associació, sempre que
no s’incrementi el valor de l’immoble i suposin el manteniment del local, etc. En resum,
aquelles despeses corrents lligades al funcionament de l’associació. »
4. Quant a l’òrgan competent, s’ha de fer esment que, d’acord amb l’article 28 del
Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca i l’article 86 del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, és el Consell Executiu.
Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència, proposa al Consell Executiu del Consell de
Mallorca que adopti el següent acord:
1. Acceptar la justificació presentada en concepte de manteniment, despeses en béns i
serveis corrents, (línia 2), en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de
promoció sociocultural, any 2017, per la Asociación de Personas de la Tercera Edad del
Coll den Rebassa Ntra. Sra. del Carmen, el dia 22 de juny de 2017, registre general
d’entrada núm. 19392, ja que l’alteració posada de manifest en la justificació del
projecte subvencionat, en relació al manteniment (addició al projecte inicial del
concepte material d’oficina), no impliquen, d’acord amb la literalitat de la base 1.2 de
les bases reguladores de la convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la
subvenció, i no es produeix dany en drets de tercers.
2. Notificar aquest acord a la Asociación de Personas de la Tercera Edad del Coll den
Rebassa Ntra. Sra. del Carmen 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
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.

