ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE
MALLORCA
Identificació de la sessió
Núm.: 22/2016
Caràcter: extraordinària
Data: 23 de desembre de 2016
Hora: de 10.39 h a 11:01 h
Lloc: sala de plens
Assistentes:
Hble. Sr. President, per substitució: Francesc Miralles Mascaró.
Hbles. Srs./Sres. consellers/-es: Antoni Amengual Perelló, Lluís Enric Apesteguia
Ripoll, Cosme Bonet Bonet, Mercè Bujosa Estarellas, Esperança Català Ribó, Catalina
Cirer Adrover, Miquel Àngel Coll Canyelles, Onofre Ferrer Riera, Joan Font Massot,
Lucas Gálvez Garrido, Maria Roser Garcia Borràs, Javier de Juan Martín, Jesús Juan
Jurado Seguí, Apol·lònia Miralles Xamena, Francesca Mora Veny, Lorena Oliver Far,
María del Carmen Palomino Sánchez, Antoni Pastor Cabrer, Estanislao Pons Cuart,
Margalida Puigserver Servera, Aurora Ribot Lacosta, Margalida Isabel Roig Catany,
Joan Rotger Seguí, Jeroni Salom Munar, Antoni Serra Comas, Catalina Serra Garcias,
Maria Francesca Servera Pascual, Iván Sevillano Miguel, Catalina Soler Torres i
Coloma Terrasa Ventanyol.
També hi assisteixen les Hbles. Sres. conselleres executives Sandra Espeja Almajano i
Mercedes Garrido Rodríguez.
Hi ha excusat l’assistència l’Hble. Sr. conseller Miquel Ensenyat Riutort.
Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo.
Interventora general, per substitució: Sra. Brígida Llinàs Ferrer.
ORDRE DEL DIA:
1. Lectura de la relació dones assassinades a Mallorca durant 2016
2. Correcció d’errors Reglament orgànic del Consell de Mallorca
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA
3. Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança general de subvencions.
4. Rectificació d’error en l’acord d’aprovació del Compte General del Consell de
Mallorca corresponent a l’exercici 2015.
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

1

5. Proposta de revisió de les tarifes del contracte de concessió de l’obra pública per a la
construcció, conservació i explotació de la carretera Ma-15 Palma- Manacor per a l’any
2016. (exp. 001/04)
6. Proposta de resolució del recurs potestatiu de reposició interposat per l’entitat
“Serfoag,SL”, contra l’acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 12 de maig de 2016
(es 26/2015)
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
7. Proposta d’acord d’acceptacio de l’encomanda de gestió a favor del Consell de
Mallorca del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de
Llucmajor
8. Proposta d’acord d’acceptacio de l’encomanda de gestió a favor del Consell de
Mallorca del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de
Manacor
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
PUNT 1. LECTURA DE LA RELACIÓ
MALLORCA DURANT 2016.

DONES

ASSASSINADES

A

El Sr. PRESIDENT informa que, seguint el protocol de dol del Consell de Mallorca,
anomenarà totes les dones assassinades a Mallorca durant l’any 2016 i així fer visible
aquesta xacra de la societat i denunciar aquests fets violents que atempten contra la
convivència i la dignitat de la nostra societat.
L’objectiu és que aquesta lectura serveixi d’homenatge a aquestes persones i les seves
famílies i també com a acte de repulsa i denúncia perquè aquests fets no tornin a
succeir.
Durant l’any 2016 ens han abandonat: la Sra. Lisa Jane (49 anys), dia 23 de gener al
municipi de Calvià; la Sra. Victòria Sard Massanet (19 anys), dia 11 de març a Son
Servera; la Sra. Lucia Patrascu (47 anys), dia 29 de maig al Port de Pollença; la Sra.
Xué Saura (32 anys), dia 8 d’agost a Alcúdia i la Sra. Celia Navarro Miguel (56 anys),
dia 16 de novembre al municipi de Palma.
PUNT 2. CORRECCIÓ D’ERRORS REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL
DE MALLORCA
Es dóna compte de la següent proposta del president:
En l’acord adoptat pel Ple del Consell, en data 12 de desembre de 2016, pel qual
s’aprovà definitivament la modificació del Reglament orgànic del Consell de Mallorca,
es va produir un error material en la redacció de l’article 79. Aquest article diu el
següent:
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«Els drets reconeguts en l’apartat 2 de l’article anterior a favor de les
associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels ciutadans,
només els poden exercir les entitats inscrites en el Registre Insular d’Entitats de
Participació Ciutadana. No obstant això, ateses les circumstàncies singulars que
es puguin donar, la Presidència del Consell, un cop escoltat el parer dels
portaveus dels grups polítics, pot autoritzar la intervenció d’associacions no
inscrites en el registre esmentat.»
L’error va consistir en la introducció d’un apartat 3r, amb aquesta redacció:
«3. Les qüestions tractades en el torn esmentat s’incorporen com annex a l’acta
de la sessió.»
Com es pot comprovar, la redacció d’aquest apartat és producte d’un error material de
transcripció, ja que, per una banda, l’article només té un únic apartat, i, a més, el
contingut d’aquest apartat 3r no té res a veure amb el contingut de l’article.
Atès l’article 109.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, que autoritza rectificar en qualsevol moment,
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes, es proposa que el Ple adopti els acords següents:
Primer. Rectificar l’error material en la redacció de l’article 79 del Reglament orgànic
del Consell, i, conseqüentment, eliminar-ne l’apartat 3.
Segon. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El Sr. MAS (secretari general) adverteix que, atès que aquest punt no va passar per
Comissió Informativa, s’ha de ratificar, per majoria simple, la seva inclusió en l’ordre
del dia.
Sotmesa la inclusió a votació, s’aprova per unanimitat.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA
PUNT 3. PROPOSTA D’APROVACIÓ
GENERAL DE SUBVENCIONS.

INICIAL

DE

L’ORDENANÇA

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament
d’Economia i hisenda que diu:
Antecedents
L’activitat subvencional és una de les formes més importants de foment que
desenvolupen les administracions públiques.
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El Consell Insular de Mallorca, en sessió plenària de dia 26 de juliol de 2001, aprovà el
Reglament de subvencions i ajudes econòmiques, el qual fou publicat en el BOIB núm.
132, de 3 de novembre.
Durant aquest temps, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, primer, i l’Estat
després, han aprovat dues importants disposicions que han incidit en el
desenvolupament d’aquesta acció de foment per part del Consell.
Per una banda, i pel que fa a la legislació autonòmica, la Llei 38/2003, de 17 novembre,
General de Subvencions, en endavant LGS, que inclou dins el seu àmbit d’aplicació
l’administració de les comunitats autònomes i les entitats que integren l’Administració
Local, en els termes prevists a la disposició final primera.
Per altra, la disposició addicional segona del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de subvencions, estableix que els
consells insulars han d’adequar la concessió de subvencions a aquesta llei quan duen a
terme l’activitat subvencional en matèries en les quals la comunitat autònoma els ha
atribuït competències. Precisament això genera molts de problemes pràctics als diferents
centres gestors del Consell atès que sembla desprendre’s que la llei, únicament s’aplica
a una part de l’activitat dels consells, aquella que es desenvolupa en matèries, (enteses
com a sector o àmbit de la realitat objecte de l’actuació administrativa) respecte de les
quals la comunitat autònoma els ha atribuït competències, i no en aquelles altres
matèries respecte de les quals els consells exerceixen competències conferides per una
altra via, (ja estiguin atribuïdes per la legislació de règim local o altra legislació
sectorial o fins i tot per delegació d’altres administracions).
Com a institucions autonòmiques els consells insulars van assumir d’acord amb
l’establert a l’art 39 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears anteriorment vigent
una llarga de llista de competències autonòmiques, mitjançant l’aprovació de 15 lleis de
transferències de competències en matèries tan diverses com urbanisme, cultura,
patrimoni històric o serveis socials i seguretat social.
És precisament quan el Consell actuava en l’àmbit material d’aquestes atribucions de
competències que el text refós ordenava que l’actuació dels consells adeqüi el seu
contingut als principis de la llei, i no quan en l’exercici de les competències que li
corresponen en tant que administració local, incideix en matèries respecte de les quals
no hi ha hagut atribució de competències per la comunitat autònoma.
Amb l’aprovació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, aquestes competències han passat a tenir la
consideració de pròpies d’acord amb l’art. 70.
A més a més l’art. 73 diu que corresponen als consells insulars, en les matèries que
aquest Estatut els atribueix competència pròpia, l’exercici de l’activitat de foment, sens
perjudici de l’activitat que correspongui a la Comunitat Autònoma, i la fixació de
polítiques pròpies o, quan així ho decideixin, la fixació de polítiques comunes amb
altres consells insulars i amb altres illes, comunitats o amb l’Estat d’acord amb el
Govern de les Illes Balears.
La LGS estableix al seu article 17.2 que les bases reguladores de les subvencions de les
Corporacions locals s’hauran d’aprovar bé en el marc de les bases d’execució del
Pressupost, bé a través d’una ordenança general de subvencions, bé mitjançant una
ordenança específica per a les diferents modalitats de subvencions.
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Fonaments
1. L’article 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i amb
l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears.
2. L’article 31.2, apartat d) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per
acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i modificat per
acord del Ple de dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març) i dia 28 de juliol
de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost), correspon als consellers executius i a les
conselleres executives preparar i presentar els projectes de reglaments o ordenances
insulars relatius a qüestions del seu departament, perquè l’òrgan competent els aprovi a
través del procediment establert.
Proposta d’acord
Per això, propòs al Ple, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa General i de
Comptes, que adopti l’acord següent:
1. Aprovar inicialment l’Ordenança general de subvencions que s’incorpora com a
annex a aquesta proposta.
2. Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents en el tauler d’edictes del Consell de Mallorca i en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, amb la finalitat que totes les persones que hi estiguin interessades
puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin
pertinents, dins el termini de trenta dies, comptadors des de la inserció de l’anunci
corresponent en el butlletí.
Així mateix, s’ha de donar audiència prèvia a les associacions inscrites en el Registre
d’entitats de participació ciutadana del Consell de Mallorca, les finalitats de les quals
guarden relació directa amb l’objecte de la disposició.
Un cop es resolguin les reclamacions, les objeccions i les observacions que s’han pogut
formular, la proposta definitiva s’ha de trametre a l’Institut Balear de la Dona, atès que,
d’acord amb l’article 5.3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i
homes, «en els procediments d’elaboració de les disposicions generals dictades en el
marc de les seves competències, per les administracions públiques de les illes balears,
s'ha de incorporar un informe d’avaluació d’impacte de gènere que tindrà per objecte,
com a mínim, l’estimació de l’impacte potencial del projecte normatiu en la situació de
les dones i dels homes com a col·lectiu, i també l’anàlisi de les repercussions positives o
adverses, en matèria d’igualtat de l’activitat projectada ».
Si durant el termini d’informació pública no s’hi presenten reclamacions ni
suggeriments, l’acord s’entén definitivament aprovat i es publica el text íntegre de
l’Ordenança en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS

PREÀMBUL .................................................................................................................... 8
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS ....................................................................... 10
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA .................................................................................... 56
DISPOSICIÓ FINAL ..................................................................................................... 57
PREÀMBUL
L’activitat subvencional és una de les formes més importants de foment que
desenvolupen les administracions públiques, motiu pel qual és necessari ordenar-la.
El Consell Insular de Mallorca, en sessió plenària de 26 de juliol de 2001, aprovà el
Reglament de subvencions i ajudes econòmiques, el qual es publicà en el BOIB núm.
132, de 3 de novembre.
Durant aquest temps, l’Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han aprovat
dues disposicions importants que han incidit en el desenvolupament d’aquesta acció de
foment del Consell.
D’una banda, i pel que fa a la legislació estatal, la Llei 38/2003, de 17 novembre,
general de subvencions (en endavant LGS), que inclou dins l’àmbit d’aplicació
l’administració de les comunitats autònomes i les entitats que integren l’Administració
local, en els termes prevists en la disposició final primera.
De l’altra, i pel que fa a la legislació autonòmica, en la disposició addicional segona del
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
subvencions, s’estableix que els consells insulars han d’adequar la concessió de
subvencions a aquesta Llei quan duen a terme l’activitat subvencional en matèries en les
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quals la comunitat autònoma els ha atribuït competències. Precisament, això genera
molts de problemes pràctics als diferents centres gestors del Consell, atès que sembla
que se’n desprèn que la llei únicament s’aplica a una part de l’activitat dels consells, la
que es desenvolupa en matèries (enteses com a sector o àmbit de la realitat objecte de
l’actuació administrativa) respecte de les quals la comunitat autònoma els ha atribuït
competències, i no en les altres matèries respecte de les quals els consells exerceixen
competències conferides per una altra via (ja estiguin atribuïdes per la legislació de
règim local o una altra legislació sectorial o, fins i tot, per delegació d’altres
administracions).
Aquesta distinció implica fer referència a la doble condició dels consells insulars com a
«institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears i, al mateix temps,
administracions locals» (art. 4.1 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars,
en endavant LCI), mentre determina, d’entrada, les principals vies d’atribució de
competències pròpies dels consells insulars.
Com a administracions locals, en l’art 41.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local (en endavant LRBRL) s’estableix que són aplicables als
consells insulars les normes d’organització i funcionament de les diputacions
provincials, i n’assumeixen les competències, de conformitat amb aquesta Llei i les que
els corresponguin conforme a l’Estatut d’autonomia de les Illes. Així, com a
administracions locals, els corresponen les competències enumerades en l’art. 36 de
l’LRBRL, entre les quals es poden citar la de coordinació dels serveis municipals entre
si per a garantir-ne la prestació integral i adequada o l’assistència i la cooperació,
jurídica, econòmica i tècnica als municipis o d’altres tan amples com la regulada en
l’apartat d) de l’art. 36.1, on es diu que els correspon, en general, el foment i
l’administració dels interessos generals de la província (illa, en aquest cas), i que lliga
molt bé amb el seu caràcter d’entitat local territorial (art. 3.1 de l’LRBRL), en la qual,
com a tal, res del que succeeix en el seu territori li és aliè.
Com a institucions autonòmiques, els consells insulars varen assumir, d’acord amb
l’establert en l’art. 39 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears vigent anteriorment,
una llista llarga de competències autonòmiques, mitjançant l’aprovació de quinze lleis
de transferències de competències en matèries tan diverses com: urbanisme, cultura,
patrimoni històric o serveis socials i seguretat social.
És precisament quan el Consell actuava en l’àmbit material d’aquestes competències
autonòmiques que en el text refós s’ordenava que l’actuació dels consells n’adequàs el
contingut als principis de la llei, i no en les competències que li corresponen com a
administració local. Aquesta distinció planteja molts de problemes de caràcter pràctic, ja
que en molts de casos la delimitació entre les diferents matèries no és clara.
Un element nou s’ha d’afegir a aquest plantejament i és que, amb l’aprovació de la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, aquestes competències han passat a tenir la consideració de pròpies d’acord
amb l’art. 70.
A més, en l’art. 73 s’estableix que corresponen als consells insulars, en les matèries que
aquest Estatut els atribueix competència pròpia, l’exercici de l’activitat de foment, sens
perjudici de l’activitat que correspon a la Comunitat Autònoma, i la fixació de
polítiques pròpies o, quan així ho decideixin, la fixació de polítiques comunes amb
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altres consells insulars i amb altres illes, comunitats o amb l’Estat, d’acord amb el
Govern de les Illes Balears.
És per això que aquesta Ordenança neix amb la voluntat de ser un instrument normatiu
que permeti a la corporació, mitjançant una sola disposició, facilitar la tasca de tots els
que intervenen en el procediment d’atorgament, gestió i control de l’activitat
subvencional desenvolupada pel Consell i els organismes que en depenen, encara que en
ocasions es reprodueixin preceptes de la normativa que hem esmentat.
En l’art. 17.2 de l’LGS s’estableix que les bases reguladores de les subvencions de les
corporacions locals s’han d’aprovar bé en el marc de les bases d’execució del
pressupost, bé a través d’una ordenança general de subvencions, bé mitjançant una
ordenança específica per a les diferents modalitats de subvencions.
Aquest Consell Insular entén que la fórmula més idònia per a gestionar les subvencions
que s’inclouen en el pressupost és aprovar una ordenança general, tant pel volum de
subvencions que atorga com per la conveniència d’unificar criteris en els diferents
serveis.
Així doncs, aquesta Ordenança regula totes les subvencions que atorgui aquesta
corporació, sigui quin sigui l’objecte i la finalitat, amb l’única excepció de les
subvencions o transferències que no estan compreses en l’àmbit d’aplicació de la
legislació vigent o que estan sotmeses per la llei a un règim especial, per a les quals s’ha
d’aprovar una ordenança específica, si escau.
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I. ÀMBIT D’APLICACIÓ DE L’ORDENANÇA
Article 1. Objecte
Aquesta Ordenança té per objecte regular el règim jurídic general de les subvencions
atorgades pel Consell Insular de Mallorca, els organismes autònoms que en depenen i
les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents que
atorguin subvencions dins l’exercici de potestats administratives.
Article 2. Règim jurídic de les subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió
Europea
Les subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea es regeixen per
normes comunitàries aplicables en cada cas. Els procediments de concessió i de control
prevists en aquesta Ordenança tenen caràcter supletori respecte a les normes d’aplicació
directa a les subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea.
Article 3. Concepte de subvenció
1. S’entén per subvenció, per a la finalitat d’aquesta Ordenança, qualsevol disposició
dinerària que els subjectes inclosos dins l’àmbit d’aplicació han duit a terme a favor de
persones públiques o privades i que compleixi els requisits següents:
a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa de les persones
beneficiàries.
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un objectiu determinat,
l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un
comportament singular, ja efectuats o per efectuar, o la concurrència d’una
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situació, i que la persona beneficiària compleixi les obligacions materials i
formals establertes.
c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tengui per objectiu el
foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció d’una
finalitat pública.
2. No tenen la consideració de subvenció:
a) Les prestacions complementàries de les prestacions previstes en l’art. 2.4 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Les bonificacions fiscals i les bonificacions a favor de les persones usuàries de
béns de domini públic o de serveis públics aplicables als preus corresponents.
Article 4. Supòsits exclosos
1. Aquesta Ordenança no s’aplica als supòsits següents:
a) Les subvencions que es preveuen en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de
règim electoral general; les que es regulen en la Llei orgànica 8/2007, de 4 de
juliol, sobre finançament dels partits polítics, així com les subvencions als grups
polítics de les corporacions locals, segons estableixi la normativa pròpia.
b) Les aportacions dineràries a favor d’unitats institucionals públiques dependents
del Consell Insular de Mallorca destinades a finançar l’activitat d’aquests ens
dins l’àmbit de les seves funcions, sempre que no resultin d’una convocatòria
pública.
Per a la finalitat d’aquesta Ordenança, es consideren unitats institucionals
públiques dependents del Consell Insular de Mallorca:
1. Els organismes autònoms dependents del Consell Insular de Mallorca.
2. Les societats públiques mercantils i els consorcis en què el Consell
Insular de Mallorca té una major participació efectiva.
En cas de participacions paritàries de diferents administracions
públiques, si el finançament majoritari és del Consell Insular de
Mallorca.
En cas de participacions paritàries de diferents administracions públiques
i igual percentatge de finançament, si l’àmbit territorial d’actuació se
circumscriu a Mallorca.
3. Les fundacions públiques en les quals el Consell Insular de Mallorca o
qualsevol dels subjectes que integren el sector públic institucional insular
disposa de la majoria de drets de vot en el patronat o les financen
majoritàriament.
c) Les aportacions dineràries a favor d’altres administracions públiques, o de les
unitats institucionals públiques que en depenen, destinades al finançament
global de l’activitat de l’administració o de la unitat institucional a la qual es
destinen, sempre que no resultin d’una convocatòria pública.
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d) Les quotes, tant ordinàries com extraordinàries, a favor de les associacions
d’entitats locals a què es fa referència en la disposició addicional 5a de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
e) Les subvencions atorgades al concessionari d’un servei públic, que les rep com a
contraprestació del funcionament del servei.
f) Les subvencions en les quals la corporació actua d’entitat col·laboradora d’una
altra Administració, en el cas de la qual són aplicables les bases reguladores de
l’entitat que concedeix i el conveni que se subscriu amb aquesta finalitat.
g) Les subvencions i els lliuraments dineraris sense contraprestació atorgats per
consorcis, mancomunitats o altres personificacions públiques i subvencions
derivades de convenis en què participa aquesta corporació, el règim jurídic dels
quals és el que correspon d’acord amb l’especificat en l’art. 6 del Reglament de
la Llei general de subvencions (RLGS).
h) Els convenis subscrits amb altres administracions públiques que comporten una
contraprestació a càrrec de la persona beneficiària.
i) Els convenis en què les administracions que els subscriuen tenen competències
compartides d’execució.
j) Els convenis i els concerts subscrits entre administracions públiques que tenen la
finalitat de dur a terme els plans i els programes conjunts a què es fa referència
en l’art. 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
2. El règim jurídic d’aquestes subvencions és el que es determina en la normativa
específica i en les bases d’execució del pressupost.
Article 5. Principis generals
1. Les subvencions a què es refereix aquesta Ordenança han de tenir per finalitat el
foment de qualsevol activitat d’utilitat pública o d’interès social o la promoció de
qualsevol finalitat pública que contribueix a satisfer les necessitats i les aspiracions de la
nostra comunitat illenca, tot d’acord amb el que s’estableix en el pla o en els plans
estratègics de subvencions, aprovats pel Consell Executiu a proposta del conseller o la
consellera competent en matèria d’hisenda, conforme a la informació i les propostes
que, amb aquesta finalitat, presenten els departaments del Consell Insular de Mallorca,
els organismes autònoms que en depenen i els ens públics atorgants.
Els plans han de concretar, almenys, l’abast temporal, els objectius que es pretenen a
l’aplicar-los, el termini necessari per a aconseguir-los, els costos previsibles i les fonts
de finançament, que s’han de supeditar en tot cas al compliment del principi d’estabilitat
pressupostària. Així mateix, els plans han d’especificar la incidència eventual sobre el
mercat dels objectius que es pretenen aconseguir i, si escau, l’orientació d’aquests
objectius cap a la correcció de les errades que s’identifiquin, perquè la distorsió del
mercat sigui la mínima.
2. En acabar cada exercici pressupostari, i d’acord amb els criteris establerts en els plans
estratègics aprovats pel Consell Insular de Mallorca, els departaments, els organismes
autònoms que en depenen i la resta d’ens inclosos en l’àmbit d’aplicació de l’Ordenança
han d’avaluar els programes de subvencions executats, amb la finalitat d’analitzar-ne els
resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de mantenir-los o
suprimir-los.
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El resultat d’aquesta avaluació s’ha de comunicar al conseller o la consellera competent
en matèria d’hisenda i al Consell Executiu.
3. En les convocatòries públiques de subvencions o, si la concessió directa escau, en les
resolucions o els convenis corresponents s’ha de delimitar l’objecte, les condicions i la
finalitat que es persegueix en cada cas.
4. La gestió de les subvencions a què es fa referència en aquesta Ordenança s’ha de fer
d’acord amb els principis següents:
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.
b) Eficàcia en el compliment dels objectius que ha fixat el Consell Insular de
Mallorca.
c) Eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos públics.
5. Si, d’acord amb els art. 87-89 del Tractat Constitutiu de la Unió Europea, s’han de
comunicar els projectes per a l’establiment, la concessió o la modificació d’una
subvenció, els subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança han de
comunicar a la Comissió de la Unió Europea els projectes oportuns, i en els termes que
s’estableixen per reglament, perquè se’n declari la compatibilitat. En aquests casos, no
es pot fer efectiva una subvenció mentre no es consideri compatible amb el mercat
comú.
Article 6. Ajuts en espècie
1. Els lliuraments a títol gratuït de béns i drets es regeixen per la legislació patrimonial.
Això no obstant, els lliuraments de béns, drets o serveis que s’han adquirit amb la
finalitat exclusiva de lliurar-se a tercers i que compleixen els requisits prevists en les
lletres a), b) i c) de l’art. 3.1 d’aquesta Ordenança, tenen la consideració d’ajudes en
espècie i queden subjectes a aquesta Ordenança i a la legislació de subvencions, amb les
peculiaritats que comporta l’especial naturalesa de la seva finalitat.
En tot cas, l’adquisició d’aquests béns, drets o serveis se sotmet a la normativa sobre
contractació del sector públic, i s’aplica amb càrrec als capítols pressupostaris en què es
comptabilitzen les despeses per transferències.
2. El procediment de gestió pressupostària que es preveu en el capítol V del Títol III
d’aquesta Ordenança no és aplicable a la tramitació d’aquestes ajudes, sens perjudici
que els requisits exigits per a fer el pagament de les subvencions s’entenguin referits al
lliurament del bé, el dret o el servei objecte de l’ajuda, però, si l’adquisició dels béns,
els drets o els serveis té lloc amb posterioritat a la convocatòria de l’ajuda, és necessari
aprovar la despesa amb caràcter previ a la convocatòria.
3. Si es declara la procedència del reintegrament en relació amb una ajuda en espècie, es
considera quantitat rebuda per a reintegrar un import equivalent al preu d’adquisició del
bé, del dret o servei. En tot cas, és exigible l’interès de demora corresponent.
CAPITOL II. DISPOSICIONS RELATIVES ALS BENEFICIARIS
Article 7. Persona beneficiària
1. Tenen la consideració de persona beneficiària de subvencions les persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, que han d’exercir l’activitat que en fonamenta
l’atorgament o que estan en situació que en legitima la concessió.
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Quan una persona jurídica sol·licita la subvenció, es requereix que la realització de
l’activitat subvencionada tengui cabuda dins del seu objecte o els seus fins socials.
2. Així mateix, tenen la consideració de persona beneficiària:
a) Quan la persona beneficiària és una persona jurídica, i els membres associats són
persones físiques o jurídiques que es comprometen a efectuar la totalitat o part
de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per
compte de la primera.
b) Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades que, tot i
no tenir personalitat jurídica, poden dur a terme els projectes, les activitats o els
comportaments que motiven la concessió de la subvenció.
c) Les comunitats de béns o qualsevol tipus d’unitat econòmica o patrimoni
separat, com comunitats de propietaris, comunitats hereditàries, associacions de
comptes en participació i, en general, les entitats de base patrimonial, que, tot i
no tenir personalitat jurídica, poden dur a terme els projectes, les activitats o els
comportaments que motiven la concessió de la subvenció.
3. Amb la finalitat indicada en l’apartat a), es consideren membres associats de la
persona beneficiària les persones físiques o jurídiques que s’integren en federacions o
entitats associatives sol·licitants de subvencions que estiguin dotades de personalitat
jurídica. Perquè les entitats esmentades i els seus membres puguin accedir a la condició
de beneficiari s’han de comprometre a formalitzar un conveni o acord, una vegada
concedida la subvenció, en el qual constin les activitats subvencionades que s’obliguen
a executar en nom i per compte d’aquesta i n’expressin l’acceptació d’assumir la
condició de persona beneficiària, amb les obligacions corresponents en els termes
expressats en la sol·licitud. Els membres associats d’aquestes entitats queden subjectes,
en relació amb les activitats subvencionades que s’hagin compromès a efectuar, a
l’obligació de justificar el deure de reintegrament i les responsabilitats per infraccions,
en els termes establerts, respectivament, en els art. 30.6, 40.2, primer paràgraf, i 53,
lletra a) de l’LGS.
Quan s’esdevé de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’accedir a la
condició de persona beneficiària prevista en l’art. 8.2, en la confederació, la federació o
l’entitat associativa sol·licitant de la subvenció, no pot concedir-se la subvenció
sol·licitada ni a aquesta ni a cap dels seus membres associats, amb independència que
no afecti cap impediment a aquests darrers.
Quan s’esdevé alguna de les circumstàncies indicades en algun dels membres associats
de la persona beneficiària, únicament poden accedir a la subvenció la confederació, la
federació o l’entitat associativa sol·licitant de la subvenció, així com els seus membres
associats als quals no afecta l’impediment.
Quan els membres associats de la persona beneficiària i aquesta pretenen actuar
mancomunadament en la realització del projecte o l’activitat, la valoració de les
condicions per a accedir a la subvenció es determina amb l’acumulació de les
condicions de cada un, però els requisits per a accedir a la condició de beneficiari són
exigibles de cada un dels membres.
4. Constitueixen requisits necessaris perquè les agrupacions indicades en l’apartat b)
d’aquest article adquireixin la condició de beneficiàries que l’agrupació ni cap dels seus
membres no incorrin en cap de les prohibicions que s’estableixen en l’apartat 2 de l’art.
8.
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En aquests supòsits, s’han de fer constar expressament, tant en la sol·licitud com en la
resolució de concessió, els compromisos d’execució que assumeix cada membre de
l’agrupació, així com l’import de subvenció que ha aplicar cada un, el qual també té la
consideració de beneficiari.
En qualsevol cas, s’ha de nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb
poders bastants per a complir les obligacions que, com a persona beneficiària,
corresponen a l’agrupació.
No es pot dissoldre l’agrupació fins que no ha transcorregut el termini de prescripció
que es preveu en els art. 39 i 65 de l’LGS.
Quan els membres de l’agrupació pretenen actuar mancomunadament en la realització
del projecte o l’activitat, les condicions per a accedir a la subvenció i la valoració es
determinen amb l’acumulació de les condicions de cada un.
5. Pel que fa a les comunitats de béns o qualsevol tipus d’unitat econòmica o patrimoni
separat, com comunitats de propietaris, comunitats hereditàries, associacions de
comptes en participació i, en general, les entitats de base patrimonial, que, tot i no tenir
personalitat jurídica, poden dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments
que motiven la concessió de la subvenció, els requisits per a accedir a la condició de
persona beneficiària no són exigibles de cada un dels comuners o partícips, que no tenen
la condició de persones beneficiàries, sens perjudici de les responsabilitats que, en
funció de la quota de participació, puguin assolir respecte del reintegrament, de
conformitat amb el previst en el tercer paràgraf de l’apartat 2 de l’art. 40 o, en cas de
sanció pecuniària, de conformitat amb l’apartat 1 de l’art. 69, ambdós de l’LGS.
Article 8. Requisits per obtenir la condició de persona beneficiària
1. Poden obtenir la condició de persona beneficiària les persones o les entitats que
estiguin en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció o en les quals
concorrin les circumstàncies previstes en la convocatòria.
2. No poden obtenir la condició de beneficiàries les persones o les entitats en les quals
s’esdevengui alguna de les circumstàncies següents, llevat que, per la naturalesa de la
subvenció i d’acord amb la normativa reguladora, en siguin una excepció:
a) Haver estat condemnades, mitjançant sentència ferma, a la pena de pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades
insolvents en qualsevol procediment, estar declarades en concurs (llevat que en
aquest un conveni hagi adquirit l’eficàcia), estar subjectes a intervenció judicial
o haver estat inhabilitades d’acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal,
sense que hagi acabat el període d’inhabilitació fixat en la sentència de
qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc, per una causa de la qual han estat declarades culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració.
d) Que la persona física, els administradors de les societats mercantils o els que
tenguin la representació legal d’altres persones jurídiques, estiguin sotmesos a
algun dels supòsits de la Llei 5/ 2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes
d’interessos dels membres del govern i dels alts càrrecs de l’Administració
general de l’Estat; de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels
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membres del Govern de les Illes Balears i dels alts càrrecs; de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que
es regulen en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,
en els termes que s’estableixen en aquesta normativa o en la normativa
autonòmica per la qual es regulen aquestes matèries.
e) No estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social davant l’Administració de l’Estat, així com de les obligacions tributàries
davant el Consell Insular de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen
imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determina en el 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 (en endavant RLGS).
f) Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat de paradís fiscal per
la normativa vigent.
g) No estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions
en els termes que es determinen en l’RLGS.
h) Haver estat sancionades mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions segons la legislació de subvencions vigent o la
Llei general tributària.
i) Que es pugui presumir, per raó de les persones que les regeixen o per altres
circumstàncies, que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o
successió, d’altres empreses en les quals s’ha esdevingut la prohibició d’obtenir
subvencions.
j) No poden accedir a la condició de beneficiàries les agrupacions previstes en
l’apartat 2 de l’art. 7, quan es doni alguna de les prohibicions anteriors en
qualsevol dels seus membres.
3. En cap cas poden obtenir la condició de beneficiàries les associacions sotmeses a les
causes de prohibició que es preveuen en els apartats 5 i 6 de l’art. 4 de la Llei orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
Tampoc no poden obtenir la condició de beneficiàries les associacions respecte de les
quals s’ha suspès el procediment administratiu d’inscripció perquè s’hi han trobat
indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del que es disposa en l’art. 30.4 de la
Llei orgànica 1/2002, mentre no hi recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual
es pugui practicar la inscripció al registre corresponent.
4. En cap cas poden accedir a la condició de persona beneficiària les empreses i les
entitats sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència
judicial ferma en els darrers tres anys perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals
considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
Les entitats i les empreses que estiguin en la situació esmentada en el paràgraf anterior,
es podran tornar a presentar a les convocatòries sempre que hagin complert amb la
sanció o la pena imposada i hagin elaborat un pla d’igualtat en les condicions previstes
en aquesta Llei.
Article 9. Obligacions de les persones beneficiàries
Són obligacions de la persona beneficiària:
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a) Complir l’objectiu, executar el projecte, exercir l’activitat o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.
b) Justificar, davant l’òrgan que concedeix la subvenció o l’entitat col·laboradora,
si escau, el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi
de la subvenció.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, que ha d’efectuar l’òrgan que
concedeix la subvenció o l’entitat col·laboradora, si escau, i qualsevol altra de
comprovació i control financer que poden dur a terme els òrgans de control
competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que li
requereixin en l’exercici de les actuacions anteriors.
d) Comunicar a l’òrgan que concedeix la subvenció o l’entitat col·laboradora
l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financen les
activitats subvencionades. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar tan aviat com es
conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons
percebuts.
e) Acreditar, abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió, que està al
corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb el
Consell Insular de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen, i de les
obligacions amb la Seguretat Social.
f) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents
degudament auditats en els termes que s’exigeix en la legislació mercantil i
sectorial aplicable a la persona beneficiària en cada cas, així com tots els estats
comptables i els registres específics exigits en la convocatòria de les
subvencions, amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de
comprovació i control.
g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
h) Adoptar les mesures de difusió establertes a l’art. 15 d’aquesta Ordenança.
i)

Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes en els termes i
condicions establerts en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern. Si es fa ús de la previsió que
s’estableix en l’art. 5.4 d’aquesta Llei, la Base de Dades Nacional de
Subvencions servirà de mitjà electrònic per al compliment de les obligacions de
publicitat.

j)

Reintegrar els fons percebuts en els casos que es preveuen en l’art. 56 d’aquesta
Ordenança.

Article 10. Forma d’acreditar els requisits
1. Les convocatòries corresponents expressen els requisits per a sol·licitar la subvenció i
la forma d’acreditar-los. En aquest sentit, indiquen els documents i les informacions que
han d’acompanyar aquestes sol·licituds, tant els establerts en la legislació vigent com
els que escaiguin d’acord amb la modalitat de subvenció objecte de la convocatòria, i,
en particular, els que acrediten l’estructura i els mitjans necessaris per a dur a terme els
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projectes o els programes objecte de la convocatòria o bé que els sol·licitants es troben
en la situació que legitima la concessió.
2. No és necessari aportar documentació acreditativa de les obligacions tributàries amb
el Consell Insular de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen, ja que
l’òrgan instructor del procediment de concessió demana directament els certificats
corresponents.
3. La presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l’autorització del sol·licitant
perquè l’òrgan que concedeix la subvenció obtengui de manera directa l’acreditació de
les circumstàncies d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social a través de certificats telemàtics i, en aquest cas, el sol·licitant no ha d’aportar la
certificació corresponent.
Si el sol·licitant denega expressament el consentiment perquè l’òrgan instructor demani
aquests certificats, els ha d’aportar ell mateix juntament amb la sol·licitud.
4. Les convocatòries també poden admetre la substitució dels documents i les
informacions a què es fa referència en els apartats anteriors per la presentació d’una
declaració responsable del sol·licitant. En aquest cas, abans de la proposta de resolució
de concessió de la subvenció l’òrgan instructor ha de requerir la presentació de la
documentació que acrediti la realitat de les dades contingudes en la declaració, en un
termini no superior a quinze dies.
En tot cas, la presentació de la declaració responsable substitueix la presentació dels
certificats que acrediten el compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social en els supòsits següents:
a) Quan la quantia que s’atorga a cada persona beneficiària no supera en la
convocatòria l’import de 3.000 €.
b) Quan les subvencions s’atorguen a les administracions públiques, així com als
organismes, les entitats públiques i les fundacions del sector públic que en
depenen.
c) Quan es concedeixen beques i altres subvencions a investigadors en els
programes de subvencions destinats a finançar projectes de recerca.
d) Quan es concedeixen subvencions destinades a finançar projectes o programes
d’acció social a entitats sense fins lucratius, així com a federacions,
confederacions o agrupacions d’aquestes.
5. Quan les persones beneficiàries o les entitats col·laboradores no estan obligades a
presentar les declaracions o documents a què es refereixen les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, el seu compliment s’ha d’acreditar mitjançant declaració
responsable.
Article 11. Entitat col·laboradora
1. L’entitat col·laboradora és la que actua en nom i per compte de l’òrgan que concedeix
la subvenció a tots els efectes relacionats amb la subvenció, i lliura i distribueix els fons
públics a les persones beneficiàries, o col·labora en la gestió de la subvenció sense que
es produeixi el lliurament i la distribució previs dels fons rebuts.
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També tenen aquesta condició les que, nomenades persones beneficiàries d’acord amb
la normativa comunitària, tenen encomanades, exclusivament, les funcions esmentades
en el paràgraf anterior.
2. Poden obtenir la condició d’entitats col·laboradores:
a) L’Administració general de l’Estat i els organismes públics que en depenen.
b) L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els organismes
públics que en depenen.
c) Les entitats autònomes i la resta d’entitats de dret públic del Consell Insular de
Mallorca.
d) Els ajuntaments i la resta de corporacions locals, i també les associacions a què
es fa referència en la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, de l’àmbit territorial de les Illes
Balears.
e) Les societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per
qualsevol de les administracions públiques o entitats de dret públic a què es fa
referència en les lletres a), b), c) i d) anteriors.
f) Les corporacions de dret públic, els consorcis i les fundacions del sector públic.
g) Qualsevol altra persona jurídica que compleixi les condicions de solvència i
d’eficàcia que s’estableixen en la convocatòria.
3. No poden obtenir la condició d’entitat col·laboradora les persones jurídiques en les
quals s’esdevé alguna de les prohibicions establertes en l’art 8 d’aquesta Ordenança.
4. Les entitats col·laboradores han d’actuar en nom i per compte de l’entitat que
concedeix les subvencions, les quals, en cap cas, no es consideren integrants del seu
patrimoni.
Article 12. Conveni de col·laboració i selecció de les entitats col·laboradores
1. Quan es decideix que el lliurament dels fons públics a les persones beneficiàries o la
realització d’altres funcions de gestió s’efectua mitjançant una entitat col·laboradora,
ambdues parts han de formalitzar un conveni en el qual s’han de concretar els termes de
la col·laboració.
El conveni de col·laboració ha de contenir, com a mínim, els punts següents:
a) Delimitació de l’objecte de col·laboració i de les obligacions de l’entitat
col·laboradora.
b) Identificació de la normativa reguladora específica de les subvencions que ha de
gestionar l’entitat col·laboradora.
c) Durada del conveni.
d) Compensació econòmica que, si escau, es fixa a favor de l’entitat col·laboradora.
e) Mesures de garantia que s’han de constituir a favor de l’òrgan administratiu que
concedeix la subvenció, mitjans de constitució i procediment de cancel·lació.
f) Requisits que ha de complir i fer complir l’entitat col·laboradora en les diferents
fases del procediment de gestió de les subvencions.
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g) En cas de col·laboració en la distribució dels fons públics, determinació del
període de lliurament dels fons a l’entitat col·laboradora i de les condicions de
dipòsit dels fons rebuts fins al seu lliurament posterior a les persones
beneficiàries.
h) En cas de col·laboració en la distribució dels fons públics, condicions de
lliurament a les persones beneficiàries de les subvencions concedides per l’òrgan
administratiu que les concedeix.
i) Forma de justificació de les persones beneficiàries del compliment de les
condicions per a atorgar les subvencions i els requisits per a verificar-les.
j) Termini i forma de presentació de la justificació de les subvencions aportada per
les persones beneficiàries i, en cas de col·laboració en la distribució dels fons
públics, acreditació de l’entitat col·laboradora del lliurament dels fons als
beneficiaris.
k) Determinació dels llibres i els registres comptables específics que ha de dur
l’entitat col·laboradora per a facilitar la justificació adequada de la subvenció i la
comprovació del compliment de les condicions establertes.
l) Obligació de reintegrament dels fons en cas d’incompliment dels requisits i les
obligacions establertes per a concedir la subvenció i, en tot cas, en els casos que
es regulen en l’art. 56 d’aquesta Ordenança.
2. Quan les entitats col·laboradores són persones sotmeses al dret privat, s’han de
seleccionar prèviament mitjançant un procediment d’acord amb els principis de
publicitat, concurrència, igualtat i no-discriminació, i la col·laboració s’ha de
formalitzar mitjançant conveni, llevat que, atès l’objecte de la col·laboració, hi sigui del
tot aplicable el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de contractes del sector públic.
El contracte, que ha d’incloure per força el contingut mínim previst en l’apartat 1
d’aquest article, i també el que sigui preceptiu d’acord amb la normativa reguladora dels
contractes administratius, ha de fer menció expressa a la submissió del contractista a la
resta de les obligacions que aquesta Llei imposa a les entitats col·laboradores.
Article 13. Obligacions de les entitats col·laboradores
Les entitats col·laboradores estan obligades a:
a) Lliurar a les persones beneficiàries els fons rebuts d’acord amb els criteris
establerts en les normes reguladores de la subvenció o de l’ajuda.
b) Verificar, si escau, el compliment i l’efectivitat de les condicions per a atorgar la
subvenció o l’ajuda, i també la realització de l’activitat i el compliment de la
finalitat de la subvenció atorgada.
c) Justificar l’aplicació dels fons percebuts a l’entitat que concedeix la subvenció o
l’ajuda i, si pertoca, lliurar-li la justificació presentada per les persones
beneficiàries.
d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que, respecte de la gestió d’aquests
fons, pugui efectuar l’entitat que concedeix la subvenció o l’ajuda i a les de
control financer que faci la Intervenció General del Consell Insular de Mallorca,
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el Tribunal de Comptes o la Sindicatura de Comptes, i aportar tota la informació
que li requereixin en l’exercici d’aquestes actuacions.
CAPÍTOL III. PUBLICITAT
Article 14. Publicitat de les subvencions concedides
1. L’òrgan instructor remet a la Base de Dades Nacional de Subvencions les dades
relatives a les subvencions concedides per a la publicació, amb indicació, segons el cas,
de la convocatòria, del programa i del crèdit pressupostari a què s’imputin, de la persona
beneficiària, de la quantitat concedida i del objectiu o finalitat de la subvenció amb
expressió dels distints programes o projectes subvencionats, sobre la distribució per
anualitats, en cas de subvencions pluriennals, i quan escaigui, dels compromisos
assumits pels membres associats de la persona beneficiària, quan sigui persona jurídica,
i per cada un dels membres de les agrupacions de persones físiques o jurídiques,
públiques o privades sense personalitat.
2. No es publiquen les subvencions concedides quan la publicació de les dades de la
persona beneficiària per raó de l’objecte de la subvenció pugui ser contrària al respecte i
a la salvaguarda de l’honor, a la intimitat personal o familiar de les persones físiques, en
virtut del que es determina en la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil
del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
Article 15. Difusió de la subvenció concedida per part de la persona beneficiària
1. La persona beneficiària ha de donar publicitat adequada al caràcter públic del
finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció. Les
mesures de difusió han de consistir en la inclusió de la imatge institucional de l’entitat
que concedeix la subvenció, així com en llegendes relatives al finançament públic en
cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o
audiovisuals, o bé en mencions fetes en mitjans de comunicació o altres que resultin
adequades a l’objecte subvencionat i d’eficàcia equivalent a les esmentades, mesures
que es determinaran a la respectiva convocatòria.
En el cas d’ajuts de caràcter social a persones físiques, es considera complert el requisit
de la difusió de les subvencions concedides amb la publicitat en el tauler d’anuncis de
l’òrgan que ha atorgat la subvenció.
2. Si s’incompleix l’obligació de difusió, i sens perjudici de les responsabilitats que
puguin correspondre, s’apliquen les regles següents:
a) Si encara n’és possible el compliment en els termes establerts, l’òrgan que
concedeix la subvenció ha de requerir la persona beneficiària, en un termini no
superior a quinze dies, perquè adopti les mesures de difusió establertes, amb
advertència expressa de les conseqüències que poden derivar de l’incompliment
per aplicació de les causes de reintegrament de la subvenció.
b) Si no n’és possible el compliment en els termes establerts, pel fet d’haver-se duit
a terme les activitats afectades per aquestes mesures, l’òrgan que concedeix la
subvenció pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar
la difusió del finançament públic rebut amb el mateix abast de les inicialment
acordades. En el requeriment que l’òrgan que concedeix la subvenció fa a la
persona beneficiària, s’hi ha de fixar un termini no superior a quinze dies perquè
adopti aquestes mesures alternatives, amb l’advertència expressa de les
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conseqüències que puguin derivar de l’incompliment esmentat per aplicació de
les causes de reintegrament de la subvenció.
CAPÍTOL IV. COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT AMB ALTRES
SUBVENCIONS
Article 16. Compatibilitat
Les subvencions que s’atorguen d’acord amb aquesta Ordenança són compatibles amb
altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol altra administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals, sempre que l’import no sigui, en cap cas, d’una quantia
que, aïlladament o conjuntament amb les altres subvencions, superi el cost de l’activitat
que la persona beneficiària ha de dur a terme o el valor de la situació objecte de
finançament, i sens perjudici del que s’estableixi en la normativa per la qual es regulen
aquestes altres subvencions concurrents.
TÍTOL II. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS
CAPÍTOL I. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
Article 17. Procediments de concessió
1. El procediment ordinari de concessió de les subvencions es tramita en règim de
concurrència competitiva. A l’efecte d’aquesta Ordenança, té la consideració de
concurrència competitiva el procediment pel qual la concessió de subvencions es fa
mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d’establir una prelació
entre aquestes, d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en la
convocatòria, i adjudicar, amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit
disponible, les que obtenguin una valoració més alta d’acord amb els criteris esmentats.
No obstant això, no és necessari fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds
presentades que reuneixen els requisits establerts si el crèdit consignat en la
convocatòria és suficient, atenent el nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el
termini de presentació.
El procediment pot adoptar la modalitat de convocatòria i procediment selectiu únic o la
modalitat de convocatòria oberta amb procediments diversos de selecció successius al
llarg d’un exercici pressupostari, per a una mateixa línia de subvenció.
En aquest darrer supòsit, la quantitat no aplicada en un període es trasllada al
procediment de selecció dels períodes següents. L’òrgan que concedeix la subvenció ha
d’acordar expressament les quanties que s’han de traslladar i el període a què s’han
d’aplicar.
2. Es poden concedir de manera directa les subvencions següents:
a) Les previstes nominativament en el pressupost general de l’entitat, en els termes
recollits en els convenis i en la normativa reguladora de la subvenció. No poden
tenir caràcter nominatiu els crèdits creats mitjançant modificacions creditícies
eventuals, excepte les aprovades pel Ple.
b) Les subvencions l’atorgament o la quantia de les quals s’imposa per una norma
de rang legal. Aquestes subvencions segueixen el procediment de concessió
aplicable d’acord amb la normativa pròpia.
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c) Amb caràcter excepcional, les altres subvencions en les quals s’acrediten raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres de degudament
justificades que dificulten la convocatòria pública, en els termes que es regulen
en l’art. 31.
Article 18. Òrgans competents per a l’ordenació, la instrucció i la resolució del
procediment
1. Els òrgans competents per a dur a terme totes les actuacions del procediment de
concessió són l’òrgan instructor, l’òrgan col·legiat i l’òrgan que concedeix la subvenció.
2. L’òrgan d’instrucció del procediment és el secretari tècnic o la secretària tècnica del
departament, o el cap o la cap de la unitat administrativa la designació del qual s’efectua
en la convocatòria.
En els organismes autònoms que en depenen i a la resta d’entitats de dret públic és la
persona que ocupa el càrrec de màxim òrgan de direcció, d’acord amb els estatuts, o el
cap o la cap de la unitat administrativa la designació del qual s’efectua en la
convocatòria.
Les activitats d’instrucció comprenen:
a) Petició dels informes necessaris per a resoldre o que s’exigeixen en les normes
que regulen la subvenció.
b) Preavaluació, si escau, i avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els
criteris, les formes i les prioritats de valoració establerts en aquesta Ordenança i
en la convocatòria.
c) Emissió d’informe en què consti que, de la informació en poder seu, es desprèn
que les persones beneficiàries compleixen tots el requisits necessaris per a
accedir-hi.
d) Formulació de la proposta de resolució provisional i/o definitiva a la vista de
l’expedient i de l’informe de l’òrgan col·legiat. En cap cas, mentre no se li
notifica la resolució de concessió, aquestes propostes no creen drets davant
l’Administració a favor de la persona beneficiària proposada.
3. En els procediments de concurrència competitiva és preceptiva l’existència d’un
òrgan col·legiat, que és el que, quan l’òrgan instructor ha avaluat les sol·licituds, ha
d’emetre informe en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.
Integren l’òrgan col·legiat la persona que n’ocupa la presidència, la que fa les funcions
de secretaria i les que n’ocupen les vocalies, en nombre no inferior a tres, designades en
la convocatòria, d’acord amb criteris de competència professional i d’experiència.
4. Són òrgans competents per a concedir subvencions:
a) En el Consell Insular de Mallorca, correspon al Ple la concessió directa de
subvencions, així com tots els procediments que impliquen una despesa
pluriennal de més de quatre anys. En la resta de supòsits, correspon als
consellers executius o a les conselleres executives o al Consell Executiu, en
funció de l’import de la despesa i d’acord amb les normes de gestió
pressupostària que en cada cas la corporació hagi aprovat.
b) En els organismes autònoms que en depenen i en la resta d’entitats de dret
públic, als òrgans de govern d’aquestes entitats, d’acord amb el que es preveu en
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la seva normativa reguladora i d’acord amb les normes de gestió pressupostària
que la corporació hagi aprovat. No obstant això, correspon al Ple, la concessió
directa de subvencions, així com tots els procediments que impliquen un despesa
pluriennal.
Les facultats dels òrgans competents per concedir subvencions poden ser
desconcentrades o delegades en els termes fixats en les normes sobre atribució i exercici
de competències.
CAPÍTOL II. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
Article 19. Iniciació
1. El procediment de concurrència s’inicia d’ofici mitjançant la convocatòria
corresponent, sens perjudici de l’aprovació prèvia de la despesa. La convocatòria ha de
tenir el contingut mínim següent:
a) Indicació de la disposició que s’estableix, si escau, en les bases reguladores i en
el diari oficial en el qual està publicada, llevat que, en consideració a la seva
especificitat, aquestes s’incloguin en la mateixa convocatòria.
b) Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció i quantia total màxima de
les subvencions convocades dins els crèdits disponibles o, si manca, la quantia
estimada de les subvencions.
c) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.
d) Expressió del règim de concurrència d’acord amb la qual es fa la concessió.
e) Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d’acreditar-los.
f) Indicació dels òrgans competents per a instruir i resoldre el procediment i, en
particular, la composició de la comissió avaluadora.
g) Termini de presentació de sol·licituds.
h) Termini de resolució i notificació.
i) Documents i informacions que s’han d’adjuntar a la petició.
j) Si escau, possibilitat de reformulació de sol·licituds.
k) Import de les subvencions o la forma de determinar-lo i, si pertoca, exigència
concreta a les persones beneficiàries de finançament propi o de terceres persones
juntament amb l’import de la subvenció.
l) Forma, terminis i condicions concretes per al pagament total o, si pertoca,
fraccionat, i la forma i la quantia de les garanties que, si escau, s’han d’exigir a
les persones beneficiàries per al pagament anticipat de la subvenció.
m) Documentació necessària per a justificar el compliment de la finalitat de la
subvenció i l’aplicació dels fons percebuts.
n) Períodes d’elegibilitat de les despeses subvencionables.
o) Indicació de si la resolució de concessió exhaureix la via administrativa i, en cas
contrari, òrgan davant el qual s’ha d’interposar recurs d’alçada.
p) Criteris de valoració de les sol·licituds.
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q) Mitjà de notificació o publicació, de conformitat amb el que es preveu en l’art.
41-46 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
2. La convocatòria de subvencions s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions que, en aplicació
dels principis recollits en la Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, opera com a sistema nacional de publicitat de les
subvencions.
Article 20. Forma i termini en què s’han de presentar les sol·licituds
1. Les persones interessades o les que n’acrediten la representació per qualsevol mitjà
vàlid en dret subscriuen les sol·licituds directament. En les convocatòries corresponents
s’han d’establir els models pertinents de sol·licitud i en aquestes, o en document annex,
hi ha d’haver, en tot cas, la descripció de l’activitat per a la qual se sol·licita el
finançament, la quantitat sol·licitada i el pressupost, llevat de previsió en contra de la
convocatòria, atesa la naturalesa de la subvenció.
Les sol·licituds de les persones interessades s’han d’adjuntar als documents i les
informacions que determina la convocatòria, llevat que els documents exigits estiguin
en poder de l’ens que concedeix la subvenció. En aquest cas, el sol·licitant es pot acollir
al que estableix l’art. 28.3 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, sempre que es faci constar la data i l’òrgan o la
dependència en què es presentaren o, si escau, emesos, i quan no hagin transcorregut
més de cinc anys des de l’acabament del procediment al qual corresponguin.
2. El termini per a presentar les sol·licituds s’ha de fixar en les convocatòries
corresponents, tenint en compte el volum de documentació per presentar i la dificultat
per disposar-ne, i no pot ser inferior a quinze dies a partir de l’endemà de la publicació.
Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en la normativa de la convocatòria,
l’òrgan instructor ha de requerir a la persona interessada que l’esmeni en el termini
màxim i improrrogable de deu dies i li ha d’indicar que, si no ho fa, es considerarà que
ha desistit de la sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes que
preveu l’art. 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
Article 21. Criteris d’atorgament de les subvencions
1. Com a regla general, les subvencions s’atorguen a qui obtengui millor valoració
d’entre els que han acreditat que compleixen els requisits necessaris per a ser persones
beneficiàries en la fase de preavaluació. L’òrgan instructor no pot tenir en compte
aquests requisits en l’avaluació; no obstant això, es poden valorar quant a l’excés de les
condicions mínimes.
2. Les convocatòries han de concretar els criteris de valoració de les sol·licituds en
funció de la naturalesa de l’activitat o interès públic perseguit i/o de la situació digna de
protecció del sol·licitant i han d’establir l’ordre de preferència i la ponderació d’aquests
criteris de manera que quedi garantit el compliment dels principis de transparència,
objectivitat, igualtat i no-discriminació entre els sol·licitants; no obstant això, en les
convocatòries en les quals per la modalitat de subvenció no és possible ponderar els
criteris elegits, es considera que tots tenen el mateix pes relatiu per a valorar les
sol·licituds.
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3. Si el crèdit consignat en la convocatòria és suficient tenint en compte el nombre de
sol·licituds, s’exceptua fixar l’ordre de prelació de les sol·licituds presentades que
reuneixen els requisits establerts.
Article 22. Fase de preavaluació
1. En les convocatòries en què així es determina, hi pot haver una fase de preavaluació
en la qual l’òrgan instructor verifica el compliment dels requisits necessaris per a
accedir a la condició de persona beneficiària que són d’apreciació automàtica, sense
que, en cap cas, es pugui estendre la preavaluació a l’aplicació de criteris de preferència
entre els que compleixen les condicions per a ser admesos en la fase d’avaluació.
2. Els resultats de la fase de preavaluació es posen de manifest a les persones
interessades en el tràmit d’audiència, amb les altres actuacions de l’expedient, i es
recullen en l’informe que l’instructor ha d’emetre. Si en aquesta fase hi ha sol·licitants
exclosos, s’ha d’elaborar en el seu moment la proposta de resolució provisional, en la
qual han de constar aquests sol·licitants i la causa d’exclusió.
3. En les convocatòries en les quals es prescindeix de la fase de preavaluació, l’òrgan
instructor unipersonal es limita a requerir l’esmena dels defectes a la persona
interessada que no reuneix els requisits de la convocatòria, en el termini de deu dies.
Article 23. Quantia màxima o estimada de les subvencions convocades
1. En les convocatòries respectives s’indica la quantia total màxima de les subvencions
convocades, així com la quantia addicional en què pot incrementar-se sense necessitat
de convocatòria nova, sempre que es compleixin les condicions següents:
a) És admissible fixar la quantia addicional a què es fa referència en aquest apartat
quan els crèdits als quals és imputable no estan disponibles en el moment de la
convocatòria, però la disponibilitat dels quals es preveu obtenir en qualsevol
moment anterior a la resolució de concessió pel fet de dependre d’un augment
dels crèdits derivat de:


Haver presentat, en convocatòries anteriors, sol·licituds d’ajudes per un
import inferior a la despesa inicialment prevista per a aquestes, segons el
certificat de l’òrgan designat per a instruir el procediment, sempre que es
tracti de convocatòries amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris o als
que no tenguin la transferència reservada al Ple.



Haver resolt convocatòries anteriors per un import inferior a la despesa
inicialment prevista per a aquestes, sempre que es tracti de convocatòries
amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris o als que no tenguin la
transferència reservada al Ple.



Haver reconegut o liquidat obligacions derivades de convocatòries anteriors
per un import inferior a la subvenció concedida, sempre que es tracti de
convocatòries amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris o als que no
tenguin la transferència reservada al Ple.



Haver incrementat l’import del crèdit pressupostari disponible com a
conseqüència d’una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit.

b) La convocatòria ha de fer constar expressament que l’efectivitat de la quantia
addicional està condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit com a
conseqüència de les circumstàncies abans assenyalades i, si escau, amb
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l’aprovació prèvia de la modificació pressupostària procedent, en un moment
anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.
2. En les convocatòries obertes s’ha d’indicar l’import màxim que s’ha d’atorgar dins de
cada període, tenint en compte la durada i el volum de sol·licituds previstes. Quan a
l’acabament d’un període s’han concedit les subvencions corresponents i no s’ha esgotat
l’import màxim per atorgar, es pot traslladar la quantitat no aplicada a les posteriors
resolucions que es dictin.
3. En cas de la tramitació anticipada de l’expedient, la quantia total màxima que figura
en la convocatòria té caràcter estimat i s’hi ha de fer constar expressament que la
concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el moment de la resolució de concessió.
La convocatòria es pot aprovar en un exercici pressupostari anterior a aquell en què hagi
de tenir lloc la resolució d’aquesta, sempre que l’execució de la despesa es faci en la
mateixa anualitat en què es produeix la concessió i es compleixi alguna de les
circumstàncies següents:
a) Hi hagi normalment crèdit adequat i suficient per a la cobertura pressupostària de la
despesa de què es tracti en els pressupostos generals del Consell Insular de Mallorca.
b) Hi hagi crèdit adequat i suficient en el projecte de pressupostos generals del Consell
Insular de Mallorca que hagi estat sotmès a l’aprovació del Ple, en el qual s’ha
d’adquirir el compromís de despesa com a conseqüència d’aprovar la resolució de
concessió.
En aquests casos, la quantia total màxima que figuri a la convocatòria té caràcter
estimat, per la qual cosa s’hi ha de fer constar expressament que la concessió de les
subvencions està condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment
de la resolució de concessió.
En els casos en què el crèdit pressupostari que resulti aprovat sigui superior a la quantia
estimada inicialment, l’òrgan gestor pot decidir–ne l’aplicació o no a la convocatòria,
prèvia tramitació de l’expedient de despesa corresponent abans de la resolució, sense
necessitat de nova convocatòria.
4. Es pot autoritzar la convocatòria de subvencions pluriennals, la despesa de les quals
sigui imputable a exercicis posteriors en el qual recaigui la resolució de la concessió. En
aquests casos, el Pla estratègic de subvencions corresponent ha de reflectir la informació
relativa al caràcter pluriennal de les subvencions, amb detall quantitatiu i qualitatiu
suficients.
Article 24. Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la determinació
1. L’import màxim de la subvenció que pot atorgar-se a cada sol·licitant, dins de la
quantia convocada, és el del cost total de l’activitat, projecte o programa seleccionat,
deduïts els ingressos o les subvencions que l’han finançat, si n’hi ha.
El pressupost de l’activitat presentat pel sol·licitant, o les modificacions posteriors,
llevat que en la convocatòria s’estableixi una altra cosa, serveix de referència per a la
determinació final de l’import de la subvenció, que es calcula com un percentatge del
cost total de l’activitat. En aquest cas, l’excés eventual de finançament públic es calcula
prenent com a referència la proporció que ha d’assolir l’aportació esmentada respecte al
cost total.
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Per a determinar el cost total finançable es parteix del cost que ha estimat el sol·licitant
per a cada activitat i se’n dedueixen les partides que no s’ajusten a les condicions de la
convocatòria o que no es consideren necessàries per a desenvolupar el projecte o el
programa. Així s’obté l’import ajustat del qual es dedueix, si escau, l’excés sol·licitat
sobre la quantia màxima subvencionable. Una vegada determinat aquest, l’ordre de
preferència per a l’obtenció és el que resulta de l’ordre de puntuació obtingut en
l’avaluació.
Si no es justifica degudament el total de l’activitat o de la inversió subvencionada,
sempre que s’hagi assolit l’objectiu o la finalitat establerts, s’ha de reduir l’import de la
subvenció concedida aplicant el percentatge de finançament sobre la quantia
corresponent als justificants presentats o acceptats del pressupost, si escau, ajustat.
2. Amb caràcter general, quan l’import de la concessió de la subvenció es determini per
import cert, per valor inferior als 3.000,00 €, o quan la persona beneficiària és una
entitat local de Mallorca, no s’ha d’aplicar l’ajustament a la baixa de l’import de la
subvenció per raó del grau d’execució de l’activitat subvencionada, sempre que això no
impliqui superar el cost total de l’activitat, projecte o programa seleccionat, un cop
deduïts els ingressos aliens o les subvencions que l’han finançat, si n’hi ha. Si escau, les
bases específiques o la convocatòria corresponent poden preveure altres condicions.
Article 25. Prorrateig de l’import entre les persones sol·licitants
1. Excepcionalment, la convocatòria pot preveure el prorrateig de l’import total quan la
suma dels imports sol·licitats pels que reuneixen els requisits per a accedir als ajuts és
superior a l’import objecte de la convocatòria, i sempre que les característiques de la
subvenció ho permetin i no s’alterin les condicions, l’objecte i la finalitat de la
subvenció, en funció de l’import de l’ajuda sol·licitada i de la puntuació obtinguda a
l’avaluació.
2. Si la convocatòria corresponent no determina específicament el procediment de
prorrateig del pressupost global entre totes les sol·licituds, s’entén aplicable el que
assigna una quantia a cada sol·licitud en correspondència al pes relatiu d’aquesta
respecte del total de punts atorgats entre totes les sol·licituds admissibles, en funció del
barem establert prèviament.
Article 26. Reformulació de les sol·licituds
1. Quan la subvenció té per objecte finançar activitats que el sol·licitant ha d’exercir i
l’import de la subvenció de la proposta de resolució provisional és inferior al que figura
en la sol·licitud presentada, l’òrgan instructor en la proposta de resolució pot instar a la
persona beneficiària la reformulació de la sol·licitud, sempre que l’import de la
subvenció concedida sigui inferior a la meitat de la sol·licitada, bé per aplicació dels
criteris de valoració o com a conseqüència de l’acord de prorrateig. En el primer cas, es
convida la persona beneficiària a indicar, d’entre les propostes, les actuacions el
compromís de les quals manté per a ajustar les condicions a la quantia finalment
concedida.
2. Una vegada que la sol·licitud té la conformitat de l’òrgan col·legiat, es remet amb
tota la documentació a l’òrgan competent perquè en dicti la resolució.
3. En qualsevol cas, la reformulació de sol·licituds ha de respectar l’objecte, les
condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts, sens
perjudici dels ajusts necessaris per a determinar les noves quanties.
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4. Si es produeix, o no, una reducció de l’import sol·licitat, si l’Administració proposa
modificar les condicions o la forma de fer l’activitat que la persona sol·licitant proposa,
s’ha de demanar acceptar la subvenció. No obstant això, aquesta acceptació s’entén
atorgada si en la proposta de modificació s’expliciten clarament aquestes condicions i la
persona beneficiària no se n’oposa dins del termini de quinze dies des de la notificació
de la proposta, i sempre, en tot cas, que no es danyi el dret de tercer.
5. Quan la reducció afecta exclusivament l’import sol·licitat i no és inferior a la meitat
sol·licitada, l’acceptació es considera implícita en la presentació de la sol·licitud, sens
perjudici de la facultat de renunciar la subvenció atorgada.
Article 27. Contingut i termini en què es notifica la resolució
1. La resolució de concessió, en què es fa referència, a efectes de motivació, al
compliment de les bases reguladores i de les condicions de la convocatòria, ha
d’expressar:
a) La persona beneficiària o la relació de persones beneficiàries a les quals s’atorga
la subvenció amb les quanties individualitzades i amb l’especificació dels
criteris de valoració seguits, així com la desestimació i la no-concessió, per
desistiment, renúncia al dret o impossibilitat material sobrevinguda de les
sol·licituds no ateses.
b) Els compromisos assumits per les persones beneficiàries, amb identificació de la
persona o persones físiques que, per a totes les activitats a fer per persones
jurídiques, se’n responsabilitzen de la realització, amb assignació del
percentatge i valoració econòmica. Quan l’import de la subvenció i la seva
percepció depenen de si la persona beneficiària d’una activitat proposada per ell
mateix la fa, ha de quedar identificada clarament aquesta proposta o el document
on es va formular.
c) Una relació, per ordre decreixent, de la puntuació obtinguda de les persones
sol·licitants a les quals, fins i tot complint les condicions administratives i
tècniques per a adquirir la condició de persona beneficiària, no es va concedir
subvenció, perquè la seva puntuació és inferior a la de les persones
seleccionades i no tenen cabuda en la quantia màxima convocada.
2. Si alguna de les persones beneficiàries renuncia la subvenció, l’òrgan que la
concedeix ha d’acordar, sense necessitat de fer una convocatòria nova, la concessió de
la subvenció al sol·licitant o als sol·licitants següents, d’acord amb la puntuació, sempre
que amb la renúncia d’alguna de les persones beneficiàries s’hagi alliberat crèdit
suficient per a atendre, com a mínim, una de les sol·licituds denegades.
L’òrgan que concedeix la subvenció ha de comunicar aquesta opció a les persones
interessades, a fi que accedeixin a la proposta de subvenció en el termini improrrogable
de deu dies. Una vegada acceptada la proposta de la persona sol·licitant o sol·licitants,
l’òrgan administratiu ha de dictar l’acta de concessió i notificar-la.
3. El termini màxim per a resoldre el procediment i notificar-lo és de sis mesos des de la
data de publicació de la convocatòria corresponent, llevat del cas de convocatòria
oberta, en què el termini màxim per a resoldre i per a presentar sol·licituds és el que
s’especifica en la convocatòria. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat
la resolució legitima les persones interessades per a entendre desestimada, per silenci
administratiu, la sol·licitud de concessió de la subvenció.
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Article 28. Alteracions de les condicions de la subvenció
1. Les persones beneficiàries poden sol·licitar a l’òrgan que concedeix la subvenció,
abans que no conclogui el termini per a dur a terme l’activitat subvencionada,
modificacions de la resolució de concessió que suposin ampliació dels terminis fixats,
reducció de l’import concedit o alteració de les accions que s’integren en l’activitat, que
s’autoritzen quan tenen la causa en circumstàncies imprevistes o són necessàries per al
bon final de l’actuació, sempre que no s’alteri l’objecte o la finalitat de la subvenció i no
es danyi el dret de tercers.
2. L’òrgan que concedeix la subvenció pot modificar d’ofici la resolució de concessió,
prèvia audiència de la persona interessada i abans d’aplicar els fons, quan l’alteració de
les condicions tingudes en compte per a la concessió impedeixi o dificulti la consecució
de l’interès públic perseguit i no irrogui perjudicis econòmics a la persona beneficiària.
CAPÍTOL III. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA
Article 29. Subvencions previstes nominativament en el pressupost
1. D’acord amb el que es disposa en l’art. 17.2 a) d’aquesta Ordenança, són subvencions
previstes nominativament en el pressupost general del Consell les que tenen l’objecte, la
dotació pressupostària i la persona beneficiària expressament determinats en l’estat de
despeses del pressupost.
No es poden atorgar subvencions nominatives pluriennals, atès que el caràcter
nominatiu només es pot referir a la part imputable a l’exercici corrent.
2. L’instrument habitual mitjançant el qual s’han de canalitzar les subvencions previstes
nominativament en el pressupost de l’entitat és el conveni, que ha d’incloure, com a
mínim, els aspectes següents:
a) Determinació de l’objecte de la subvenció i de les persones beneficiàries,
d’acord amb l’assignació pressupostària.
b) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa i la quantia de la subvenció,
individualitzada, si escau, per a cada persona beneficiària, si són diversos.
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o
ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes
internacionals.
d) Terminis i formes de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar
pagaments anticipats i abonaments a compte, així com el règim de garanties que,
si escau, han d’aportar les persones beneficiàries.
e) Termini i forma de justificació per part de les persones beneficiàries del
compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de
l’aplicació dels fons percebuts.
Aquests aspectes també s’han de fer constar en la resolució d’atorgament, en el supòsit
que la subvenció no es canalitzi mitjançant conveni.
3. El procediment per a concedir aquestes subvencions s’inicia d’ofici o a instància de la
persona interessada.
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L’òrgan competent per a la instrucció ha de dur a terme, d’ofici, totes les actuacions que
consideri necessàries per a determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les
quals s’ha de formular la proposta de resolució.
El procediment es clou amb la resolució de concessió o amb el conveni de concessió. El
termini màxim per a resoldre i notificar el procediment és de sis mesos des de la data de
la sol·licitud. El venciment del termini màxim sense que se n’hagi notificat la resolució
legitima les persones interessades a entendre desestimada, per silenci administratiu, la
sol·licitud de concessió de la subvenció.
4. És aplicable a aquestes subvencions tot el previst en aquesta Ordenança, llevat del
que afecta els principis de publicitat i de concurrència. En tot cas, els motius d’exclusió
d’aquests principis han de quedar acreditats en l’expedient.
Article 30. Subvencions de concessió directa imposada per una norma de rang legal
1. Quan una norma de rang legal imposa l’atorgament o la quantia de les subvencions
de concessió directa al Consell Insular de Mallorca, s’han de regir per aquesta norma i
per les altres aplicables específicament a la institució insular.
2. El procediment per a concedir aquestes subvencions s’inicia a instància de les
persones interessades, llevat que la norma amb rang de llei faci una delimitació precisa
de les persones beneficiàries. L’òrgan competent per a concedir-les pot dictar una acta
de convocatòria informativa, que té el caràcter de simple pressupost dels procediments
que, si escau, s’iniciïn després amb les sol·licituds que es presentin.
L’òrgan competent per a instruir l’expedient ha de dur a terme, d’ofici, totes les
actuacions que consideri necessàries per a determinar, conèixer i comprovar les dades
en virtut de les quals s’ha de formular la proposta de resolució.
El procediment es clou amb l’acord de concessió. Quan la llei que en determina
l’atorgament remet, per a la instrumentació, la formalització d’un conveni de
col·laboració entre l’entitat que concedeix la subvenció i les persones beneficiàries, s’ha
d’aplicar el que es disposa en l’apartat 2 de l’art. 29 d’aquesta Ordenança.
El termini màxim per a resoldre i notificar el procediment és el que es determina en la
norma reguladora del procediment corresponent. Si no n’estableix cap, és de sis mesos
des de la data de la sol·licitud. El venciment del termini màxim sense que se n’hagi
notificat la resolució legitima les persones interessades a entendre desestimada, per
silenci administratiu, la sol·licitud de concessió de la subvenció.
3. Perquè sigui exigible el pagament de les subvencions a què es fa referència en aquest
article, és necessària l’existència del crèdit adequat i suficient en l’exercici
corresponent.
4. És aplicable a les subvencions de concessió directa imposada per una norma de rang
legal tot el previst en aquesta Ordenança, llevat del que afecta els principis de publicitat
i de concurrència.
Article 31. Subvencions de concessió directa en les quals s’acrediten raons d’interès
públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres justificades degudament que dificulten
la convocatòria pública
1. Es poden concedir directament, amb caràcter excepcional, les subvencions a què es fa
referència en l’art. 17.2 c) d’aquesta Ordenança.
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2. La concessió d’aquestes subvencions requereix que el Ple de la corporació aprovi les
normes específiques reguladores corresponents, la tramitació de les quals s’ha d’ajustar
al procediment d’aprovació de reglaments.
L’expedient d’aprovació ha d’incloure, necessàriament, una memòria de l’òrgan
competent per raó de la matèria justificativa del caràcter singular de les subvencions, de
les raons que acrediten l’interès públic, social, econòmic o humanitari, i les que
justifiquen la dificultat de la convocatòria pública.
3. L’acord té el caràcter de bases reguladores de les subvencions i ha d’incloure, com a
mínim, els aspectes següents:
a) Definició de l’objecte de la subvenció, amb indicació del caràcter singular i de
les raons que acrediten l’interès públic, social, econòmic o humanitari, i les que
justifiquen la dificultat de la convocatòria pública.
b) Règim jurídic aplicable.
c) Persones beneficiàries i modalitat d’ajuda.
d) Peculiaritats del procediment de concessió i del règim de justificació de com les
persones beneficiàries i, si escau, les entitats col·laboradores apliquen la
subvenció.
El procediment de concessió d’aquestes subvencions de caràcter excepcional s’inicia
mitjançant sol·licitud de la persona interessada.
L’òrgan competent per a instruir aquest procediment ha de dur a terme, d’ofici, totes les
actuacions que consideri necessàries per a determinar, conèixer i comprovar les dades
en virtut de les quals s’ha de formular la proposta de resolució.
El procediment es clou amb l’acord de concessió. Les sol·licituds de subvenció es
poden resoldre una per una, encara que no hagi acabat el termini de presentació, a
mesura que entrin en el registre de l’òrgan competent. Si s’exhaureix el crèdit destinat a
la convocatòria abans d’acabar el termini de presentació, la concessió de noves ajudes
s’ha de suspendre mitjançant resolució publicada en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
El termini màxim per a resoldre i notificar el procediment és el que es determina en la
norma reguladora del procediment corresponent. Si no n’estableix cap, és de sis mesos
des de la data de la sol·licitud. El venciment del termini màxim sense que se n’hagi
notificat la resolució legitima les persones interessades a entendre desestimada, per
silenci administratiu, la sol·licitud de concessió de la subvenció.
4. Si, per a atendre les obligacions econòmiques que deriven de la concessió de les
subvencions de caràcter excepcional, és necessari una modificació pressupostària
prèvia, l’expedient corresponent s’ha de tramitar d’acord amb el que es disposa en la
normativa d’hisendes locals i les bases d’execució del pressupost.
5. És aplicable a aquestes subvencions tot el previst en aquesta Ordenança, llevat del
que afecta els principis de publicitat i de concurrència.
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TÍTOL III. PROCEDIMENT DE GESTIÓ I JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
CAPÍTOL I. SUBCONTRACTACIÓ
Article 32. Subcontractació de les activitats subvencionades
1. S’entén que una persona beneficiària subcontracta quan concerta amb terceres
persones l’execució total o parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de la
subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació en què ha d’incórrer el
beneficiari per a dur a terme ell mateix l’activitat subvencionada.
2. Atès que fer l’activitat és obligació personal del beneficiari, només es permet
subcontratar parcialment el projecte o les activitats que integren els programes
subvencionats. L’activitat subvencionada que la persona beneficiària subcontracti amb
tercers no pot excedir el 60 % de l’import de l’activitat subvencionada o fins al 80 % si
la subcontractació s’ha fet totalment mitjançant societats laborals, cooperatives de
treball, entitats no lucratives de finalitat social, centres especials d’ocupació i/o
empreses d’inserció degudament autoritzades.
En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat
subvencionada, no aportin valor afegit al contingut d’aquesta activitat.
3. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció
i l’import sigui superior a 60.000 €, la subcontractació està sotmesa al compliment dels
requisits següents:
a) Que el contracte se subscrigui per escrit.
b) Que l’òrgan que concedeix la subvenció autoritzi prèviament la formalització del
contracte. En aquest cas i perquè l’òrgan que concedeix la subvenció pugui
atorgar l’autorització, la persona beneficiària ha d’aportar la documentació
següent:


Sol·licitud d’autorització de la subcontractació.



Proposta de formalització de la subcontractació.



Documentació que acrediti la personalitat de la persona subcontractista.



Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol
subcontractar no es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que
determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa
esment en l’art. 8 d’aquesta Ordenança, així com tampoc no es troba en cap
de les prohibicions a què es fa referència en l’art. 34 de l’Ordenança.

L’òrgan que concedeix la subvenció ha d’acordar l’autorització de la subcontractació i
l’ha de notificar a la persona beneficiària.
4. No es pot fraccionar un contracte per a disminuir-ne la quantia i eludir el compliment
dels requisits exigits en l’apartat anterior.
Article 33. Obligacions del contractista
1. Els contractistes estan obligats només davant la persona beneficiària, la qual
assumeix la responsabilitat total de l’execució de l’activitat subvencionada davant
l’Administració.
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2. D’acord amb el que es preveu en l’apartat anterior, les persones beneficiàries són
responsables que, en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb tercers, es
respectin els límits que s’estableixen en la normativa reguladora de la subvenció, quant
a la naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan
subjectes al deure de col·laboració per a permetre la verificació adequada del
compliment dels límits esmentats.
Article 34. Prohibicions
1. La persona beneficiària no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb:
a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions que s’assenyalen en la
llei i en aquesta Ordenança, per tenir la condició de persona beneficiària o
d’entitat col·laboradora.
b) Persones o entitats que han percebut altres subvencions per a dur a terme
l’activitat objecte de contractació.
c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat
amb referència al valor de mercat del treball efectuat o els serveis prestats.
d) Persones o entitats vinculades amb la persona beneficiària, llevat que s’hi
esdevenguin les circumstàncies següents:
1. Que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat.
2. Que s’obtengui l’autorització prèvia de l’òrgan que concedeix la subvenció.
Perquè aquest òrgan pugui atorgar l’autorització, la persona beneficiària ha
d’aportar la documentació següent:
-

Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat
vinculada.

-

Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista.

-

Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions
normals de mercat.

-

Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol
subcontractar no es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que
determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de persona beneficiària i a
què es fa referència en l’art. 8 d’aquesta Ordenança, així com que tampoc no
es troba en cap de les prohibicions a què es fa esment en els apartats a) b) c)
i e) d’aquest article.

-

Proposta de formalització de la subcontractació (quan l’import excedeix del
20 % de l’import de la subvenció i l’import és superior a 60.000 €).

L’òrgan que concedeix la subvenció ha d’acordar l’autorització de la
subcontractació i l’ha de notificar a la persona beneficiària.
e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i
programa, que no han obtingut subvenció perquè no compleixen els requisits o
no assoleixen la valoració suficient.
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2. D’acord amb aquest article, es considera que hi ha vinculació a les persones físiques
o jurídiques o agrupacions sense personalitat en les quals s’esdevengui alguna de les
circumstàncies següents:
a) Persones físiques unides per relació conjugal o persones lligades amb una
relació d’afectivitat anàloga, parentiu de consanguinitat fins al quart grau o
d’afinitat fins al segon.
b) Persones físiques i jurídiques que tenguin una relació laboral retribuïda
mitjançant pagaments periòdics.
c) Membres associats de la persona beneficiària a què es fa referència en l’apartat 2
a) i membres o partícips de les entitats sense personalitat jurídica a què es fa
referència en l’apartat 2 b) de l’art. 7 d’aquesta Ordenança.
d) Una societat i els seus socis majoritaris o els seus consellers o administradors,
així com els cònjuges o les persones lligades amb una relació d’afectivitat
anàloga i familiars fins al quart grau de consanguinitat o d’afinitat fins al segon.
e) Societats que, d’acord amb l’art. 4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, reguladora
del mercat de valors, compleixen les circumstàncies requerides per a formar part
del mateix grup.
f) Persones jurídiques o agrupacions sense personalitat i els seus representants
legals, patrons o persones que n’exerceixin l’administració, així com cònjuges o
persones lligades amb una relació d’afectivitat anàloga i familiars fins al quart
grau de consanguinitat o d’afinitat fins al segon.
g) Persones jurídiques o agrupacions sense personalitat i persones físiques,
jurídiques o agrupacions sense personalitat, que, d’acord amb normes legals,
estatutàries o acords contractuals, tenguin dret a participar en més d’un 50 % en
el benefici de les primeres.
CAPÍTOL II. JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS
Article 35. Justificació de l’aplicació dels fons
1. Les persones beneficiàries i, si escau, les entitats col·laboradores tenen l’obligació de
justificar, davant l’òrgan que concedeix la subvenció, l’aplicació dels fons percebuts i el
compliment de la resta de condicions imposades a la finalitat que ha servit de fonament
a la concessió de la subvenció.
2. Amb caràcter general, no s’entén del tot justificada l’aplicació dels fons percebuts
fins que no s’acredita, com a mínim, l’import del projecte d’actuació que ha servit de
base a la concessió de la subvenció.
3. Les subvencions que es concedeixen en consideració a la concurrència d’una
determinada situació en la persona perceptora no requereixen cap altra justificació que
l’acreditació d’aquesta situació per qualsevol mitjà admissible en dret, abans de la
concessió, sens perjudici dels controls que es puguin establir per a verificar-ne
l’existència.
4. Quan les activitats, a més de finançar-se amb la subvenció, es financen amb fons
propis o altres subvencions o recursos, s’ha d’acreditar, en la justificació, l’import, la
procedència i l’aplicació d’aquests fons.
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Article 36. Termini ordinari de justificació
1. Les convocatòries de subvencions s’han de publicar amb l’antelació suficient perquè
la persona beneficiària pugui disposar del temps necessari per al desenvolupament
eficient de l’activitat i la justificació subsegüent, amb la qual cosa, si és necessari, la
tramitació de l’expedient es pot iniciar en l’exercici pressupostari anterior, de
conformitat amb la normativa vigent. En les subvencions que tenen per objecte finançar
la realització d’una activitat, les resolucions de concessió han d’especificar els terminis
en què s’ha de dur a terme tenint en compte, en aquest cas, el programa de treballs o la
proposta formulada per la persona beneficiària i els límits derivats de la temporalitat
dels crèdits pressupostaris.
2. Sigui quina sigui la forma de pagament de la subvenció, el termini per presentar la
justificació no pot superar els sis mesos, comptadors des de l’acabament del termini
fixat per a la realització de l’activitat o l’aplicació dels fons, sens perjudici de la
pròrroga que es pugui concedir a sol·licitud de les persones interessades.
L’ampliació del termini establert per a presentar la justificació no pot excedir de la
meitat d’aquest termini ni perjudicar els drets de tercers.
Les condicions i el procediment per a concedir l’ampliació són els que s’estableixen en
l’art. 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
2. Transcorregut el termini establert de justificació sense que aquesta s’hagi presentat
davant l’òrgan administratiu competent, aquest ha de requerir la persona beneficiària
perquè, en el termini improrrogable de quinze dies, la presenti. La falta de presentació
de la justificació en el termini establert en aquest apartat comporta l’exigència del
reintegrament i altres responsabilitats establertes en la Llei general de subvencions.
La presentació de la justificació en el termini addicional establert en aquest apartat no
eximeix la persona beneficiària de les sancions que, d’acord amb la Llei general de
subvencions, corresponen.
Article 37. Llibres i registres comptables
1. En els casos en què la justificació ha d’adoptar la modalitat de compte justificatiu de
la despesa realitzada i la persona beneficiària de la subvenció és una empresa o entitat
subjecta a dur comptabilitat, l’entitat o la persona beneficiària ha de dur una
comptabilitat del programa o de l’activitat subvencionada, bé mitjançant comptes
específics dins la seva comptabilitat oficial, bé mitjançant llibres registre oberts amb
aquesta finalitat.
2. En els comptes o registres esmentats s’han de reflectir una per una les factures i els
altres justificants de despesa, amb identificació del creditor i del document, l’import
amb separació de l’IVA i altres imposts directes que no són subvencionables, la data
d’emissió i la data de pagament, així com tots els ingressos afectes o necessaris per a
dur a terme el programa o l’activitat. En els comptes o els llibres registre s’han de
reflectir totes les despeses i els ingressos del programa, encara que només una part del
cost estigui subvencionada.
3. En els supòsits en els quals escau la justificació mitjançant estats comptables, aquests
estats són els que ha d’elaborar la persona sol·licitant, d’acord al règim de comptabilitat
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a què estigui subjecte, i han de contenir l’especificació necessària per a determinar la
quantia de la subvenció.
Article 38. Modalitats de justificació
La persona beneficiària ha de justificar que ha complert les condicions imposades i que
ha assolit els objectius prevists en l’acta de concessió de la subvenció. Aquesta
justificació s’ha d’especificar en la convocatòria de la subvenció o en el text del conveni
o de la resolució de la concessió i ha de revestir una de les modalitats següents:
a) Compte justificatiu de la despesa feta amb aportació de justificants de despesa
b) Compte justificatiu amb informe d’auditoria
c) Compte justificatiu simplificat
d) Justificació per mòduls
e) Justificació mitjançant presentació d’estats comptables
Article 39. Compte justificatiu de la despesa feta amb aportació de justificants
1. El compte justificatiu de la despesa feta amb aportació de justificants ha d’incloure,
amb caràcter general, sota responsabilitat de la persona beneficiària o persona amb
poders suficients, sense perjudici que en la normativa específica reguladora de la
subvenció o la convocatòria s’estableixin documents addicionals, la documentació
següent:
1) Una memòria d’actuacions en què es justifiquin les activitats realitzades, els
resultats obtinguts i el compliment de les condicions imposades en la concessió
de la subvenció, inclosa la de la publicitat de la subvenció, signada pel
beneficiari.
2) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats fetes, que ha de
contenir:
a) Una relació classificada de les despeses de l’activitat signada per la persona
beneficiària amb identificació del creditor i del document, l’import, la data
d’emissió i la data de pagament (pagament efectuat en els termes que
s’assenyalen en l’art. 48.2 d’aquesta Ordenança). En cas que la subvenció
s’atorgui d’acord amb un pressupost, se n’han d’indicar les desviacions
esdevingudes.
b) Original o còpia acarada de les factures girades per tercers a la persona
beneficiària de la subvenció o els documents de valor probatori equivalent
en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la
relació a què es fa referència en el paràgraf anterior, i la documentació
acreditativa del pagament.
c) Declaració responsable de la persona beneficiària de la subvenció
mitjançant la qual acredita que les despeses relacionades en la memòria
econòmica (hi ha de constar una relació amb totes les factures i/o documents
justificatius a què es refereix) corresponen, sens dubte, a l’activitat
subvencionada i s’hi inclouen despeses financeres, d’assessoria jurídica o
financera, notarials, registrals, pericials, d’administració específiques, o
excepcionalment de garantia bancària; que estan directament relacionades
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amb l’activitat subvencionada, i que són indispensables per a la preparació
adequada o l’execució d’aquesta.
d) Relació detallada, signada per la persona beneficiària, dels fons propis i
d’altres ingressos o subvencions que han finançat l’activitat subvencionada,
amb indicació de l’import i la procedència. Si no n’hi ha, s’ha d’acreditar
mitjançant una declaració responsable.
e) Si escau, els tres pressuposts que, d’acord amb l’art. 44.5 d’aquesta
Ordenança, ha d’haver sol·licitat la persona beneficiària.
f)

Declaració responsable de la persona beneficiària o documentació
acreditativa que el cost d’adquisició justificat no supera el valor de mercat.

g) Si escau, declaració responsable de la persona beneficiària o documentació
acreditativa que la persona beneficiària no recupera ni compensa l’IVA.
h) Si escau, contracte subscrit per escrit i acord d’autorització de la
subcontractació, si l’activitat subvencionada s’ha subcontractat i la
subcontractació excedeix el 20 % de l’import de la subvenció i és superior a
60.000 €.
i)

Si escau, declaració responsable de la persona beneficiària que les persones
que ha subcontractat no es troben sotmeses a cap de les prohibicions
establertes en les lletres a), b) i c) de l’art. 34 d’aquesta Ordenança, quan
s’ha autoritzat prèviament la subcontractació.

j)

Si escau, carta de pagament de reintegrament en cas de romanents no
aplicats, així com dels interessos que se’n deriven.

k) Si escau, declaració responsable de la persona beneficiària dels criteris de
repartiment dels costs generals i/o indirectes incorporats en la relació a què
es fa referència en l’apartat a) anterior, en què posi de manifest que la part
que ha imputat és la que raonablement correspon d’acord amb els principis i
les normes de comptabilitat generalment admeses i que aquests costs
corresponen al període en què efectivament es va dur a terme l’activitat.
l)

Certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el
registre oficial corresponent, en cas d’adquisició de béns immobles.

m) Escriptura o documents acreditatius en què consti la inscripció en el registre
públic corresponent amb l’import de la subvenció atorgada i l’obligació de
destinació dels béns al fi concret per al qual es va concedir la subvenció, en
cas d’adquisició, de construcció, de rehabilitació i de millora de béns
inventariables inscriptibles en un registre públic.
2. No obstant tot el que s’ha exposat, quan per raó de l’objecte o de la naturalesa de la
subvenció, no sigui necessari presentar la documentació prevista en l’apartat anterior, en
la normativa específica de la subvenció s’ha de determinar el contingut del compte
justificatiu.
Article 40. Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditoria
Per a subvencions d’import superior als 30.000 €, i en aplicació de l’art. 74 del
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les bases
reguladores específiques o la convocatòria corresponent poden preveure una reducció de
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la informació que cal incorporar a la memòria econòmica justificativa del cost de les
activitats realitzades, aportant informe d’auditoria.
Si s’opta per aquesta forma de justificació, com a mínim, el compte justificatiu estarà
integrat per:
a) Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a
la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels
resultats obtinguts.
b) Memòria econòmica abreujada, amb indicació classificada de les despeses i
inversions de l’activitat subvencionada que permeti avaluar el compliment de
les previsions inicialment pressupostades i les desviacions esdevingudes; així
com la imputació de costos indirectes.
c) Informe d’auditoria elaborat en els termes previstos en l’Ordre EHA/1434/2007,
de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels auditors de
comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de
subvencions.
Quan s’opti per aquesta modalitat i forma, les despeses derivades de la contractació dels
serveis d’auditoria externa tindran caràcter de despesa subvencionable, fins un import
màxim equivalent al 3% del cost de l’actuació subvencionada.
Article 41. Compte justificatiu simplificat
Per a subvencions concedides per un import inferior a 60.000 € o 300.000 €, si la
persona beneficiària és una entitat local de Mallorca, pot tenir caràcter de document
amb validesa jurídica per justificar la subvenció el compte justificatiu simplificat, que
ha de contenir la informació següent:
a) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats
realitzades i dels resultats obtinguts.
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
creditor i del document, l’import, la data d’emissió i la data de pagament,
pagament efectuat en els termes que s’assenyalen en l’art. 48.2 d’aquesta
Ordenança. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, se
n’han d’indicar les desviacions esdevingudes.
c) Una relació detallada, signada per la persona beneficiària, d’altres ingressos o
subvencions que han finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de
l’import i la procedència, o bé una declaració responsable de la persona
beneficiària en què manifesti que no n’hi ha hagut.
d) Els justificants de despesa seleccionats a través de les tècniques de mostreig que
es determinin en la convocatòria, sempre que permetin obtenir una evidència
raonable que la subvenció s’ha aplicat de manera adequada. En absència
d’especificació, s’han de presentar justificants que, per import agregat, suposin
un mínim del 30 % de les despeses totals de l’activitat subvencionada.
e) Si escau, una carta de pagament de reintegrament, en cas de romanents no
aplicats, així com dels interessos que se’n deriven.
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Article 42. Justificació mitjançant mòduls
1. Es pot utilitzar el sistema de justificació mitjançant el règim de mòduls en els casos
en què es compleixen els requisits següents:
a) Que l’activitat subvencionable o els recursos necessaris per a dur-la a terme
siguin mesurables en unitats físiques.
b) Que hi hagi una evidència o una referència del valor de mercat de l’activitat
subvencionable o, si escau, del dels recursos que s’han d’utilitzar.
c) Que l’import unitari dels mòduls, que pot contenir una part fixa i una altra de
variable segons el nivell d’activitat, es determini sobre la base d’un informe
tècnic motivat, en què s’han de preveure les variables tècniques, econòmiques i
financeres que s’han tingut en compte per a determinar el mòdul, sobre la base
de valors mitjans de mercat estimats per a dur a terme l’activitat o el servei
objecte de la subvenció.
2. La concreció dels mòduls i el seu import unitari s’han de dur a terme de forma
diferenciada per a cada convocatòria en què s’utilitza aquest sistema de justificació. En
aquests supòsits i per a justificar la subvenció, les persones beneficiàries han de
presentar la documentació següent:
a) Una memòria d’actuacions justificativa del compliment de les condicions
imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats fetes i
els resultats obtinguts.
b) Una memòria econòmica justificativa, que ha de contenir, com a mínim, els
punts següents:
1. L’acreditació o, si no, una declaració de la persona beneficiària sobre el
nombre d’unitats físiques considerades mòdul.
2. La quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats
quantificades en la memòria d’actuació i els mòduls prevists en l’ordre
de convocatòria.
3. El detall d’altres ingressos o de subvencions que han finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.
Article 43. Justificació mitjançant estats comptables
1. La justificació mitjançant estats comptables pot aplicar-se en els supòsits següents:
a) Quan la informació necessària per a determinar la quantia de la subvenció es pot
deduir directament dels estats financers incorporats en la informació comptable
que ha de preparar obligatòriament la persona beneficiària.
b) Quan la informació comptable s’ha auditat d’acord amb el sistema previst en
l’ordenament jurídic a què és sotmesa la persona beneficiària.
2. Quan l’abast d’una auditoria de comptes no es considera suficient, pot exigir-se que
es presenti un informe complementari elaborat per l’auditor de comptes respecte de la
informació comptable que serveix de base per a determinar la quantia de la subvenció,
amb l’abast addicional que determini la Intervenció General del Consell Insular de
Mallorca. La retribució addicional que correspon percebre a l’auditor de comptes pot
tenir la condició de despesa subvencionable.
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CAPÍTOL III. DESPESES SUBVENCIONABLES
Article 44. Despeses subvencionables
1. Es consideren subvencionables les despeses que, de manera indubtable, responen a la
naturalesa de l’activitat subvencionada i s’efectuen en el termini establert en les
convocatòries respectives de les subvencions.
Les subvencions que es regulen per aquesta Ordenança poden estar destinades a
finançar les despeses ja fetes en el moment de presentar la sol·licitud. A aquest efecte,
les convocatòries corresponents han d’establir els períodes d’elegibilitat de les despeses
subvencionables.
2. En cap cas, el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al
valor de mercat.
3. És necessari, com a requisit per cobrar la subvenció, acreditar el pagament als
creditors per raó de la despesa feta.
Es considera despesa feta la que ha estat efectivament pagada abans que no acabi el
període de justificació establert en les convocatòries corresponents de subvencions. Així
mateix, la despesa es considera efectivament pagada amb la cessió del dret de
cobrament de la subvenció als creditors per raó de la despesa feta o amb el lliurament
als creditors d’un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia
d’assegurances.
4. Quan, en finalitzar l’activitat, ja ha acabat el termini de justificació i s’ha abonat
únicament una part de les despeses, s’aplica el principi de proporcionalitat d’acord amb
la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.
5. Quan l’import de la despesa subvencionable supera les quanties establertes en la
legislació de contractes del sector públic per al contracte menor, la persona beneficiària
ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ a
la contracció del compromís per prestar el servei o per lliurar el bé, llevat que, per les
característiques especials de les despeses subvencionables, no hi hagi en el mercat un
nombre suficient d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa
s’hagi efectuat abans de sol·licitar la subvenció.
L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació o, si escau,
en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer d’acord amb criteris d’eficiència i
economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en
l’elecció econòmica més avantatjosa.
Si és preceptiva la sol·licitud de diverses ofertes i aquestes no s’aporten o l’adjudicació
s’ha fet, sense la justificació adequada, a una que no sigui la més favorable
econòmicament, l’òrgan que concedeix la subvenció pot recollir una taxació pericial del
bé o del servei, i són a càrrec de la persona beneficiària les despeses que s’ocasionin per
aquesta causa. En aquest cas, la subvenció es calcula prenent com a referència el més
petit dels dos valors: el declarat per la persona beneficiària o el resultant de la taxació.
6. Els béns inventariables que s’han adquirit, construït, rehabilitat o millorat, del tot o en
part, mitjançant subvencions, s’han de destinar a la finalitat concreta per a la qual es va
concedir la subvenció durant un termini que no és inferior a cinc anys en cas de béns
inscriptibles en un registre públic i a dos anys en els altres casos. Les convocatòries
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respectives o la normativa específica reguladora de les subvencions poden establir
terminis d’afectació superiors, atesa la naturalesa del bé objecte de subvenció.
7. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses
notarials i registrals, i les despeses pericials per a dur a terme el projecte subvencionat i
les d’administració específiques són subvencionables, si estan directament relacionades
amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a preparar-la adequadament o per
a executar-la. Excepcionalment, són subvencionables les despeses que s’originen per
complir les garanties exigibles d’acord amb aquesta Ordenança.
En cap cas, no són despeses subvencionables els interessos deutors dels comptes
bancaris, els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals, i les
despeses de procediments judicials.
Les despeses d’amortització de béns inventariables són subvencionables, sempre que en
la convocatòria es reculli expressament i els criteris aplicats s’adeqüin a les normes
fiscals.
Els tributs són una despesa subvencionable quan la persona beneficiària de la subvenció
els abona de manera efectiva. En cap cas no es consideren despeses subvencionables els
imposts indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els
imposts personals sobre la renda.
8. La persona beneficiària ha d’imputar els costs indirectes a l’activitat subvencionada,
en la part que raonablement correspon d’acord amb els principis i les normes de
comptabilitat generalment admeses, sempre que efectivament corresponguin al període
en què efectivament es du a terme l’activitat. El percentatge màxim de despeses
indirectes serà del 25 % del conjunt de despeses de l’activitat subvencionable.
CAPÍTOL IV. COMPROVACIÓ DE LES SUBVENCIONS
Article 45. Comprovació de la justificació adequada de la subvenció
1. L’òrgan que concedeix la subvenció ha de comprovar que la subvenció s’ha justificat
de manera adequada, d’acord amb la modalitat de justificació establerta per a cada tipus
de subvenció en la convocatòria o normativa específica reguladora corresponent, d’entre
les que es contenen en l’art. 38 d’aquesta Ordenança, per a la qual cosa ha de revisar
tota la documentació que, obligatòriament, ha d’aportar la persona beneficiària o
l’entitat col·laboradora.
2. Quan el pagament de la subvenció es fa amb posterioritat a l’aportació del compte
justificatiu amb justificants de despesa, amb el contingut que es determina en l’art. 39
d’aquesta Ordenança, la comprovació formal per a liquidar la subvenció pot comprendre
únicament els documents següents:
a) Una memòria d’actuacions justificativa del compliment de les condicions
imposades en la concessió de la subvenció, en què s’han d’indicar les activitats
fetes i els resultats obtinguts.
b) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, en què s’han
d’identificar la persona creditora i el document, l’import, la data d’emissió i la
data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost
estimat, se n’han d’indicar les desviacions esdevingudes.
c) El detall d’altres ingressos o subvencions que han finançat l’activitat
subvencionada, dels quals s’han d’indicar l’import i la procedència, o bé
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declaració responsable de la persona beneficiària en què manifesta que no n’hi
ha hagut.
d) Una declaració responsable de la persona beneficiària de la subvenció,
mitjançant la qual acredita que les despeses relacionades en la memòria
econòmica corresponen, sens dubte, a l’activitat subvencionada.
e) Un informe del centre gestor relatiu, d’una banda, a la realització de l’objecte de
la subvenció i a l’assoliment dels objectius i de les finalitats que en determinaren
la concessió, així com, si escau, al compliment de les condicions que
n’estableixi la concessió, incloent les de publicitat del finançament rebut, i, de
l’altra, a la comprovació de la justificació documental presentada per la persona
beneficiària i a l’adequació de les factures o dels altres documents justificatius
que presenti a les bases o a la normativa específica reguladora de la subvenció.
Aquestes factures i documents justificatius s’han de relacionar en aquest
informe.
3. Quan el pagament de la subvenció es fa mitjançant l’aportació prèvia del compte
justificatiu simplificat, la comprovació formal per a liquidar la subvenció comprèn els
documents següents:
a) Una memòria d’actuacions justificativa del compliment de les condicions
imposades en la concessió de la subvenció, en què s’han d’indicar les activitats
fetes i els resultats obtinguts.
b) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, en què s’han
d’identificar la persona creditora i el document, l’import, la data d’emissió i la
data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost
estimat, se n’han d’indicar les desviacions esdevingudes.
c) El detall d’altres ingressos o subvencions que han finançat l’activitat
subvencionada, dels quals s’han d’indicar l’import i la procedència, o bé
declaració responsable de la persona beneficiària en què manifesta que no n’hi
ha hagut.
d) Una declaració responsable de la persona beneficiària de la subvenció,
mitjançant la qual acredita que les despeses detallades en la relació classificada
corresponen, sens dubte, a l’activitat subvencionada.
e) Un informe del centre gestor relatiu, d’una banda, a la realització de l’objecte de
la subvenció i a l’assoliment dels objectius i de les finalitats que en determinaren
la concessió, així com, si escau, al compliment de les condicions que
n’estableixi la concessió, incloent les de publicitat del finançament rebut, i, de
l’altra, a la comprovació de la justificació documental presentada per la persona
beneficiària i a l’adequació de les factures o dels altres documents justificatius
que presenti a les bases o a la normativa específica reguladora de la subvenció.
Aquestes factures i documents justificatius s’han de relacionar en aquest
informe.
f) Els justificants de despesa seleccionats a través de les tècniques de mostreig que
es determinen en la convocatòria, sempre que permetin obtenir una evidència
raonable sobre l’aplicació adequada de la subvenció / que la subvenció s’ha
aplicat de manera adequada.
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4. Això no obstant, tant les factures o els documents probatoris que formen part del
compte justificatiu amb justificants de despesa com els que formen part del compte
justificatiu simplificat s’han de comprovar en els quatre anys següents a la concessió,
sobre la base d’una mostra representativa.
Article 46. Comprovació de la realització de l’activitat i del compliment de la finalitat
L’òrgan que concedeix la subvenció ha de comprovar que l’activitat s’ha fet i que s’han
complit els objectius i la finalitat que determinaren la concessió o el gaudi de la totalitat
de les subvencions concedides. La forma d’acreditar aquesta comprovació és mitjançant
l’informe del centre gestor de la despesa a què es fa referència en l’article anterior.
Article 47. Efectes de les alteracions de les condicions de la subvenció en la
comprovació
Quan la persona beneficiària de la subvenció posa de manifest en la justificació que
s’han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a concedir la
subvenció que han pogut modificar la resolució conforme al que s’havia indicat i s’ha
omès el tràmit d’autorització administrativa prèvia per a l’aprovació, l’òrgan que
concedeix la subvenció pot acceptar la justificació presentada, sempre que l’acceptació
no suposi danyar els drets de tercers i sense que eximeixi la persona beneficiària de les
sancions que puguin correspondre d’acord amb la legislació vigent.
CAPÍTOL V. PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Article 48. Pagament de la subvenció
1. Amb caràcter general, l’import de les subvencions s’ha d’abonar un cop comprovat
que s’ha fet l’activitat, el projecte, l’objectiu o l’adopció del comportament, i que s’han
complit els objectius i la finalitat per a la qual es concediren.
Com a requisit per cobrar la subvenció, és necessari que la persona beneficiària acrediti
que ha pagat els creditors per raó de la despesa feta. Excepcionalment, quan la persona
beneficiària és una entitat local, en les bases específiques o en la convocatòria
corresponent es pot considerar com a despesa feta la certificació de les obligacions
reconegudes.
No obstant això, l’import de les subvencions concedides es pot abonar mitjançant
bestretes a compte de l’activitat que s’ha de fer o mitjançant justificacions parcials del
projecte o de l’activitat feta, sempre que es compleixin els requisits continguts en els
articles següents.
2. La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la
persona beneficiària ha de ser la següent:
a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en un compte bancari:

44



Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o del document bancari
acreditatiu del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o
l’ingrés, la data del document, l’import, la identificació del concepte, a fi que
quedi identificat el pagament de la factura, i les dades de l’ordenant i del
destinatari, que han de coincidir amb la persona beneficiària i amb l’emissor de
la factura, respectivament, i



Extracte del compte bancari de la persona beneficiària de l’ajuda en el qual
figuri el càrrec d’aquesta transferència.

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:


Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que
expedeix la factura o document equivalent, sempre que estigui vençut;



Extracte del compte corrent de la persona beneficiària de l’ajuda en el qual figuri
el càrrec d’aquest xec o pagaré, i



Certificat de l’entitat bancària en què consti el número de xec, l’import i la
identificació de qui el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar
l’extracte del compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també la
identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el titular del
compte, que ha de coincidir amb la persona beneficiària de l’ajuda).

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:


Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i



Extracte del compte en què figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta
documentació es pot substituir per un certificat o document similar emès per
l’entitat bancària que contengui: el titular i el número de compte en què s’ha
carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la lletra de canvi, la persona
beneficiària, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la lletra de
canvi i la data d’emissió de la lletra i de l’abonament per part del lliurat.

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:


Tiquet de compra en què figuri el pagament amb targeta en cas que no s’indiqui
en la factura;



Resguard del pagament amb targeta, i



Extracte del compte en què figuri el càrrec del pagament amb targeta. L’extracte
del compte pot substituir-se per un certificat o títol similar de l’entitat bancària,
en què, com a mínim, consti el titular i el número del compte corrent en què es
carrega el pagament de la targeta, la persona beneficiària, el concepte pel qual es
fa la transferència i l’import i data de l’operació.

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:


Notificació bancària del càrrec i



Extracte bancari en què figuri el càrrec de la domiciliació. Aquesta
documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l’entitat
bancària, en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha fet el
càrrec i l’ordenant del càrrec, la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa
el càrrec i l’import i data de l’operació.

f) Pagament en efectiu: rebut, signat i segellat pel proveïdor, en el qual s’ha
d’especificar la despesa a què correspon el pagament, la data i l’expressió «rebut
en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els llinatges i el número de
DNI de la persona que signa. Només es poden justificar en efectiu els pagaments
de factures per un import no superior a 250 €, incloent-hi l’IVA, amb un màxim
de 1.000 € per subvenció concedida.
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3. Es perd el dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció en cas que falti la
justificació o que s’esdevengui alguna de las causes de reintegrament previstes en la
legislació vigent i en l’art. 56 d’aquesta Ordenança.
4. No es pot fer el pagament de la subvenció mentre la persona beneficiària no estigui al
corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant
l’Administració de l’Estat, així com de les obligacions tributàries davant el Consell
Insular de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen, imposades per les
disposicions vigents, o sigui deutor per resolució de procedència de reintegrament.
5. En l’expedient que es tramiti per a pagar, totalment o parcialment, la subvenció, s’hi
ha d’incorporar el certificat expedit per l’òrgan encarregat de fer-ne el seguiment, en
què quedi de manifest:
a) Que la subvenció s’ha justificat, parcialment o totalment, segons si es preveu o
no la possibilitat de fer pagaments fraccionats.
b) Que no ha estat dictada cap resolució declarativa de la procedència del
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret a cobrar-la per alguna de
les causes que s’assenyalen en aquesta Ordenança.
c) Que l’òrgan que concedeix la subvenció no ha acordat, com a mesura cautelar,
retenir els lliuraments de pagament o les quantitats pendents d’abonar a la
persona beneficiària o a l’entitat col·laboradora, esmentats en la mateixa
subvenció.
Article 49. Pagaments a compte
1. Quan la durada de l’execució de l’acció subvencionada és superior a tres mesos, es
poden fer pagaments fraccionats o parcials de la subvenció en la part proporcional a la
quantia de la subvenció justificada.
2. Els justificants dels pagaments fraccionats o parcials s’han de presentar i comprovar
mensualment, o en els terminis que es prevegin en les convocatòries respectives, i els
pagaments, que han de respondre al ritme previst d’execució de les accions
subvencionades, s’han d’abonar per una quantia equivalent a la justificació presentada.
3. En el termini d’un mes, comptador des de l’acabament de l’activitat subvencionada,
s’ha de practicar la liquidació final de l’import de la subvenció.
Article 50. Pagaments anticipats
1. En funció de la disponibilitat pressupostària i quan hi ha raons d’interès públic que ho
justifiquin, es poden fer pagaments anticipats que suposin lliuraments de fons amb
caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per a poder dur a terme les
actuacions inherents a la subvenció, sempre que es tracti d’entitats públiques o entitats
sense fins lucratius o federacions, confederacions o agrupacions de confederacions, i
acreditin que no disposen de recursos suficients per a finançar transitòriament
l’execució de l’activitat subvencionada.
2. En aquests casos, prèvia sol·licitud motivada de la persona beneficiària, el conseller o
la consellera responsable en matèria d’Hisenda pot atorgar el pagament anticipat
sol·licitat, atès l’informe justificatiu del centre gestor i l’informe de fiscalització
favorable de la Intervenció General o delegada.
En els organismes autònoms i en la resta d’entitats de dret públic subjectes a
l’ordenança, aquesta potestat correspon als òrgans de govern d’aquestes entitats, d’acord
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amb el que, en matèria d’atribució de funcions, es preveu en la seva normativa
reguladora i d’acord amb les normes de gestió pressupostària que, en cada cas, tengui
aprovades la corporació.
CAPÍTOL VI. GARANTIES
Article 51. Casos en què escau constituir garanties
S’exigeix constituir garanties en els casos següents:
a) Quan es preveu la possibilitat de fer pagaments a compte o anticipats.
b) Quan es considera necessari per a assegurar els compromisos que han assumit
les persones beneficiàries i les entitats col·laboradores.
Article 52. Garanties en pagaments a compte i pagaments anticipats
1. Les persones beneficiàries de pagaments a compte o anticipats han de constituir, amb
caràcter previ, una garantia que ha de cobrir l’import de les quantitats que s’anticipen
incrementat un 20 %.
No obstant això, per a les subvencions d’import igual o inferior a 18.000 € atorgades a
favor d’entitats privades no lucratives, estan exemptes de l’obligació de constituir
garantia o aval.
2. Les garanties han de respondre de l’import de les quantitats abonades a compte o de
les quantitats anticipades i dels interessos de demora.
3. Quan les persones beneficiàries són entitats no lucratives, així com federacions,
confederacions o agrupacions de confederacions. el conseller o la consellera
responsable d’Hisenda, prèvia sol·licitud de la persona beneficiària i amb l’informe
previ del centre gestor de la despesa, pot atorgar bestretes de fins al 50 % de l’import de
la subvenció, sense la necessitat que el beneficiari constitueixi garantia. Si l’import de la
bestreta supera els 5.000 €, la persona interessada està obligada a acreditar la seva
solvència econòmica i financera, mitjançant un informe positiu d’una entitat bancària.
Quan les persones beneficiàries són administracions públiques, els seus organismes
autònoms vinculats o entitats dependents, societats mercantils públiques i fundacions
del sector públic, o entitats associatives que desenvolupin projectes o programes d’acció
social i de cooperació internacional, el conseller o la consellera responsable d’Hisenda
prèvia sol·licitud de la persona beneficiària i amb l’informe previ del centre gestor de la
despesa pot atorgar bestretes de fins al 100 % de l’import de la subvenció.
En els organismes autònoms i en la resta d’entitats de dret públic subjectes a
l’Ordenança, aquesta potestat correspon als òrgans de govern d’aquestes entitats,
d’acord amb el que, en matèria d’atribució de funcions, es preveu en la seva normativa
reguladora i d’acord amb les normes de gestió pressupostària que, en cada cas, tengui
aprovades la corporació.
Article 53. Garanties en compliment de compromisos que han assumit les persones
beneficiàries i les entitats col·laboradores
1. L’aportació de garanties en compliment de compromisos que han assumit les
persones beneficiàries, els mitjans de constitució i el procediment de cancel·lació s’han
de fer constar en la convocatòria.
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2. L’aportació de garanties per part de les entitats col·laboradores, els mitjans de
constitució i el procediment de cancel·lació s’han de fer constar en el conveni.
No obstant això, quan la col·laboració es formalitza mitjançant un contracte, són
aplicables les garanties previstes en la normativa reguladora de la contractació
administrativa, a més de les que es puguin establir d’acord amb el que s’indica en
l’apartat següent.
3. Quan la col·laboració preveu el lliurament o la distribució dels fons, és necessari
presentar una garantia per l’import total dels fons públics rebuts més els interessos de
demora corresponents fins a sis mesos després de la finalització del termini de
justificació de l’aplicació dels fons per part de l’entitat col·laboradora.
En els organismes autònoms i en la resta d’entitats incloses dins l’àmbit d’aplicació de
l’Ordenança, aquesta potestat correspon als òrgans de govern d’aquestes entitats,
d’acord amb el que, en matèria d’atribució de funcions, es preveu en la seva normativa
reguladora i d’acord amb les normes de gestió pressupostària que, en cada cas, tengui
aprovades la corporació.
4. Excepcionalment, el conseller o la consellera responsable d’Hisenda pot eximir de la
prestació de garanties d’un màxim del 50 % de l’import dels fons públics rebuts quan
les entitats col·laboradores són administracions públiques, els seus organismes vinculats
o dependents i les societats mercantils i les fundacions del sector públic, entitats no
lucratives, així com federacions, confederacions o agrupacions d’aquestes, sempre que
acreditin la seva solvència econòmica i financera, circumstància que el centre gestor de
la despesa ha de comprovar.
En els organismes autònoms i en la resta d’entitats de dret públic subjectes a
l’Ordenança, aquesta potestat correspon als òrgans de govern d’aquestes entitats,
d’acord amb el que, en matèria d’atribució de funcions, es preveu en la seva normativa
reguladora i d’acord amb les normes de gestió pressupostària que, en cada cas, tengui
aprovades la corporació.
5. Les garanties han de respondre de l’aplicació dels fons públics per part de l’entitat
col·laboradora i dels reintegraments i dels interessos de demora que es puguin exigir.
6. Transcorregut el termini de sis mesos des que l’entitat col·laboradora ha justificat
l’aplicació dels fons sense que s’hagi acordat cancel·lar la garantia, l’Administració ha
de reemborsar, amb l’acreditació prèvia de l’import, el cost del manteniment de les
garanties. D’acord amb això, el termini s’entén suspès quan es requereix l’entitat
col·laboradora perquè completi o esmeni la justificació.
7. Quan s’han assumit compromisos que s’han d’estendre més enllà del termini de
justificació, es poden mantenir les garanties que es considerin adequades, sense que en
cap cas puguin:
a) Mantenir-se una vegada acomplerts plenament els compromisos.
b) Assolir un import superior a la quantitat que s’ha de reintegrar per
l’incompliment del compromís garantit.
Article 54. Garanties en els supòsits de finançament de béns inventariables
1. Quan les subvencions tenen per objecte l’adquisició, la construcció, la rehabilitació i
la millora de béns inventariables, s’exigeixen garanties que els mateixos béns s’apliquin
al fi concret per al qual es va concedir la subvenció durant un mínim de cinc anys, si són
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béns inscriptibles en un registre públic, o durant un mínim de dos anys, en la resta de
béns. Aquests terminis es poden ampliar en les bases específiques o en la convocatòria
corresponent.
L’obligació de destinació i l’import de la subvenció s’han de fer constar en l’escriptura i
en el registre corresponent, en el cas de béns inscriptibles. L’incompliment de
l’obligació de destinació, que es produeix en tot cas amb l’alienació o el gravamen del
bé, és causa de reintegrament i el bé queda afecte al pagament del reintegrament, llevat
que es tracti de tercer protegit per la fe pública registral o que es justifiqui l’adquisició
de béns amb bona fe i títol just o en establiment mercantil o industrial en cas de béns
mobles no inscriptibles.
2. Cap entitat privada roman exempta de constituir aquestes garanties a què es fa
referència en l’apartat anterior.
Article 55. Constitució de les garanties
Les garanties que resulten exigibles, d’acord amb les previsions d’aquesta Ordenança,
es constitueixen en la Tresoreria del Consell Insular de Mallorca, mitjançant un aval
prestat per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca o mitjançant assegurances
de caució lliurades per entitats asseguradores, i es cancel·len per resolució del conseller
o de la consellera responsable de l’àrea d’Hisenda a proposta de l’òrgan que concedeix
la subvenció, una vegada comprovada la justificació del pagament a compte o de
l’avançament, tal com es regula en aquesta Ordenança.
Les garanties que resultin exigibles en compliment dels compromisos que han assumit
les persones beneficiàries poden adoptar, a més, les formes d’hipoteca o de penyora.
TÍTOL IV. REINTEGRAMENT
Article 56. Causes de reintegrament
1. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o d’anul·lació comporta l’obligació
de tornar les quantitats percebudes.
També escauen el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès
de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en
què s’acorda la procedència del reintegrament, en els casos següents:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a obtenir-la o
amagant les que ho han impedit.
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no
adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació incompleta, en els
termes que s’estableixen en les normes reguladores de la subvenció.
d) Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió establertes en l’art.
15 d’aquesta Ordenança.
e) Incompliment de l’obligació de destí (art. 31.4.c de l’LGS)
f) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control financer, així com l’incompliment de les obligacions comptables,
registrals o de conservació de documents, quan en derivi la impossibilitat de
verificar l’ús que s’ha fet dels fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la
realitat i la regularitat de les activitats subvencionades o la concurrència de
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subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a aquesta finalitat, procedents de
qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió
Europea o d’organismes internacionals.
g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats
col·laboradores i als beneficiaris, així com dels compromisos que aquests han
assumit, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin la
manera com s’han d’aconseguir els objectius, exercir l’activitat, executar el
projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció,
o sempre que s’hi refereixin.
h) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats
col·laboradores i als beneficiaris, així com dels compromisos que aquests han
assumit, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors,
quan en derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’ha fet dels fons
percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats
subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
i) L’adopció, en virtut del que s’estableix en els art. 87-89 del Tractat de la Unió
Europea, d’una decisió de la qual deriva una necessitat de reintegrament.
j) En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost de l’activitat
subvencionada.
k) En els altres casos prevists en la normativa reguladora de la subvenció.
2. El compliment parcial de les condicions o la realització dins el termini escaient de
només una part de l’activitat, sempre que s’acrediti una actuació de la persona
beneficiària que tendeix inequívocament a satisfer els compromisos o que es degui a
força major, dóna lloc al pagament parcial de la subvenció o, si escau, al reintegrament
parcial amb aplicació de la proporció en què es troba l’activitat feta respecte del total.
3. En particular, si l’activitat subvencionada consisteix en una sèrie de prestacions
successives, cada una de les quals és susceptible de satisfer de manera proporcional
l’interès públic perseguit, la subvenció s’ha de fer efectiva amb l’import de les despeses
justificades corresponents a cada una d’aquestes prestacions.
4. Si, després d’haver cobrat la subvenció, una comprovació o un control financer dels
serveis de l’Administració posa de manifest la falta de pagament, total o parcial, de les
despeses justificades del beneficiari, se n’ha d’exigir el reintegrament, respecte del qual
s’ha d’aplicar el principi de proporcionalitat. A aquest efecte, es considera reintegrable
la subvenció en proporció a les despeses impagades.
Article 57. Competència i procediment de reintegrament
1. L’òrgan que concedeix la subvenció és competent per a exigir de la persona
beneficiària o de l’entitat col·laboradora el reintegrament de subvencions mitjançant la
resolució del procediment que es regula per aquest article, quan apreciï l’existència
d’algun dels supòsits de reintegrament de quantitats percebudes que s’estableix en l’art.
56 d’aquesta Ordenança.
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En la resolució s’han d’identificar les persones físiques responsables solidàries que
s’hagin compromés a realitzar parcial o totalment l’activitat, amb indicació del
percentatge i de la valoració econòmica de la responsabilitat solidària.
2. El procediment de reintegrament de subvencions es regeix per les disposicions
generals sobre procediments administratius contingudes en el títol IV de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, sens perjudici de les especialitats que s’estableixen en la legislació de
subvencions.
3. El procediment de reintegrament de subvencions s’inicia d’ofici per acord del
conseller o de la consellera responsable del departament que gestiona la subvenció o de
l’òrgan que en tengui la competència, d’acord amb els seus estatuts, en els organismes
autònoms i en la resta d’entitats incloses en l’àmbit d’aplicació de l’Ordenança. El
procediment també es pot iniciar bé per iniciativa pròpia, o bé a conseqüència d’una
ordre superior, a petició raonada d’altres òrgans o per denúncia.
També s’inicia a conseqüència de l’informe de control financer emès per la Intervenció
General.
En l’acord pel qual s’inicia el procediment de reintegrament, s’hi han d’indicar la causa
que en determina l’inici, les obligacions incomplertes i l’import de la subvenció afectat.
4. En la tramitació del procediment s’ha de garantir, en tot cas, el dret de la persona
interessada a l’audiència.
5. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment de
reintegrament és de 12 mesos des de la data de l’acord d’iniciació. Aquest termini es pot
suspendre i s’ha d’ampliar d’acord amb el que es preveu en els apartats 5 i 6 de l’art. 21
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Si transcorre el termini per a resoldre sense que se’n notifiqui una resolució expressa, es
produeix la caducitat del procediment, sens perjudici de continuar les actuacions fins a
l’acabament i sense que es consideri interrompuda la prescripció per les actuacions fetes
fins a l’acabament del termini esmentat.
La resolució del procediment de reintegrament ha d’identificar la persona obligada al
reintegrament, les obligacions incomplertes, la causa de reintegrament que s’hi esdevé i
l’import de la subvenció per reintegrar, juntament amb la liquidació dels interessos de
demora.
La resolució s’ha de notificar a la persona interessada i a les persones físiques
responsables solidàriament en els termes de l’apartat 57.1, la qual s’ha de requerir per a
fer el reintegrament corresponent en el termini i en la forma que s’estableix en el
Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.
6. La resolució del procediment de reintegrament exhaureix la via administrativa.
7. Eventualment, en el supòsit de no fer-se el reintegrament, els serveis de tresoreria han
de remetre la resolució judicial de declaració de fallida al centre gestor corresponent
perquè identifiqui les persones responsables subsidiàriament.
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Article 58. Pèrdua del dret al cobrament de la subvenció
1. Es produeix la pèrdua del dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció en cas
de falta de justificació, de justificació incompleta o de concurrència d’alguna de les
causes previstes en l’art. 56 d’aquesta Ordenança.
El procediment per declarar la procedència de la pèrdua del dret de cobrament de la
subvenció és l’establert en l’art. 57 d’aquesta Ordenança.
2. Amb independència del criteri d’atorgament de la subvenció aplicat, quan la persona
beneficiària presenti una justificació definitiva per un import inferior al concedit, el
centre gestor pot cancel·lar d’ofici el romanent de la concessió, amb l’acceptació prèvia
de la persona beneficiària.
TÍTOL V. CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS
Article 59. Règim jurídic del control financer
D’acord amb les previsions de la disposició addicional catorzena de l’LGS, el que es
disposa en el títol III de la llei esmentada sobre l’objecte del control financer és
aplicable al control financer de les subvencions que concedeix aquesta corporació i els
seus organismes autònoms i la resta d’entitats incloses dins l’àmbit d’aplicació de
l’Ordenança; sobre l’obligació de col·laboració de les persones beneficiàries, les entitats
col·laboradores i les terceres persones relacionades amb l’objecte de la subvenció, o
sobre la justificació, i també sobre les facultats i els deures del personal controlador.
Quant al procediment del control, la documentació de les actuacions i els efectes dels
informes, hi són aplicables les normes que s’estableixen en els articles següents i en el
que es pugui establir en les bases d’execució del pressupost.
Article 60. Òrgan que exerceix el control financer
El control financer de les subvencions que concedeix el Consell Insular de Mallorca i
els organismes que en depenen, l’exerceix la Intervenció General de la corporació. Amb
la finalitat d’exercir aquesta competència, la Intervenció ha de sotmetre a l’aprovació de
la consellera o del conseller responsable de l’àrea d’Hisenda un pla d’auditories en què
s’han d’enumerar totes les que s’han de practicar durant l’any i del qual s’ha de donar
compte al Ple. La Intervenció General de la corporació pot proposar que se sol·liciti a la
Intervenció general de l’Administració de l’Estat la realització de controls financers
sobre persones beneficiàries, o pot demanar la col·laboració d’empreses externes
d’auditoria.
Article 61. Regles generals de procediment
1. Les actuacions de control financer sobre persones beneficiàries i, si escau, sobre
entitats col·laboradores s’han d’iniciar mitjançant la notificació a aquestes persones. En
la notificació s’han d’indicar la naturalesa i l’abast de les actuacions que s’han de fer, la
data que es presentarà l’equip de control que les ha de fer, la documentació que, en un
principi, s’ha de posar a disposició seva i altres elements que es considerin necessaris.
Al començament de les actuacions, s’han d’informar les persones beneficiàries i, si
escau, les entitats col·laboradores dels drets i de les obligacions que tenen en el curs
d’aquestes actuacions. Igualment, aquestes actuacions s’han de comunicar a la unitat
gestora de les subvencions de la corporació.
2. Les actuacions de control financer es poden documentar en diligències i informes.
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Les diligències s’han d’utilitzar per a deixar constància dels fets o de les manifestacions
que són rellevants per a la finalitat del control i que es produeixen durant les actuacions.
Els informes s’han d’emetre en finalitzar les actuacions i han de comprendre els fets
posats de manifest i les conclusions que se’n deriven, i també, si escau, les propostes
d’incoació dels procediments de reintegrament o sancionadors que l’òrgan actuant
consideri escaient formular en vista de les irregularitats detectades.
3. Els informes de control financer, els ha de trametre la Intervenció a l’òrgan que
concedeix la subvenció i a la persona beneficiària final.
4. En vista de l’informe, l’òrgan que concedeix la subvenció ha d’adoptar les mesures
necessàries per a millorar la gestió i, si escau, ha de resoldre incoar els procediments de
reintegrament i sancionadors que pertoquin. També s’ha de donar compte al Ple de
l’informe i de les mesures adoptades.
Article 62. Efectes dels informes de control financer
1. Quan en l’informe emès per la Intervenció General es reculli la procedència de
reintegrar la totalitat o una part de la subvenció, l’òrgan gestor ha d’acordar, basant-se
en aquest informe i en el termini de tres mesos, iniciar l’expedient de reintegrament i ho
ha de notificar a la persona beneficiària o a l’entitat col·laboradora, que disposa de
quinze dies per a al·legar el que consideri convenient en defensa seva.
2. L’òrgan gestor ha de comunicar a la Intervenció General, en el termini de tres mesos
a partir de la recepció de l’informe de control financer, la incoació de l’expedient de
reintegrament o la discrepància amb la seva incoació, que ha de ser motivada.
En aquest darrer cas, la Intervenció General pot emetre un informe d’actuació adreçat al
titular del departament del qual depèn o en el qual s’adscriu l’òrgan gestor de la
subvenció, el qual també s’ha de traslladar a l’òrgan gestor.
El titular del departament, una vegada rebut aquest informe, ha de manifestar a la
Intervenció General, en el termini màxim de dos mesos, la conformitat o la
disconformitat amb el contingut de l’informe. La conformitat amb l’informe d’actuació
vincula l’òrgan gestor a incoar l’expedient de reintegrament.
En cas de disconformitat, la Intervenció General pot elevar l’informe a la consideració
de la Presidència, la decisió de la qual resol la discrepància.
3. Una vegada iniciat l’expedient de reintegrament i en vista de les al·legacions
presentades o, en qualsevol cas, transcorregut el termini atorgat per fer-ho, l’òrgan
gestor ha de traslladar les al·legacions presentades, juntament amb la seva opinió, a la
Intervenció General, que n’ha d’emetre informe en el termini d’un mes.
La resolució del procediment de reintegrament no es pot separar del criteri recollit en
l’informe de la Intervenció General. Quan l’òrgan gestor no accepta aquest criteri, amb
caràcter previ a la proposta de resolució, ha de plantejar discrepància, que s’ha de
resoldre d’acord amb el procediment que es preveu en les bases d’execució del
pressupost en matèria de despeses.
4. Una vegada dictada la resolució, i simultàniament a la notificació, l’òrgan gestor l’ha
de traslladar a la Intervenció General.
5. La formulació de la resolució del procediment de reintegrament amb omissió de
l’informe de la Intervenció General, d’acord amb el tràmit que es preveu en l’apartat 3,
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dóna lloc a l’anul·labilitat de la resolució, que pot ser convalidada d’acord amb el
procediment que es preveu en les bases d’execució del pressupost en matèria de
despeses.
TÍTOL VI. INFRACCIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES
Article 63. Règim jurídic de les infraccions administratives
1. Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i les
omissions tipificades en l’art. 53 i els següents de l’LGS.
2. Les infraccions es consideren lleus, greus o molt greus d’acord amb la Llei esmentada
i les sancions que s’hi tipifiquen s’han d’aplicar als infractors.
Article 64. Règim jurídic de les sancions administratives
1. Les sancions en matèria de subvencions s’imposen mitjançant la incoació d’un
expedient administratiu. En tot cas, s’ha de donar audiència a la persona interessada
abans de dictar l’acord corresponent, i l’expedient s’ha de tramitar d’acord amb els
preceptes de la Llei 39/2015, d’1 de octubre de 2015, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
2. El procediment s’inicia d’ofici, com a conseqüència de l’actuació de comprovació de
l’òrgan que concedeix la subvenció o de l’entitat col·laboradora, i també de les
actuacions de control financer que es preveuen en la legislació vigent.
3. Són competents per a resoldre el procediment sancionador els òrgans següents:
a) En el Consell Insular de Mallorca:


Per la comissió d’infraccions lleus i greus, el titular de la conselleria que
concedeix la subvenció.



Per la comissió d’infraccions molt greus, el Consell Executiu.

b) En els organismes autònoms que en depenen, els òrgans de govern d’aquestes
entitats, d’acord amb el que es preveu en la seva normativa reguladora i d’acord
amb les normes de gestió pressupostària que, en cada cas, la corporació tengui
aprovades.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera. Premis
1. Els subjectes inclosos dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança poden convocar
premis, que tenen per objecte reconèixer, recompensar o estimular accions que en són
mereixedores, pel caràcter social, cultural, esportiu, ambiental, etc., sempre que estiguin
en les línies d’actuació pròpies dels diferents departaments de la corporació.
2. En les convocatòries corresponents s’han d’indicar el nombre de premis convocats,
els requisits dels participants, l’import i els criteris d’adjudicació, que s’han de
determinar per la qualitat i per la idoneïtat, i l’adequació de l’activitat premiada a la
finalitat específica pretesa.
3. Sempre que la naturalesa del premi convocat ho permeti, s’ha de garantir l’anonimat
de les persones concursants fins que s’adjudiqui.
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4. En consideració a la naturalesa de la subvenció, per a optar al premi no s’ha d’exigir
acreditar que es compleixen els requisits establerts en l’art. 8 d’aquesta Ordenança.
5. Als premis, a més de la publicitat pròpia de tota convocatòria de subvencions, se’ls
ha de donar la màxima difusió possible entre les persones que hi poden estar
interessades. El jurat, del qual formen part les persones que s’han de designar en la
convocatòria per la preparació o per la idoneïtat, siguin personal de la corporació o no
ho siguin, és qui valora els projectes presentats en funció dels criteris detallats en les
convocatòries, emet el veredicte i l’eleva a l’òrgan que concedeix el premi. El jurat pot
proposar declarar totalment o parcialment deserta la convocatòria, si creu que els
projectes presentats no assoleixen els objectius prevists.
6. Atès que aquestes subvencions es concedeixen en consideració a una determinada
situació que es dóna en el perceptor, no requereixen cap altra justificació que
l’acreditació d’aquesta situació per qualsevol mitjà admissible en dret, abans de la
concessió, sens perjudici dels controls que es puguin establir per a verificar-ne
l’existència.
Disposició addicional segona. Justificació en virtut de convenis de col·laboració amb
administracions públiques i organismes o entitats públiques vinculades o que en
depenen
En els convenis de col·laboració que regulin els ajuts que el Consell Insular de Mallorca
i els organismes autònoms i consorcis que en depenen atorguin a altres administracions
públiques, la subvenció es pot justificar a través d’un certificat emès pel titular de
l’òrgan que l’ha percebuda, pel qual s’acrediti la realització de l’activitat i el
compliment de la finalitat de la subvenció, i també a través de l’informe emès per la
Intervenció, o òrgan de control financer equivalent, de l’entitat beneficiària pel qual
acredita la veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció.
Disposició addicional tercera. Subvencions que integren el Programa de cooperació
econòmica de l’Estat a les inversions de les entitats locals
Les subvencions que integren el Programa de cooperació econòmica de l’Estat a les
inversions de les entitats locals, de la mateixa manera que les subvencions que integren
plans o instruments similars que tenguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i
de cooperació municipal, es regeixen per la seva normativa específica i els són
aplicables supletòriament les disposicions d’aquesta Ordenança.
Disposició addicional quarta. Subvencions que atorguen les fundacions del sector públic
insular
Les fundacions del sector públic insular estan subjectes als principis de gestió i als
d’informació prevists en la Llei general de subvencions, quant als lliuraments dineraris
que facin a favor de tercers sense contraprestació.
A l’efecte d’aquesta Ordenança es consideren fundacions del sector públic insular les
fundacions en les quals s’esdevengui alguna de les circumstàncies següents:
a) Es constitueixin amb una aportació majoritària, directa o indirecta, del Consell
Insular de Mallorca o de les entitats que en depenen.
b) El seu patrimoni fundacional, amb un caràcter de permanència, estigui format en
més d’un 50 % per béns o drets aportats o cedits per les entitats esmentades.
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En tot cas, les aportacions gratuïtes que fan han de tenir una relació directa amb
l’objecte de l’activitat contingut en la norma de creació o en els seus estatuts i la
concessió d’aquests lliuraments s’ha d’ajustar al procediment elaborat per l’entitat, el
qual ha de preveure els aspectes següents:
a) Òrgan competent per dictar l’acord
b) Contingut de l’acord que, en tot cas, ha de contenir:


Objecte, finalitat i condicions del lliurament dinerari



Requisits que han de complir els perceptors



Criteris de selecció



Quantia màxima del lliurament

c) Mitjans de publicitat que cal utilitzar per promoure la concurrència i la
informació que s’ha de facilitar sobre el contingut de la convocatòria. Quan la
convocatòria supera la quantitat de 300.000 € o quan els lliuraments individuals
a cada persona perceptora poden superar la quantitat de 100.000 €, a més dels
mitjans de publicitat que habitualment utilitza l’entitat, l’acord a què es refereix
la lletra anterior s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
d) Tramitació de les sol·licituds
e) Justificació per part del perceptor de la utilització de l’ajuda
Aquestes entitats només poden fer lliuraments dineraris sense contraprestació de manera
directa en els casos a què es refereix l’art. 17.2 d’aquesta Ordenança.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició transitòria única. Règim transitori de procediments
1. Als procediments de concessió de subvencions iniciats a l’entrada en vigor d’aquesta
Ordenança, els és aplicable la normativa vigent en el moment de l’inici de l’expedient
corresponent.
2. Amb aquesta finalitat, s’entén que l’expedient s’ha iniciat quan l’òrgan competent ha
aprovat la convocatòria pública corresponent de subvencions i s’ha publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Si són subvencions consignades nominativament en el pressupost de la corporació,
l’expedient s’entén iniciat quan la persona interessada ha presentat la sol·licitud de
subvenció acompanyada de la documentació legalment exigible.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
1. Es deroguen expressament les normes següents:
a) El Reglament de subvencions i ajudes econòmiques, aprovat pel Ple del Consell
Insular de Mallorca en sessió de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132, de 3 de
novembre).
b) Les bases reguladores de les ajudes econòmiques per a entitats de la Direcció de
l’Àrea de Serveis Socials, aprovades pel Ple del Consell Insular de Mallorca en
la sessió de 5 de maig de 2005 (BOIB núm. 99, de 30 de juny).
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c) Les bases reguladores de les ajudes econòmiques individuals de la Direcció de
l’Àrea de Serveis Socials, aprovades pel Ple del Consell Insular de Mallorca en
sessió de 5 de maig de 2005 (BOIB núm. 99, de 30 de juny).
d) Les bases reguladores de l’activitat de patrocini per a persones i entitats per part
de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, aprovades pel Ple del
Consell Insular de Mallorca en sessió de 6 de juny de 2005 (BOIB núm. 112, de
28 de juliol).
e) Les bases reguladores de les ajudes econòmiques de la Direcció de l’Àrea de
Promoció Sociocultural, aprovades pel Ple del Consell Insular de Mallorca en
sessió de 5 de juny de 2006 (BOIB núm. 102, de 22 de juliol).
f) L’Ordenança per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions en
matèria cinegètica i de pesca fluvial, aprovades pel Ple del Consell de Mallorca,
en sessió de 12 d’abril de 2012 (BOIB núm. 65, de 8 de maig).
2. Així mateix, queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposen
al que s’estableix en aquesta Ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entra en vigor quinze dies hàbils després de publicar-se en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) comenta que, atès que aquesta ordenança
permetrà agilitar el funcionament de les subvencions al Consell de Mallorca, val la pena destacar-ne
alguns aspectes que se modifiquen.
Es regula la generalitat de l’activitat de foment del Consell de Mallorca a través de subvencions del
mateix Consell de Mallorca, d’organismes autònoms i consorcis que en depenen, i se’n facilita una
referència aplicable a les fundacions públiques.
S’ha millorat la versió de l’ordenança que trobaren a inici de legislatura fent èmfasi en els aspectes que
poden millorar els processos de gestió administrativa de les subvencions, tot intentat reduir burocràcia en
establir criteris comuns per a tots els departaments, especialment pel que fa als processos de concessió,
justificació i garanties.
L’adapten als nous preceptes de la Llei general de subvencions i de la Llei 39/2015, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques i integren, en un sol document, la normativa estatal,
autonòmica i local de referència.
Amb l’augment del llindar de 250.000 €, mitjançant la modificació de bases d’execució que varen fer,
moltes convocatòries es podran autoritzar per part dels consellers executius en lloc d’haver de passar pel
Consell Executiu, la qual cosa és una evident agilitació del procediment.
L’existència de l’ordenança general permetrà estalviar tràmits d’aprovació de bases reguladores per a
cada convocatòria o conveni. N’hi haurà prou amb l’aprovació de la convocatòria en la immensa majoria
de casos i esperen que tot això redueixi significativament els terminis d’aprovació, publicació i
convocatòria, cosa que interessarà molt als ciutadans.
Les subvencions d’import inferior a 3.000 € tendran caràcter d’import cert per norma general i no farà
falta revisar-les a la baixa en funció del grau d’execució del projecte subvencionat. També s’aplicarà
aquest criteri en totes les subvencions que donen a entitats locals de Mallorca.
Les entitats locals podrà justificar la realització de les activitats subvencionades amb la certificació
d’obligacions reconegudes, la qual cosa també en facilitarà la gestió pressupostària i financera.
Un punt molt important és que fomenten la subcontractació socialment responsable. Amb caràcter
general, es podrà autoritzar la subcontractació amb tercers de les activitats subvencionades fins a un 60%,
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percentatge que arriba al 80% si la subcontractació s’ha realitzat totalment mitjançant societats laborals,
cooperatives de treball, entitats no lucratives de finalitat social, centres especials d’ocupació i/o empreses
d’inserció.
També amb caràcter general, el beneficiari d’una bestreta ha de presentar la garantia del 120%, com fins
ara, però a partir d’ara, quan la subvenció sigui inferior a 1.800 € i correspongui a entitats no lucratives,
n’estaran exempts. En el cas d’administracions públiques, entitats dependents d’administracions
públiques, empreses públiques o fundacions de l’administració pública, les bestretes podran ser del 100%
prèvia autorització del conseller d’Hisenda.
Igualment, amb caràcter general, es podrà adoptar el model de compte justificatiu simplificat per a
subvencions inferiors a 60.000 € o fins a 300.000 € quan es tracti d’entitats locals. Com es veu, els
ajuntaments tendran un tracte preferent amb aquesta ordenança general de subvencions. Això vol dir que
la immensa majoria de subvencions que atorga el Consell de Mallorca estaran afectades per aquest
precepte.
Finalment indica que també se’n regulen les justificacions simplificades mitjançant aportacions
d’informes d’auditoria per a subvencions superiors als 30.000 € pensant, sobretot, en les subvencions
nominatives a entitats no lucratives.
Fa notar que aquests són els aspectes més importants a destacar d’aquesta ordenança general de
subvencions que esperen que ajudi a agilitar i simplificar la gestió de subvencions que fa el Consell de
Mallorca.
El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) manifesta que el seu Grup considera l’ordenança positiva i
necessària però s’hi abstendran perquè valoren la possibilitat de fer-hi aportacions durant la seva
tramitació i, si al final no en fessin, sí que votarien a favor en el moment de fer-ne l’aprovació definitiva.
La Sra. ROIG (PP) anuncia que el Grup Popular s’abstendrà en la votació d’aquesta proposta.
Tot seguit li agraeix al Sr. Bonet el resum dels aspectes més destacables de l’ordenança atès que és
evidentment que no és una ordenança senzilla ja que consta de 64 articles, disposicions addicionals i
transitòries i espera que aquesta ordenança ajudi no només a l’administració a tramitar les subvencions
sinó que aquestes també resultin més àgils per a l’administrat.
Ressalta que el Sr. Bonet ha dit que a les bases reguladores de les convocatòries d’atorgament de
subvencions seran més simples perquè es remetran a l’ordenança i assenyala que s’estudiaran l’ordenança
perquè dubten que realment serveixi per agilitar-ne els tràmits. En aquest sentit, volen confirmar que sigui
un instrument d’agilitació i que no passi que, qui sol·liciti una subvenció, s’hagi de llegir distints articles
de l’ordenança per saber si hi té dret o no.
Per concloure, indica que l’ordenança és una mena de text refós de la normativa estatal, autònoma i local
però s’ha de mirar que no estableixi més traves o requisits dels que hi pugui establir la legislació vigent i
reitera que esperen que sigui una ordenança que redundi en benefici de l’administració i dels administrats.
El Sr. BONET agraeix la bona disposició mostrada pels portaveus del distints grups polítics.
A continuació comenta que era urgent poder aprovar l’ordenança en el primer ple que fos possible perquè
llavors se n’ha d’obrir un termini de 30 d’exposició pública i voldrien que estigués vigent per a l’any que
ve i que fos d’aplicació a totes les subvencions del proper exercici.
Per acabar, reitera el seu agraïment pels vots a favor i per l’abstenció en la votació d’aquesta ordenança la
qual espera que puguin millorar gràcies a les aportacions que hi facin els distints grups polítics.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca i Podem Mallorca) , cap vot en contra i quinze abstencions (PP, El Pi-Proposta
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
PUNT 4. RECTIFICACIÓ D’ERROR EN L’ACORD D’APROVACIÓ DEL
COMPTE GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA CORRESPONENT A
L’EXERCICI 2015.
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Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu d’Hisenda i
Infraestructures:
Vist que la Comissió informativa General i especial de Comptes d'aquesta Corporació
en compliment del que disposa l'article 212.2 del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel RD Leg. 2/2004, de 5 de març, va dictaminar, en sessió
celebrada el dia 1 de setembre d’enguany, el Compte general del Consell de Mallorca
corresponent a l'exercici de 2015, el qual està integrat pels estats i documents de la
pròpia Entitat, dels seus organismes autònoms Institut Mallorquí d’Afers Socials
(IMAS), Institut de l’Esport Hípic de Mallorca (IEHM), Agència de Protecció de la
Legalitat Urbanística i territorial de Mallorca (APLU), dels seus Consorcis Consorci
Serra de Tramuntana (CST), Consorci TIC-Mallorca i Consorci Eurolocal-Mallorca, i
de la societat mercantil Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU.
Atès que l’expedient, amb la documentació corresponents a totes les institucions
esmentades, està elaborat pels serveis d’Intervenció i informat per la interventora
general dia 28 de juliol de 2016.
Vist, d'altra banda, que el Compte General esmentat es va sotmetre a informació
pública, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears núm. 114, de 8 de setembre de 2016, pel seu examen i formulació, per escrit, de
les objeccions i les observacions pertinents, durant un termini de quinze dies hàbils i
vuit més, sense que s'hagi presentat cap reclamació dins aquest termini.
Vist que el plenari del Consell de Mallorca, en sessió celebrada dia 10 de novembre de
2016, va aprovar el Compte General esmentat, en relació al qual s’ha detectat un error
material, consistint aquest en què es va ometre la referència a l’aprovació dels comptes
generals dels tres consorcis depenents del Consell de Mallorca, se sotmet al plenari de la
Corporació la subsanació del referit error, en el sentit següent:
On diu:
“Aprovar el Compte General del Consell de Mallorca i els seus organismes autònoms
corresponent a l'exercici de 2015, elaborat pels serveis d'intervenció i dictaminat per la
Comissió de Serveis Generals i Especial de Comptes en sessió celebrada dia 1 de setembre
de 2016, el qual està integrat pel de la pròpia Entitat, els dels Organismes Autònoms
Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Institut de l’Esport Hípic de Mallorca (IEHM) i
Agència de Protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca (ADU) i els
comptes anuals de la Societat Mercantil Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU, comprenent
els comptes i estats a què es refereixen els punts 2 i 3 de l'article 209 del Text Refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, i
les Regles 97 a 104 de la OEHA 4041/2004, de 23 de novembre, que aprova la
Instrucció del model normal de Comptabilitat Local.”
Ha de dir:
“Aprovar el Compte General del Consell de Mallorca i els seus organismes autònoms
corresponent a l'exercici de 2015, elaborat pels serveis d'intervenció i dictaminat per la
Comissió de Serveis Generals i Especial de Comptes en sessió celebrada dia 1 de setembre
de 2016, el qual està integrat pel de la pròpia Entitat, els dels Organismes Autònoms
Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Institut de l’Esport Hípic de Mallorca (IEHM) i
Agència de Protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca (ADU), els dels
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seus Consorcis Consorci Serra de Tramuntana (CST), Consorci TIC-Mallorca i
Consorci Eurolocal-Mallorca, i els comptes anuals de la Societat Mercantil Ràdio i
Televisió de Mallorca, SAU, comprenent els comptes i estats a què es refereixen els punts
2 i 3 de l'article 209 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, i les Regles 97 a 104 de la OEHA 4041/2004, de
23 de novembre, que aprova la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local.”
El Sr. MAS (secretari general) recorda que aquest punt no va passar per Comissió
Informativa i, per tant, s’ha de ratificar la seva inclusió en l’ordre del dia.
Sotmesa la inclusió a votació, s’aprova per unanimitat.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
PUNT 5. PROPOSTA DE REVISIÓ DE LES TARIFES DEL CONTRACTE DE
CONCESSIÓ DE L’OBRA PÚBLICA PER A LA CONSTRUCCIÓ,
CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA CARRETERA MA-15 PALMAMANACOR PER A L’ANY 2016. (EXP. 001/04)
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de
Territori i Infraestructures que diu:
El 16 de novembre de 2016, registre d’entrada 31517, el representat de la
CARRETERA PALMA-MANACOR, CONCESSIONÀRIA DEL CONSELL DE
MALLORCA S.A., va presentar un escrit en el qual sol·licitava que s’acordés la revisió
del les tarifes aplicables a l’exercici 2017, incrementant les tarifes vigents un 0,7%,
d’acord amb el que estableixen els Plecs de clàusules administratives particulars del
contracte de concessió.
El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 14 d’abril de 2016, va aprovar
l’actualització de les tarifes per a l’any 2016 del contracte de concessió de l’obra
pública per a la construcció, conservació i explotació de la carretera Ma-15 PalmaManacor signat el dia 24 de juny de 2004, a aplicar a partir de dia 1 de gener de 2016,
d’acord amb els imports següents:
Tipus de vehicle
Vehicle lleuger
Vehicle pesat

Tarifa 2016 sense IVA
0,026279472€
0,042047908€

Tarifa 2016 IVA 21% inclòs
0,031798161€
0,050877969€

El cap de secció de la Unitat de Gestió Econòmica en el seu informe, de dia 21 de
novembre de 2016, assenyala que la variació de Preus al Consum Interanual de la CAIB
d’acord amb el sistema IPC base 2011, des d’octubre 2015 fins a octubre 2016, ha estat
del 0,7% segons el certificat de l’Institut Nacional d’Estadística, motiu pel qual informe
que les tarifes per a l’any 2017, restaran de la següent forma i amb el següent import:
Tipus de vehicle
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Tarifa 2017 sense IVA

Tarifa 2017 IVA 21% inclòs

Vehicle lleuger
Vehicle pesat

0,026463428€
0,042342243€

0,032020748€
0,051234114€

La clàusula 60.3 b), 1r. paràgraf dels plecs de clàusules administratives particulars, pels
quals es regeix el contracte de concessió d’obra pública per a la construcció,
conservació i explotació de la carretera Ma-15 Palma-Manacor, estableix que les tarifes
definides pel concessionari s’actualitzaran en la mateixa proporció que l’Index General
al Consum (IPC) interanual de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, portant-se a
terme aquestes actualitzacions a partir de dia 1 de gener de l’any següent a la primera
anualitat completa des de la posada en servei de la carretera i a partir de llavors, l’1 de
gener de cada any successiu.
La clàusula 61.1.1 dels plecs de clàusules administratives particulars indiquen que abans
de dia 31 de gener de cada any, el Consell Insular de Mallorca i el concessionari hauran
de firmar l’Acta en la qual quedin perfectament establerts els trànsits haguts l’any
anterior, detallats per trimestres, i diferents entre vehicles lleugers i pesats.
La clàusula 60.4 1r. paràgraf, dels plecs de clàusules administratives particulars pels
quals es regeix el contracte de concessió d’obra pública per a la construcció,
conservació i explotació de la carretera Ma-15 Palma-Manacor, assenyala que l’import
trimestral a pagar pel Consell Insular de Mallorca al concessionari en concepte de
retribució variable, serà el resultat de multiplicar la tarifa vigent en aquests moment pel
nombre de vehicles-quilòmetre haguts l’any anterior, aprovat per l’Administració i el
concessionari a l’Acta de consolidació del trànsit real corresponent a l’any anterior.
Atès l’informe jurídic de la cap de Servei de la Secretaria Tècnica de dia 22 de
novembre de 2016 i l’informe de fiscalització de conformitat de Intervenció General de
dia 25 de novembre de 2016, la consellera executiva de Territori i Infraestructures
sotmet a la consideració de la Comissió Informativa General i de Comptes, pel seu
dictamen previ a la elevació al Plenari del Consell Insular de Mallorca, la següent
proposta d’
ACORD
1. Actualitzar un 0,7% la tarifa per a l’any 2017 del contracte de concessió d’obra
pública per a la construcció, conservació i explotació de la carretera Ma-15 PalmaManacor a aplicar a partir de dia 1 de gener de 2017, de conformitat amb el que
estableix la clàusula 60.3 b) 1 r. paràgraf del plecs de clàusules administratives
particulars que regeixen el contracte de concessió d’obra pública, signat el dia 24 de
juny de 2004, que seran les següents:
Tipus de vehicle
Vehicle lleuger
Vehicle pesat

Tarifa 2017 sense IVA
0,026463428€
0,042342243€

Tarifa 2017 IVA 21% inclòs
0,032020748€
0,051234114€

2. La retribució variable que el Consell Insular de Mallorca ha d’abonar a la companyia
concessionària “Carretera Palma-Manacor concessionària del Consell Insular de
Mallorca SA” (PAMASA) amb CIF A-57277709, l’any 2017, serà el resultat d’aplicar
les tarifes aprovades en l’apartat anterior al nombre de vehicles lleugers i vehicles
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pesats que determini l’Acta de consolidació del trànsit real hagut al llarg de l’any 2016
en la carretera Ma-15.
3. Notificar l’acord a l’entitat interessada.
Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es poden interposar,
alternativament, els recursos següents:
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el tribunal que resulti
competent en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la
recepció de la present notificació.
b) El recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que ha dictat l’acord, en el termini
d'un mes, comptador a partir de l‘endemà de rebre aquesta notificació. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la
recepció de la notificació de la desestimació del recurs esmenta.
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició podrà interposar-se el recurs
contenciós administratiu en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent
a la desestimació presumpta (un mes des de la interposició del recurs sense que s'hagi
notificat la resolució).
Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat
la resolució, podreu interposar el recurs contenciós administratiu davant el tribunal que
resulti competent, contra la desestimació presumpta del recurs de reposició, sense
limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi
pertinent. 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 règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) explica que es tracta d’un
increment del 0,7% d’acord amb l’IPC, que s’aplica així com està previst en el contracte.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per setze vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP, El Pi-Proposta
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
PUNT 6. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS POTESTATIU DE
REPOSICIÓ INTERPOSAT PER L’ENTITAT “SERFOAG,SL”, CONTRA
L’ACORD DEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA DE DIA 12 DE MAIG
DE 2016 (ES 26/2015)
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de
Territori i Infraestructures que diu:
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En dates 21 i 22 de juny de 2016 (i amb números 17328 i 4031 respectivament) va tenir
entrada en el registre general del Consell de Mallorca i en el registre del seu
Departament de Territori i Infraestructures, el recurs potestatiu de reposició interposat
pel Sr. Antonio Bonafé Ramis (en representació de l’entitat “Serfoag, S.L”amb NIF
núm. B-57250771) contra l’Acord del Ple del Consell de Mallorca de data 12 de maig
de 2016 i mitjançant el qual s’imposa a dita entitat una sanció consistent en multa de
6.010,12€(ES 26/2015).
Mitjançant resolució de data 4 de juliol de 2016 la consellera executiva de Territori i
Infraestructures acordà comunicar al Sr. Bonafé l’entrada del seu recurs potestatiu de
reposició en el registre de l’òrgan competent , el termini màxim per a resoldre i
notificar (així com les conseqüències legals derivades de l’ incompliment de dita
obligació) i el requeriment d’esmena de la seva sol·licitud (tot advertint-li de les
conseqüències legals que es derivarien d’un possible incompliment del mateix). Dit
escrit fou notificat en data 12 de juliol de 2016 (registre de sortida núm. 15666), tenint
la documentació sol·licitada en el registre del Departament esmentat en data 19 de juliol
de 2016 amb núm. d’entrada 4634.
En dates 9 i 10 d’agost de 2016 (i amb números 22179 i 5130, respectivament ) varen
tenir entrada en el registre general del Consell de Mallorca i en el registre del seu
Departament de Territori i infraestructures al·legacions presentades pel Sr, Antonio
Bonafé Ramis ( en representació de l’entitat “Serfoag, SL”, amb NIF núm. B57250771).
Atès l’informe jurídic de la cap de servei de la Secretaria Tècnica de dia 2 de setembre
de 2016 i l’informe de fiscalització de conformitat de la interventora general de dia 30
de novembre de 2016, la consellera executiu de Territori i Infraestructures sotmet a la
consideració de la Comissió Informativa General i de Comptes, pel seu dictamen previ a
la elevació al Plenari del Consell Insular de Mallorca, la següent proposta d’
ACORD
1. Estimar el recurs potestatiu de reposició interposat, en data 21 de juny de 2016, pel
Sr. Antonio Bonafé Ramis (en representació de l’entitat “Serfoag, SL”, amb NIF núm.
B-57250771) contra l’Acord del Ple del Consell de Mallorca, de data 12 de maig de
2016, mitjançant el qual s’imposava a dita entitat una infracció tipificada com a molt
greu i una multa de 6.010,12€.
2. Modificar la classificació de la infracció contra la carretera que de molt greu passa a
lleu, com sol·licita l’empresa “Serfoag, SL”, amb NIF núm. B-57250771 en el seu
recurs de reposició per no existir intencionalitat ni perill greu per a les persones o coses
i ser la conseqüència del desplaçament d’un tractor per una carretera en un dia de pluja.
3. Anul·lar la sanció imposada pel Ple del Consell de Mallorca el dia 12 de maig de
2016 d’una multa de 6.010,12€ (ES 26/2015) i en conseqüència anul·lar la RD
120160010755, pel mateix import, de l’aplicació pressupostària 55.39190 de sancions
per infraccions en carreteres.

63

4. Imposar a l’empresa “Serfoag, SL”, amb NIF núm. B-57250771 una multa per import
de tres-cents euros 300€.
5. Notificar aquest acord als interessats, tot adjuntant una còpia de l’informe jurídic de
la cap de servei de la Secretaria Tècnica, de dia 2 de setembre de 2016.
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar Directament el
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal que resulti competent, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació.
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 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La sanció imposada haurà de ser efectiva dins el període voluntari establert a l´article
62.2 de la Llei General Tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre), en els següents
terminis:
a. Si el termini per a presentar el recurs d´alçada s´exhaureix, sense que s´hagi
presentat el mateix, entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data
d´exhauriment fins al dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos hàbil, fins a
l´immediat hàbil següent.
b. Si el termini per a presentar el referit recurs s´exhaureix, sense que s´hagi
presentat el mateix, entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de
l´exhauriment fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil,
fins a l´immediat hàbil següent.
El pagament podrà fer-se efectiu a qualsevol de les oficines bancàries que hi figuren en
el document d´ingrés, del qual us adjuntem 2 exemplars (un per l´entitat bancària i
l´altre per vosté). Transcorreguts els esmentats terminis sense haver-se fet efectiu
l´ingrés, es procedirà a la seva exacció per la via de constrenyiment.
La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) diu que es tracta d’una admissió
parcial del recurs presentat que implica que es davalli la quantia de la sanció de 6.000 € a 300 €.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIO DE L’ENCOMANDA DE
GESTIÓ A FAVOR DEL CONSELL DE MALLORCA DEL SERVEI DE
PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT DE L’AJUNTAMENT
DE LLUCMAJOR.
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament
Local que diu:
El Ple del Consell de Mallorca, en reunió de data 7 de maig de 1984 adoptà per
unanimitat la creació del Servei de Prevenció i d’Extinció d’Incendis i Salvament
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(SERPREISAL). Aquest òrgan es va crear per prestar serveis a tota l’illa de Mallorca,
excepte al terme municipal de Palma.
En el mateix acord de ple es va considerar convenient aprovar unes directrius en ordre a
la formalització de convenis de col·laboració amb tots els ajuntaments de Mallorca,
excepte l’ajuntament de Palma, per poder gestionar correctament aquesta competència.
Es varen aprovar dos models tipus de conveni, un per ajuntaments sense parc de
bombers al seu terme municipal, i l’altra per ajuntaments amb parc al seu terme
municipal.
Quant al tema del finançament, l’acord de creació del SERPREISAL va preveure que,
per finançar el Servei i atès que la competència es municipal, cada un dels municipis
hauria d’aportar l’1% del seu pressupost al Consell de Mallorca. Aquesta previsió
posteriorment es va corregir per acord del Ple de data 28 de juliol de 2000, afegint que
aquest 1% tenia com a límit el 50% del cost del parc. Com a conseqüència de totes
aquestes previsions, els anys vinents es varen anar signant convenis amb els
ajuntaments.
Posteriorment, en data 15 de desembre de 2011 el Ple del Consell de Mallorca, com a
conseqüència de la situació econòmica existent en aquells moments, va acordar
modificar l’acord del Ple de data 7 de maig de 1984 pel qual es va crear el
SERPREISAL eliminant la necessitat de que, per disposar del Servei, els ajuntaments
de l’Illa de Mallorca hagin d’aportar l’1% del seu pressupost. Amb aquest objecte es va
modificar la clàusula quarta de tots els convenis vigents conveni, i es va determinar que
el servei seria gratuït per a tots.
En data 14 d’abril de 2016 el Ple del Consell de Mallorca va acordar modificar l’acord
del Ple de data 7 de maig de 1984 pel qual es va crear el Servei de Prevenció i
d’Extinció d’incendis i Salvament (SERPREISAL) així com l’Acord del Ple de dia 15
de desembre de 2011, eliminant la previsió de gratuïtat del Servei per als ajuntaments de
població de 20.000 habitants.
També va aprovar un model de col·laboració i va instar als ajuntaments de Calvià, Inca,
Llucmajor, Manacor i Marratxí a aprovar pels respectius plens de la corporació
l’encomana de gestió de les seves competències en matèria de prevenció i extinció
d’incendis i salvament a favor del Consell de Mallorca. Respecte a l’aportació
econòmica el model de conveni preveu que l’ajuntament pot elegir entre dues opcions:
Opció A.- Un percentatge sobre el pressupost municipal: la quantitat del zero coma cinc
per cent (0,5 %) del seu pressupost general consolidat d’ingressos corrents (capítol 1 a
5, menys contribucions especials i altres ingressos afectats).
Opció B.- Un percentatge proporcional a la població de cada ajuntament sobre la
població total dels ajuntaments de Mallorca de més de vint mil habitants (excepte
Palma), els quals es repartiran el 7% del cost anual del Servei de Bombers del Consell
de Mallorca, excepte capítol VI. Les dades de població seran les de l’Institut Nacional
d’Estadística.
L’ajuntament de Llucmajor, per mitja d’acord plenari de data 25 de maig de 2016, ha
acordat encomanar la gestió a favor del Consell de Mallorca de la prestació, del servei
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de prevenció i extinció d’incendis i de salvament, escollint l’opció A, l’aplicació d’un
percentatge sobre el pressupost municipal.
Vist l’informe del Secretari General del CIM de data
intervenció general de data

i l’informe de fiscalització de la

Vist l’article 4.7 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local.
Per tot l’exposat, el conseller executiu de Desenvolupament Local eleva al Ple la
següent proposta d’
ACORD
1. Acceptar l’encomana de gestió efectuada per l’ajuntament de Llucmajor a favor del
Consell de Mallorca del servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, aprovat
mitjançant acord plenari de l’ajuntament de 3 de juny de 2016.
2. Aprovar, com a fórmula de finançament de l’encomana de gestió, l’opció A prevista a
la proposta de conveni aprovada pel Ple del Consell de Mallorca en data 14 d’abril de
2016:
-un percentatge sobre el pressupost municipal: la quantitat del zero coma cinc
per cent (0,5 %) del pressupost general consolidat d’ingressos corrents de
l’ajuntament de Llucmajor (capítol 1 a 5, menys contribucions especials i altres
ingressos afectats).
Es tracta conjuntament amb el punt núm. 8.
El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) comenta que els dos punts tracten de
l’acceptació de l’encomanda de gestió del servei de SERPREISAL que fan els ajuntaments de Manacor i
de Llucmajor.
Recorda que el Ple va aprovar un conveni marc al respecte; un conveni marc que preveia que poguessin
haver-hi dues opcions. Una feia referència a un percentatge sobre el pressupost i l’altra feia referència al
tema de població.
Els ajuntaments de Manacor i de Llucmajor han triat la primera opció, és a dir, pagar pel servei un 0,5%
del pressupost consolidat d’ingressos corrents (capítols de l’1 al 5, llevant les contribucions especials i
altres ingressos afectats).
Afegeix que estan en procés de dur al Ple de gener o febrer de 2017 l’encomanda de gestió de
l’Ajuntament de Calvià. Així mateix estan negociant amb l’Ajuntament de Marratxí i, de moment, amb
l’Ajuntament d’Inca no s’ha arribat a un acord.
El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé per anunciar que el seu Grup s’abstendrà en la
votació d’aquests punts però no perquè no estiguin d’acord amb la postura dels ajuntaments sinó per
coherència amb el fet que estan en contra que el Consell de Mallorca torni a cobrar el SERPREISAL als
ajuntaments.
Matisa que durant 4 anys no se’ls ha cobrat el SERPREISAL i pensa que era una bona mesura perquè
afavoria els ajuntaments. Ara, en canvi, han tornat a posar aquesta càrrega a l’Ajuntament de Manacor i
als seus ciutadans i és per això que El Pi-Proposta per les Illes no hi donarà el seu suport.
El Sr. SALOM (PP) anuncia que el Grup Popular votarà en contra d’aquests dos punts per una sèrie de
raons.
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Una és que la legislatura passada varen eliminar el cobrament del SERPREISAL perquè consideraven que
era un impost injust. En canvi, es varen prendre altres mesures de col·laboració amb els ajuntaments
tenint en compte que, en aquells moments de dificultats, als ajuntaments els era molt difícil complir amb
aquesta obligació de SERPREISAL.
Quan va començar aquesta legislatura, el nou equip de govern va entendre que sí que s’havia de cobrar el
SERPREISAL però, sorprenentment, durant el 2016 no s’ha cobrat res per aquest concepte.
El PP no entén que la línia d’actuació sigui cobrar aquest servei als ajuntaments de més de 20.000
habitants –excepte Palma–; els ajuntaments ho prevegin en els seus pressuposts però el Consell de
Mallorca no ho cobri. Per tant, caldria saber per què el Consell de Mallorca no ha cobrat aquest servei.
D’altra banda també resulta sorprenent que amb uns ajuntaments se’n subscriguin convenis, amb uns
altres ajuntaments no se sàpiga què faran i amb els ajuntaments que no tenguin convenis probablement
se’n vulgui fer una ordenança; una ordenança que no se sap si inclourà tots els ajuntaments –a pesar que
n’hi hagi que ja tenguin conveni– o si només afectarà a aquell ajuntament que avui ha manifestat que no
vol conveni i hi faran una ordenança ad hoc.
Per aquests motius, el Grup Popular entén que Desenvolupament Local no té les coses clares amb relació
a aquest tema i, per això, s’estimen més esperar a veure els esdeveniments i, així mateix, també confien
que el conseller sigui conseqüent amb la problemàtica dels ajuntaments i retiri aquest impost de
SERPREISAL.
El Sr. FONT observa que intentarà aclarir els dubtes que té el Partit Popular, encara que no esperava el
seu vot favorable perquè durant la passada legislatura, quan el PP governava, va suprimir aquesta taxa als
ajuntaments.
Tot seguit puntualitza que just és qüestió d’aplicar-hi la llei, és a dir, que és una qüestió de competències.
Les competències en prevenció i extinció d’incendis són pròpies dels ajuntaments de més de 20.000
habitants, i no ho són en el cas d’ajuntaments de menys de 20.000 habitants.
El Consell de Mallorca té un servei de prevenció i extinció d’incendis (Bombers de Mallorca) que
necessita, imperiosament, moltíssima inversió. Un servei que el PP va deixar totalment abandonat durant
la passada legislatura ja que, aleshores, la inèrcia era no fer res i, com que no se feia res, doncs no feia
falta que els ajuntaments hi fessin cap aportació, malgrat que hi estaven obligats per llei.
Insisteix a dir que aleshores era molt fàcil ja que, com que no feien res, doncs no importava que els
ajuntaments de més de 20.000 habitants hi fessin cap aportació.
Reconeix, d’altra banda, que no sap com acabarà aquest tema però, a hores d’ara, pot assegurar que farà
feina per tal que l’any que ve tots els ajuntaments n’hagin fet l’encomanda de gestió. De moment, 3
ajuntaments l’han feta (avui en duen 2 convenis i a principis de 2017 –gener o febrer– espera dur-ne un
altre), amb un altre ajuntament estan negociant i, pel que fa a l’altre ajuntament, assevera que faran tot
allò que sigui possible perquè vagi bé.
Tot i això, no se n’han de preocupar perquè l’ordenança ja hi és. El Consell de Mallorca ja compta amb
una ordenança –que no és d’ara– per cobrar una taxa a un ajuntament per la prestació d’un servei que
l’ajuntament està obligat a prestar. A més a més, als ajuntaments de menys de 20.000 habitants no se’ls
aplicarà l’ordenança perquè el Consell de Mallorca està obligat a donar-los aquest servei.
Recalca, perquè quedi clar, que per llei els ajuntaments de menys de 20.000 habitants no tenen cap
obligació de prestar aquest servei i, per tant, el presta el Consell de Mallorca. En canvi, els ajuntaments de
més de 20.000 habitants tenen l’obligació de prestar el servei i, si no ho fan, ho han d’arreglar de qualque
manera i una solució és fer-ne una encomanda de gestió al Consell de Mallorca.
Sap que el Partit Popular hi votarà en contra però Desenvolupament Local continuarà fent feina per tal
que, al més aviat possible, els cinc ajuntaments que tenen més de 20.000 habitants –exclòs el de Palma– a
Mallorca en facin l’encomanda de gestió al Consell de Mallorca.
El Sr. SALOM demana al Sr. Font si ha incomplert la llei durant el 2016.
El Sr. FONT sol·licita al Sr. Salom que li repeteixi la pregunta.
El Sr. SALOM li diu si ha incomplert la llei durant el 2016 en no haver cobrat el SERPREISAL als
ajuntaments de més de 20.000 habitants.
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El Sr. FONT contesta que el PP la va incomplir durant tota la passada legislatura. L’actual equip de
govern, des del primer moment, s’hi va posar a fer feina com ha quedat demostrat en dur un conveni marc
a Ple per tal que tots els ajuntaments de més de 20.000 habitants aportassin qualque cosa a un servei que
necessita inversions mentre que el Partit Popular, durant la passada legislatura, no hi va fer absolutament
res.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca i Podem Mallorca), deu vots en contra (PP) i cinc abstencions (El Pi-Proposta
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIO DE L’ENCOMANDA DE
GESTIÓ A FAVOR DEL CONSELL DE MALLORCA DEL SERVEI DE
PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT DE L’AJUNTAMENT
DE MANACOR
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament
Local que diu:
El Ple del Consell de Mallorca, en reunió de data 7 de maig de 1984 adoptà per
unanimitat la creació del Servei de Prevenció i d’Extinció d’Incendis i Salvament
(SERPREISAL). Aquest òrgan es va crear per prestar serveis a tota l’illa de Mallorca,
excepte al terme municipal de Palma.
En el mateix acord de ple es va considerar convenient aprovar unes directrius en ordre a
la formalització de convenis de col·laboració amb tots els ajuntaments de Mallorca,
excepte l’ajuntament de Palma, per poder gestionar correctament aquesta competència.
Es varen aprovar dos models tipus de conveni, un per ajuntaments sense parc de
bombers al seu terme municipal, i l’altra per ajuntaments amb parc al seu terme
municipal.
Quant al tema del finançament, l’acord de creació del SERPREISAL va preveure que,
per finançar el Servei i atès que la competència es municipal, cada un dels municipis
hauria d’aportar l’1% del seu pressupost al Consell de Mallorca. Aquesta previsió
posteriorment es va corregir per acord del Ple de data 28 de juliol de 2000, afegint que
aquest 1% tenia com a límit el 50% del cost del parc. Com a conseqüència de totes
aquestes previsions, els anys vinents es varen anar signant convenis amb els
ajuntaments.
Posteriorment, en data 15 de desembre de 2011 el Ple del Consell de Mallorca, com a
conseqüència de la situació econòmica existent en aquells moments, va acordar
modificar l’acord del Ple de data 7 de maig de 1984 pel qual es va crear el
SERPREISAL eliminant la necessitat de que, per disposar del Servei, els ajuntaments
de l’Illa de Mallorca hagin d’aportar l’1% del seu pressupost. Amb aquest objecte es va
modificar la clàusula quarta de tots els convenis vigents conveni, i es va determinar que
el servei seria gratuït per a tots.
En data 14 d’abril de 2016 el Ple del Consell de Mallorca va acordar modificar l’acord
del Ple de data 7 de maig de 1984 pel qual es va crear el Servei de Prevenció i
d’Extinció d’incendis i Salvament (SERPREISAL) així com l’Acord del Ple de dia 15

68

de desembre de 2011, eliminant la previsió de gratuïtat del Servei per als ajuntaments de
població de 20.000 habitants.
També va aprovar un model de col·laboració i va instar als ajuntaments de Calvià, Inca,
Llucmajor, Manacor i Marratxí a aprovar pels respectius plens de la corporació
l’encomana de gestió de les seves competències en matèria de prevenció i extinció
d’incendis i salvament a favor del Consell de Mallorca. Respecte a l’aportació
econòmica el model de conveni preveu que l’ajuntament pot elegir entre dues opcions:
Opció A.- Un percentatge sobre el pressupost municipal: la quantitat del zero coma cinc
per cent (0,5 %) del seu pressupost general consolidat d’ingressos corrents (capítol 1 a
5, menys contribucions especials i altres ingressos afectats).
Opció B.- Un percentatge proporcional a la població de cada ajuntament sobre la
població total dels ajuntaments de Mallorca de més de vint mil habitants (excepte
Palma), els quals es repartiran el 7% del cost anual del Servei de Bombers del Consell
de Mallorca, excepte capítol VI. Les dades de població seran les de l’Institut Nacional
d’Estadística.
L’ajuntament de Manacor, per mitja d’acord plenari de data 3 de juny de 2016, ha
acordat encomanar la gestió a favor del Consell de Mallorca de la prestació, del servei
de prevenció i extinció d’incendis i de salvament, escollint l’opció A, l’aplicació d’un
percentatge sobre el pressupost municipal.
Vist l’informe del Secretari General del CIM de data
intervenció general de data

i l’informe de fiscalització de la

Vist l’article 4.7 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local.
Per tot l’exposat, el conseller executiu de Desenvolupament Local eleva al Ple la
següent proposta d’
ACORD
1. Acceptar l’encomana de gestió efectuada per l’ajuntament de Manacor a favor del
Consell de Mallorca del servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, aprovat
mitjançant acord plenari de l’ajuntament de 3 de juny de 2016.
2. Aprovar, com a fórmula de finançament de l’encomana de gestió, l’opció A prevista a
la proposta de conveni aprovada pel Ple del Consell de Mallorca en data 14 d’abril de
2016:
-un percentatge sobre el pressupost municipal: la quantitat del zero coma cinc
per cent (0,5 %) del pressupost general consolidat d’ingressos corrents de
l’ajuntament de Manacor (capítol 1 a 5, menys contribucions especials i altres
ingressos afectats).
S’ha tractat conjuntament amb el punt núm. 7.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca i Podem Mallorca), deu vots en contra (PP) i cinc abstencions (El Pi-Proposta
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta
amb plecs de paper números de B Nº 01255 a B Nº 01324.
El secretari general
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El president per substitució

