RELACIO ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL
DE MALLORCA DE DIA 6 DE SETEMBRE DE 2017
PRESIDÈNCIA
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (9-8-2017).
VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS
APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’AJUSTS EN EL MARC DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2017 AL FONS MUNICIPAL
D’INVERSIONS PER A EQUIPAMENTS CULTURALS I PER A LES FESTES
DECLARADES
D’INTERÈS
CULTURAL
DE
LES
ENTITATS
D’ADMINISTRACIÓ LOCAL O DELS ORGANISMES PÚBLICS QUE EN
DEPENEN.
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de
Cultura, Patrimoni i Esports:
Antecedents
1. El consell executiu, en la sessió de 12 d’abril de 2017, va prendre, entre altres,
l’acord mitjançant el qual va aprovar la convocatòria de subvencions any 2017 al fons
municipal d’inversions per a equipaments culturals i per a les festes declarades d’interès
cultural, de les entitats d’administració local o dels organismes públics que en depenen.
Aquest acord es va publicar al BOIB núm. 47, de 20 d’abril de 2017 i n’autoritzà la
despesa.
2. Les respectives comissions tècniques d’avaluació a cadascuna de les línies i
categories previstes en la convocatòria (Línia I: equipaments de les biblioteques, dels
arxius, dels museus, dels teatres, dels auditoris, de les sales d’exposicions i Línia II: de
les festes declares d’interès cultural), reunides en les corresponents sessions, segons
consta en les actes respectives, juntament amb els annexos adjunts, i d’acord amb el que
preveu en la convocatòria i l'ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca,
examinaren i avaluaren les sol·licituds, així com també varen emetre l’informe recollit
en les actes respectives que serveix de base a l’òrgan instructor per elaborar la proposta
de resolució definitiva.
3. En data 18 de juliol de 2017, l’òrgan instructor ha emès l’informe sobre el
compliment dels requisits de la convocatòria esmentada per part de les entitats
beneficiàries proposades i, per altra banda s’ha emès informe favorable sobre els
aspectes jurídics de la concessió de les subvencions.
4. S'ha emès informe sobre els aspectes jurídics de la concessió de subvencions en
l'expedient de la convocatòria de subvencions any 2017 al fons municipal d'inversions
per a equipaments culturals i per a les festes declarades d'interès cultural, de les entitats
d'administració local o dels organismes públics que en depenen.
5. Dia 1 d’agost, la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès informe
favorable de fiscalització .
1

6. Consta a l'expedient l'existència de crèdit pressupostari per import global de
300.000,00 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20.33430.76200 (d´acord amb RC
amb el núm de referència 22017001482) del pressupost del Consell de Mallorca de
l´any 2017, per dotar la convocatòria de subvencions esmentada, dels quals 280.000,00
€ es destinen a la Línia I (130.000,00 € per a les biblioteques, 40.000,00 € pels arxius,
40.000,00 € pels museus, 40.000,00 € pels teatres, 20.000,00 € pels auditoris i
10.000,00 € per a les sales d’exposicions i 20.000,00 € per a la Línia II, festes
declarades ‘interès cultural pel Consell de Mallorca, així com el contingut de les actes
de les comissions tècniques d’avaluació, per atendre la concessió de les subvencions
proposades per a les línies i categories que s’hi preveuen.
Fonament de dret
1. L’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, de 23 de desembre de
2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), així com la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003), al
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003
general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol de 2006).
2. La pròpia convocatòria de subvencions, aprovada per acord del consell executiu de
data 12 d’abril de 2017 i publicada en el BOIB núm. 47, de 20 d’abril de 2017.
3. L'òrgan competent per aprovar aquesta convocatòria i autoritzar la despesa és el
Consell Executiu, en virtut del que preveu la base 23.4 de les bases d'execució del
pressupost del Consell de Mallorca de l´any 2017 i l´article 28.f) del Reglament Orgànic
del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple, de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm.
102, de 25 d'agost de 2001) i modificat per acords del Ple de: 8 de març de 2004 (BOIB
núm. 38, de 16 de març de 2004), 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost
de 2008), 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 2011), 14 de
febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 18 de juny de 2013), 9 d’octubre de 2014 (BOIB
núm. 145, de 21 d’octubre de 2014), 8 d’octubre de 2015 (BOIB núm. 186, de 24 de
desembre de 2015), 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de
2016) i 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 2, de 5 de gener de 2017).
4. Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134, de 2 de novembre
de 2000).
5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015).
6. Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic.
Atesos el antecedents i els fonaments de dret exposats, en virtut de les atribucions que
m'han estat conferides, propòs que el Consell Executiu del Consell de Mallorca, adopti
el següent,
Acord,
Línia I
1. Respecte a la categoria d’equipaments de les biblioteques:
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a) Concedir la quantitat total de 93.154,89 € a favor de les entitats amb les
sol·licituds admeses que s’assenyalen en l’annex 1 (B) i disposar-ne la despesa a
favor seu, pels imports de subvenció que s’hi indiquen, amb càrrec a la partida
pressupostària 20.33430.76200, d´acord amb RC amb el núm de referència
22017001482.
b) Excloure la sol·licitud presentada per l'Ajuntament de Capdepera, amb número
de registre d'entrada 15152, de data 18 de maig de 2017, per extemporània.
2. Respecte a la categoria d’equipaments d’arxius
a) Concedir la quantitat total de 33.386,92 € a favor de les entitats amb les
sol·licituds admeses que s’assenyalen en l’annex 1(A) i disposar-ne la despesa a
favor seu, pels imports de subvenció que s’hi indiquen, amb càrrec a la partida
pressupostària 20.33430.76200, d´acord amb RC amb el núm de referència
22017001482.
3. Respecte a la categoria d’equipaments de museus
a) Concedir la quantitat total de 28.766,02 € a favor de les entitats amb les
sol·licituds admeses que s’assenyalen en l’annex 1(M) i disposar-ne la despesa a
favor seu, pels imports de subvenció que s’hi indiquen, amb càrrec a la partida
pressupostària 20.33430.76200, d´acord amb RC amb el núm de referència
22017001482.
4. Respecte a la categoria d’equipaments de teatres
a) Concedir la quantitat total de 37.876,34 € a favor de les entitats amb les
sol·licituds admeses que s’assenyalen en l’annex 1(T) i disposar-ne la despesa a
favor seu, pels imports de subvenció que s’hi indiquen, amb càrrec a la partida
pressupostària 20.33430.76200, d´acord amb RC amb el núm de referència
22017001482.
b) Excloure la sol·licitud presentada per l'Ajuntament de Calvià, amb número de
registre d'entrada 14791, de 16 de maig de 2017, per extemporània.
5. Respecte a la categoria d’equipaments d’auditoris
a) Concedir la quantitat total de 16.803,97 € a favor de les entitats amb les
sol·licituds admeses que s’assenyalen en l’annex 1(AU) i disposar-ne la despesa a
favor seu, pels imports de subvenció que s’hi indiquen, amb càrrec a la partida
pressupostària 20.33430.76200, d´acord amb RC amb el núm de referència
22017001482.
b) Excloure la sol·licitud presentada per l'Ajuntament de Calvià, amb número de
registre d'entrada 14791, de 16 de maig de 2017, per extemporània.
6. Respecte a la categoria d’equipaments de sales d’exposicions
a) Concedir la quantitat total de 9.239,46 € a favor de les entitats amb les
sol·licituds admeses que s’assenyalen en l’annex 1(EX) i disposar-ne la despesa a
favor seu, pels imports de subvenció que s’hi indiquen, amb càrrec a la partida
pressupostària 20.33430.76200, d´acord amb RC amb el núm de referència
22017001482.
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Línia II
7 Respecte als equipaments de les festes declarades d’interès cultural pel CIM
a) Concedir la quantitat total de 5.875,12 € a favor de les entitats amb les
sol·licituds admeses que s’assenyalen en l’annex 1 (FIC) i disposar-ne la despesa a
favor seu, pels imports de subvenció que s’hi indiquen, amb càrrec a la partida
pressupostària 20.33430.76200, d´acord amb RC amb el núm de referència
22017001482.
8. Revertir a la partida pressupostària 20.33430.76200 i, per tant, anul·lar l’autorització
de despesa (A) amb referència 22017001482, la quantitat de 74.897,28 €, com a
romament total (sumatori resultant dels romaments de 36.845,11 €, 6.613,08 €,
11.233,98 €, 2.123,66
€, 3.196,03 €, 760,54 € i 14.124,88 €, corresponents a les categories d’equipaments de
biblioteques, arxius, museus, teatres, auditoris, sales d’exposicions i festes declarades
d’interès cultural pel Consell de Mallorca, respectivament, derivats de la diferència
entre la quantitat de la dotació pressupostària destinada a cada categoria i la suma
agregada dels imports de subvenció de les sol·licituds admeses per categoria), i anul·lar
la retenció de crèdit (RC) amb núm. de referència 22017001482 per la quantitat
primerament assenyalada (74.897,28 €).
9. Ordenar la publicació d’ aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el
recurs d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta
notificació o publicació. El recurs es pot interposar formalment davant el Consell
Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és
l’òrgan competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu
de Palma que correspongui, sense limitació de temps.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
ANNEXOS
Línia I
BIBLIOTEQUES ANNEX 1 (B)
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

5

Ajuntament de
Montuïri
Ajuntament de
Banyalbufar
Ajuntament de
Muro

IMPORT CONCESSIÓ

IMPORT DEMANAT

PRESSUPOST
SUBVENCIONABLE

NIF

PRESSUPOST

SOL·LICITUD
1

ENTITAT

P0703800C

2237,29

2237,29

2237,29 2237,29

P0700700H

4990,00

4990,00

4990,00 3598,98

P0703900A

2871,80

2871,80

2871,80 2871,80

Ajuntament de Deià P0701800E

1715,04

1715,04

1715,04 1715,04

P0705100F

9648,54

9648,54

9648,54 4050,80

P0702800D

8304,05

8304,05

8304,05 2629,13

P0706100E

3350,00

3350,00

3350,00 2784,93

P0704500H

1510,00

1510,00

1510,00 1510,00

P0706200C

880,60

880,60

P0705900I

2629,71

2629,71

2629,71 2629,71

P0703300D

8255,83

8255,83

8255,83 4148,18

Ajuntament de Sant
Llorenç des
Cardassar
Ajuntament de
Lloret de Vistalegre
Ajuntament de
Sóller
Ajuntament de
Puigpunyent
Ajuntament de Son
Servera
Ajuntament de Ses
Salines
Ajuntament de
Manacor
Ajuntament de
Porreres
Ajuntament de
Sencelles
Ajuntament
d'Esporles
Ajuntament de
Santa Maria del
Camí
IMEB (Calvià)
Ajuntament de
Santanyí
Ajuntament de
Bunyola
Ajuntament d'Artà
Ajuntament de
Llubí
Ajuntament de
Valldemossa
Ajuntament
d'Algaida

880,60

880,60

P0704300C 10273,66 10273,66 10273,66 3014,73
P0704700D

970,42

970,42

P0702000A

3523,39

3523,39

P0705600E

768,60

768,60

Q0700491D

8098,55

8098,55

970,42

970,42

3523,39 3523,39
768,60

768,60

8098,55 5453,00

P0705700C 13119,60 13119,60 13119,60 4235,81
P0701000B

1412,00

1412,00

1412,00 1412,00

P0700600J 14329,17 14329,17 14329,17 3998,22
P0703000J

2370,39

2370,39

2370,39 2370,39

P0706300A

1860,49

1860,49

1860,49 1860,49

P0700400E

542,83

542,83

542,83

542,83

Ajuntament de
Pollença
Ajuntament de
Campos
Ajuntament de
Maria de la Salut
Ajuntament de
Lloseta
Ajuntament de
Binissalem

23
24
25
26
27
28

Ajuntament d'Alaró
Ajuntament de
Consell
Ajuntament de
Búger
Ajuntament de
Campanet
Ajuntament de
Selva
Ajuntament de
Mancor de la Vall
Ajuntament de
Sineu
Ajuntament de
Vilafranca
Ajuntament de Sa
Pobla

29
30
31
32
33
34
35
36

P0704200E 10881,53 10881,53 10881,53 3700,25
P0701300F

3776,58

3776,58

3776,58 3361,39

P0703500I

1902,12

1902,12

1902,12 1902,12

P0702900B

1607,01

1607,01

1607,01 1607,01

P0700800F 15161,55 15161,55 15161,55 3768,41
P0700100A

1468,75

1468,75

1468,75 1468,75

P0701600I

2692,85

2692,85

2692,85 2692,85

P0700900D

1868,82

1868,82

1868,82 1868,82

P0701200H

2265,12

1396,34

2265,12 1396,34

P0705800A

2358,00

2358,00

2358,00 2358,00

P0703400B

1696,78

1696,78

1696,78 1696,78

P0706000G

3085,50

3085,50

3085,50 3085,50

P0706500F

3011,00

3011,00

3011,00 3011,00

P0704400A

4837,45

4837,45

4837,45 4031,33

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA

20 33430 76200

CRÈDIT BIBLIOTEQUES

130000,00

TOTAL IMPORT
CONCEDIT

93154,89

IMPORT ROMANENT

36845,11
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IMPORT
CONCESSIÓ

IMPORT
DEMANAT

NIF

PRESSUPOST
SUBVENCIONAB
LE

ENTITAT

PRESSUPOST

SOL·LICITUD

ARXIUS - ANNEX 1 (AR)

1

Ajuntament de Montuïri

P0703800C

1999,40

1999,40

2

Ajuntament de Son Servera

P0706200C

578,02

578,02

3

Ajuntament de Palma

P0704000I

4

Ajuntament de Sóller

P0706100E

5

Ajuntament de Manacor

P0703300D

23585,50 23585,50 23585,50 2774,52

6

Ajuntament de Sencelles

P0704700D

15500,66 15500,66 15500,66 3236,94

7

Ajuntament d'Esporles

P0702000A

12336,12 12336,12 12336,12 3468,15

8

Ajuntament de Santanyí

P0705700C

9

Ajuntament d'Artà

P0700600J

10

Ajuntament de Llubí

P0703000J

11

Ajuntament de Valldemossa

P0706300A

12

Ajuntament d'Algaida

P0700400E

1519,80

1519,80

1519,80 1519,80

13

Ajuntament de Pollença

P0704200E

4256,25

4256,25

4256,25 4161,78

14

Ajuntament de Campos

P0701300F

159,88

159,88

15

Ajuntament d'Alaró

P0700100A

2211,38

2211,38

2211,38 1849,68

16

Ajuntament de Sineu

P0706000G

2320,00

2320,00

2320,00 1618,47

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

20 33430
76200

CRÈDIT ARXIUS

40000,00

TOTAL IMPORT CONCEDIT

33386,92

IMPORT ROMANENT

MUSEUS - ANNEX 1 (M)
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6613,08

1999,40 1849,68
578,02

578,02

11972,26 11972,26 11972,26 4161,78
2013,44

1639,40

2013,44

1639,40

2013,44 2013,44

1639,40 1639,40

18269,00 18269,00 18269,00 1618,47
193,60

193,60

193,60

193,60

47214,04 47214,04 47214,04 2543,31

159,88

159,88

1

Ajuntament d'Inca

P0702700F

2

Ajuntament de Manacor

P0703300D

3

Ajuntament de Fornalutx

P0702500J

4

Ajuntament de Pollença

P0704200E

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

7964,21

7964,21

7964,21

IMPORT CONCESSIÓ

IMPORT DEMANAT

PRESSUPOST
SUBVENCIONABLE

NIF

PRESSUPOST

SOL·LICITUD

ENTITAT

7964,21

17206,20 17206,20 17206,20 10947,30
1012,46

1012,46

1012,46

1012,46

24076,91 21372,56 24076,91

8842,05

20 33430 76200

CRÈDIT MUSEUS

40000,00

TOTAL IMPORT CONCEDIT

28766,02

IMPORT ROMANENT

11233,98

IMPORT CONCESSIÓ

IMPORT DEMANAT

NIF

PRESSUPOST
SUBVENCIONABLE

ENTITAT

PRESSUPOST

SOL·LICITUD

TEATRES – ANNEX 1 (T)

1

Ajuntament de Son Servera

P0706200C

2

Ajuntament de Sant Llorenç des
Cardassar

P0705100F

9825,00

9825,00

7860,00 3738,20

3

Ajuntament de Puigpunyent

P0704500H

6305,18

6305,18

6305,18 2803,65

4

Ajuntament d'Esporles

P0702000A

8881,53

8881,53

8881,53 2616,74

5

Ajuntament de Santa Maria del
Camí

P0705600E

15714,27 15714,27 15714,27 2803,65

6

Ajuntament de Santanyí

P0705700C

21721,62 21721,62 21721,62 3551,29

7

Ajuntament de Bunyola

P0701000B

8

66028,09 66028,09 66028,09 3738,20

1950,00

1950,00

1950,00 1495,28

8

Ajuntament d'Artà

P0700600J

9

Ajuntament de Llubí

P0703000J

11929,53 11929,53 11929,53 2242,92

10 Ajuntament de Lloseta

P0702900B

29745,50 29745,50 29745,50 1869,10

11 Ajuntament de Binissalem

P0700800F

642,82

642,82

12 Ajuntament d'Alaró

P0700100A

1720,62

1720,62

1720,62 1720,62

13 Ajuntament de Consell

P0701600I

4688,75

4688,75

4688,75 1682,19

14 Ajuntament de Búger

P0700900D

6287,34

6287,34

6287,34 1869,10

15 Ajuntament de Vilafranca

P0706500F

4053,50

4053,50

4053,50 3364,38

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

20 33430
76200

CRÈDIT TEATRES

40000,00

TOTAL IMPORT CONCEDIT

37876,34

IMPORT ROMANENT

7801,33

7801,33

7801,33 3738,20

642,82

642,82

2123,66

1
2

9

Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar
Ajuntament de Ses
Salines

IMPORT CONCESSIÓ

IMPORT DEMANAT

NIF

PRESSUPOST
SUBVENCIONABLE

ENTITAT

PRESSUPOSST

SOL·LICITUD

AUDITORIS - ANNEX 1 (AU)

P0705100F

21780,00 21780,00 16335,00

3960,20

P0705900I

12789,26 12789,26 12789,26

3366,17

3

Ajuntament de Porreres

P0704300C

5391,28

5391,28

5391,28

3564,18

4

Ajuntament d'Esporles

P0702000A

1269,29

1269,29

1269,29

1269,29

5

Ajuntament d'Algaida

P0700400E

1079,95

1079,95

1079,95

1079,95

6

Ajuntament d'Alcúdia

P0700300G

3210,30

3210,30

3210,30

2574,13

7

Ajuntament de Selva

P0705800A

32481,60 32481,60 32481,60

990,05

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

20 33430 76200

CRÈDIT AUDITORIS

20000,00

TOTAL IMPORT CONCEDIT

16803,97

IMPORT ROMANENT

3196,03

1

Ajuntament de Ses Salines

P0705900I

2

Ajuntament d'Esporles

P0702000A

3

Ajuntament de Santa Maria
del Camí

4

IMPORT CONCESSIÓ

IMPORT DEMANAT

7031,06 7031,06 7031,06 1208,79
842,39

842,39

P0705600E

4249,80 4249,80 4249,80

989,01

Ajuntament de Santanyí

P0705700C

4780,71 4780,71 4780,71 1758,24

5

Ajuntament d'Artà

P0700600J

5797,29 5797,29 5797,29 1538,46

6

Ajuntament de Llubí

P0703000J

2691,04 2691,04 2691,04

7

Ajuntament d'Algaida

P0700400E

8

Ajuntament de Binissalem

P0700800F

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

CRÈDIT SALES EXPOSICIONS

TOTAL IMPORT CONCEDIT
IMPORT ROMANENT

10

NIF

PRESSUPOST
SUBVENCIONALBLE

ENTITAT

PRESSUPOST

SOL·LICITUD

SALES EXPOSICIONS - ANNEX 1
(EX)

20 33430
76200
10000,00

9239,46

760,54

842,39

375,10

842,39

375,10

375,10

769,23
375,10

2635,38 2635,38 2635,38 1758,24

Línia II

PRESSUPOST
SUBVENCIONABLE

SUBVENCIÓ 80%
PRESSUPOST
SUBVENCIONAB LE

IMPORT CONCESSIÓ

2

Ajuntament de Sa Pobla

P0704400A

3706,56

3706,56

2965,25

2965,25

1

Ajuntament d'Alaró

P0700100A

3637,34

3637,34

2909,87

2909,87

SOL·LICITUD

PRESSUPOST

FESTES INTERÈS CULTURAL - ANNEX 1 (A)

ENTITAT

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

TOTAL IMPORT CONCEDIT
IMPORT ROMANENT

NIF

20 33430
76200
5875,12
14124,88

ADJUDICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA FONS DE CREACIÓ, PRODUCCIÓ
I PROGRAMACIÓ D’AJUTS DE MINIMIS ARTS ESCÈNIQUES 2017.
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de
Cultura, Patrimoni i Esports:
Antecedents
1. El Consell Executiu, en sessió de dia 17 de maig de 2017 (BOIB núm. 63, de 23 de
maig), va aprovar, entre d’altres, la convocatòria d’ajudes de minimis 2017 al fons
creació, producció i programació arts escèniques 2017.
2. La Comissió Tècnica d’Avaluació, en sessions de dies 21 i 24 de juliol estudiaren les
sol·licituds, juntament amb la documentació adjunta.
3. El 21 de setembre de 2016, l’òrgan instructor ha emès l’informe sobre el compliment
dels requisits de la bases de la convocatòria esmentada per part de les entitats
beneficiàries.
4. El 25 de juliol de 2017, la Unitat Jurídica Administrativa de Cultura del Departament
de Cultura, Patrimoni i Esports ha emès informe favorable sobre els aspectes jurídics
d’aquesta proposta.
5. Dia 22 d’agost de 2017 la Intervenció General ha emès informe favorable de
fiscalització.
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6. L’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a la partida pressupostària
20.33430.47902 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de l’exercici 2017,
per atendre la concessió de les subvencions proposades resta acreditada en virtut de la
RC amb el núm. de referència 22017/1901 per un import de 300.000,00 €.
Fonaments de dret
1. El punt sisè de la convocatòria estableix que la comissió tècnica d’avaluació és
l’encarregada d’estudiar i avaluar les sol·licituds així com de fixar-ne l’import de les
ajudes de mínims.
2. El punt cinquè de la convocatòria estableix que el procediment de selecció de les
entitats beneficiàries es duu a terme mitjançant concurrència competitiva, en virtut de la
qual es comparen, en un únic procediment i en cada una de les categories, les
sol·licituds, per tal d’establir una prelació a través dels criteris d’avaluació prevists en el
punt desè de la convocatòria, de manera que es concediran les ajudes a aquelles
sol·licituds que hagin obtingut una major puntuació, dins els límits de la base onzena i
fins a l’import del crèdit pressupostari establert.
No obstant això l’article 17 segon paràgraf de l’Ordenança General de Subvencions
(BOIB núm. 21, de 18 de febrer), regula que 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.
3. El paràgraf cinquè de l’article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions estableix que en l’expedient ha d’haver un informe de l’òrgan instructor en
què consti que, en virtut de la informació de què es disposa, es desprèn que els
beneficiaris proposats compleixen els requisits establerts a la convocatòria.
4. Art. 29 punt 7 apartat d) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
5. L’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, de 23 de desembre de
2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017).
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015).
7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015).
8. Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple del Consell de
Mallorca de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001), i modificat
per acords del Ple de: 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004), 28
de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost de 2008), 13 d’octubre de 2011 (BOIB
núm. 158, de 20 d’octubre de 2011), 14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 18 de
juny de 2013), 9 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 145, de 21 d’octubre de 2014) i 8
d’octubre de 2015 (BOIB núm. 186, de 24 de desembre de 2015), 12 de desembre de
2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016), 23 de desembre de 2016 (BOIB
núm. 2 de 5 de gener de 2017).
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9. Decret d’organització del Consell de Mallorca, de dia 9 de juny de 2017 (BOIB núm.
73 de 15 de juny de 2017); correcció d’errors de 15 de juny de 2017 (BOIB núm. 74 de
17 de juny); modificat per decret de 20 de juny de 2017 (BOIB núm. 77 de 24 de juny);
correcció d’errors (BOIB núm. 82 de 6 de juliol de 2017).
10. Bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca de l’any 2017.
Atesos els antecedents i fonaments de dret exposats proposo, en ús de les atribucions
que m’han estat conferides, elevar al Consell Executiu el següent
Acord
I) Autoritzar, en els termes que preveu l’Ordenança General de Subvencions del CIM i
l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions, a les
empreses que es relacionen en l’annex 6 a subcontractar per vinculació les activitats
subvencionades que s’exposen en la sol·licitud, sempre que l’import subvencionable no
excedeixi del cost incorregut per la entitat vinculada. L’acreditació del cost es realitzarà
en la justificació, en els mateixos termes establerts per a l’acreditació de les despeses
del beneficiari.
II ) Quant a la línia 1 (Ajudes de mínims per a les produccions d’arts escèniques de
nous creadors)
- Admetre les sol·licituds presentades, que recull l’annex 1B, atès que compleixen els
requisits i les condicions que estableix la convocatòria.
- Concedir la quantitat de 18.420,74 € per a la línia 1, a favor de les persones i per la
quantitat que s’assenyala en l’annex 1B i, disposar-ne la despesa a favor seu, amb càrrec
a la partida pressupostària 20.33430.47902 (núm. de referència 22017/1901), d’acord
amb la convocatòria.
III) Quant a la línia 2 (Ajudes de mínims per a la producció de nous espectacles d’arts
escèniques):
- Denegar l’ajut a la persona i projecte següent, pels motius i fonaments que s’hi
relacionen:
Persona física
(autònom,
empresa
individual) o
jurídica (empresa)
G.M.K.
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NIF/CIF

Projecte

Motiu de la denegació

CROTCH no és un projecte complet sinó una part
(Entrecuix) del mateix i la comissió avalua
projectes complets, no una part. Així
mateix, a la web informativa relativa a
CROTCH figura que es va estrenar a
Tàrrega al setembre de 2016, amb la
qual cosa no entraria dins la
temporalització de la subvenció que

comença l’1 d’octubre. Per altra banda,
segons la temporalització presentada,
només
entraria
mig
any
de
temporalització; l’altra mig any està
fora dels terminis que estableixen les
bases.
- Admetre la resta de les sol·licituds presentades, que recull l’annex 2B, atès que
compleixen els requisits i les condicions que estableix la convocatòria.
- Concedir la quantitat de 82.641,01 €, per a la línia 2, a favor de les empreses que
s’assenyalen en l’annex 2B i, disposar-ne la despesa a favor seu, amb càrrec a la partida
pressupostària 20.33430.47902 (núm. de referència 22017/1901), d’acord amb la
convocatòria.
IV) Quant a la línia 3 (Ajudes de minimis per als projectes d’arts escèniques
d’empreses consolidades):
- Admetre les sol·licituds presentades, que recullen els annexes 3B (Pla d’Explotació) i
4B (Pla de Producció), atès que compleixen els requisits i les condicions que
estableixen les bases de la convocatòria.
- Concedir la quantitat de 65.307,43 € per al Pla de Producció, a favor de les persones
que s’assenyalen en l’annex 4B, i 39.058,85 € per al Pla d’Explotació, a favor de les
persones i empreses que s’assenyalen en l’annex 3B i disposar-ne la despesa a favor
seu, amb càrrec a la partida pressupostària 20.33430.47902 (núm. de referència
22017/1901), d’acord amb la convocatòria.
V) Quan a la línia 4 (Realització de fires, mostres, certàmens i festivals d’arts
escèniques)
- Denegar l’ajut a les sol·licituds de les empreses i projectes següent, pels motius i
fonaments que s’hi relacionen:
Persona física
(autònom,
empresa
individual) o
jurídica (empresa)

NIF/CIF

Projecte

La
Fornal B57182065 Mostra d’arts
d’Espectacles de
escèniques
Ferro, SLU
d’arrel
literària i
política

Estudi
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Zero F07276207

Mostres

Motiu de la denegació

Mostra d’arts escèniques d’arrel
literària i política: No figura enlloc
com a mostra d’arts escèniques (ni
al web ni al seu propi projecte). La
comissió considera que és la
programació habitual de la Sala La
Fornal i, per tant, no és objecte de la
subvenció.
Segons

la

limitació

de

la

Teatre, SCL

Teatre Sans
2016-2017

convocatòria a la línia 4, en el punt
tercer de la convocatòria es regula
que només es pot presentar i
subvencionar, com a màxim, 1
projecte
cultural
per
entitat
sol·licitant i en presenten 3. Per tant,
no se’l pot valorar.

- Admetre la resta de les sol·licituds presentades, que recull l’annex 5B, atès que
compleixen els requisits i les condicions que estableix la convocatòria
- Concedir la quantitat de 39.929,90 €, per a la línia IV, a favor de les empreses que
s’assenyalen en l’annex 5B i, disposar-ne la despesa a favor seu, amb càrrec a la partida
pressupostària 20.33430.47902 (núm. de referència 22017/1901), d’acord amb la
convocatòria.
VI) Revertir a la partida pressupostària 20.33430.47902 i, per tant, anul·lar
l’autorització de despesa (A) amb núm. de referència 22017/1901, per la quantitat de
54.642,07 €, com a resultat dels romanents produïts ( en la línia 1: 1.579,26 €; en la
línia 2: 37.358,99 € i en la línia 3: 6.692,57 € provinents de la part del Pla de Producció
i 8.941,15 € provinents del Pla d’Explotació; i 70,10 € de la línia 4) , i anul·lar la
retenció de crèdit (RC) amb núm. d’operació 220170001182 per la mateixa quantitat
assenyalada.
VII) Comunicar aquest acord a la Intervenció General del Consell Insular de Mallorca
i ordenar la seva publicació en el BOIB per conducte de la base de dades nacional de
subvencions.
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el
recurs d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta
notificació o publicació. El recurs es pot interposar formalment davant el Consell
Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és
l’òrgan competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu
de Palma que correspongui, sense limitació de temps.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
ANNEX 1B
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CONVOCATÒRIA FONS DE CREACIÓ, PRODUCCIÓ I PROGRAMACIÓ D'AJUTS
DE MINIMIS ARTS ESCÈNIQUES 2017
LÍNIA 1: AJUDES DE MINIMIS PER A LES PRODUCCIONS D´ARTS ESCÈNIQUES
DE NOUS CREADORS
ENTITA
T

CI
F

J.L.G.L.
P.L.M.
M.P.A.Q.
E.X.R.

PROJECT
E

PRESSUPOS
T TOTAL

PRESSUPOST
SUBVENCIONAB
LE

PUNTUACI
Ó TOTAL

The
adventures
of Tintin
Música
MAgESTR
O
A s'ombra

5.132,23 €

5.132,23 €

-

QUANTITA
T
DEFINITIV
A
3.335,95 €

13.204,77 €

13.204,77 €

-

8.583,10 €

4.786,09 €

4.786,09 €

-

3.110,96 €

Vol a 3,
Salt al buit

5.216,51 €

5.216,51 €

-

3.390,73 €

TOTAL

28.339,60 €

28.339,60 €

-

18.420,74 €

ANNEX 2B
CONVOCATÒRIA FONS DE CREACIÓ, PRODUCCIÓ I PROGRAMACIÓ D'AJUTS
DE MINIMIS ARTS ESCÈNIQUES 2017
LÍNIA 2: AJUDES DE MINIMISPER A LES PRODUCCIONS DE NOUS
ESPECTACLES D'ARTS ESCÈNIQUES
ENTITAT

CIF

J.P.B.

PROJE
CTE

PRESSUP
OST
TOTAL

PRESSUPOST
SUBVENCION
ABLE

PUNTUA
CIÓ
TOTAL

QUANTI
TAT
DEFINIT
IVA

23.986,00
€

23.986,00 €

-

15.590,90
€

62.564,43
€

62.564,43 €

-

40.666,88
€

14.049,59
€

14.049,59 €

-

9.132,23
€

Mallorca So,
S.A.

A07147
085

Til teatre elàstic
nou.

B07995
996

SMILEY
, una
història
d'amor
FROZE
N, la
reina de
gel
Cua de
sirena

CIA Mariantònia
Oliver

B57382
111

BALLU
M

26.540,00
€

26.540,00 €

-

17.251,00
€

TOTAL

127.140,0
2€

127.140,02 €

-

82.641,01
€
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ANNEX 3B
CONVOCATÒRIA FONS DE CREACIÓ, PRODUCCIÓ I PROGRAMACIÓ D'AJUTS DE
MINIMIS ARTS ESCÈNIQUES 2017
LÍNIA 3: AJUDES DE MINIMISPER ALS PROJECTES ARTÍSTICS D'ARTS ESCÈNIQUES
D'EMPRESES CONSOLIDADES
EXPLOTACIÓ
ENTITAT

CIF

PROJE
CTE

PRESSUP
OST
TOTAL

PRESSUPOST
SUBVENCION
ABLE

PUNTU
ACIÓ
TOTAL

LA FORNAL
ESPECTACLES
DE FERRO
S.L.U.

B5718206
5

EXPLO
TACIÓ

36.700,00 €

36.700,00 €

10

QUANTIT
AT
DEFINITI
VA
9.520,38 €

ESTUDI ZERO
TEATRE, S.C.L.

F0727620
7

EXPLO
TACIÓ

47.628,23 €

47.628,23 €

8

14.769,23 €

IGUANA
TEATRE S.L.

B0727012
7

EXPLO
TACIÓ

41.685,00 €

41.685,00 €

4

7.384,62 €

EXPLO
TACIÓ

49.307,61 €

49.307,61 €

4

7.384,62 €

TOTA
L

175.320,84
€

26

39.058,85 €

L.M.M.

175.320,84 €

ANNEX 4B
CONVOCATÒRIA FONS DE CREACIÓ, PRODUCCIÓ I PROGRAMACIÓ D'AJUTS
DE MINIMIS ARTS ESCÈNIQUES 2017
LÍNIA 3: AJUDES DE MINIMISPER ALS PROJECTES ARTÍSTICS D'ARTS
ESCÈNIQUES D'EMPRESES CONSOLIDADES
PRODUCC
IÓ
ENTITAT

CIF

PROJECT
E

PRESSUPO
ST TOTAL

PRESSUPOST
SUBVENCIONA
BLE

PUNTUAC
IÓ TOTAL

ESTUDI
ZERO
TEATRE,
S.C.L.

F072762
07

Aquí no
paga ningú!

68.119,59 €

68.119,59 €

68
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QUANTIT
AT
DEFINITI
VA
20.571,43
€

LA FORNAL
ESPECTACL
ES DE
FERRO
S.L.U.
IGUANA
TEATRE
S.L.

B571820
65

Martina

19.025,00 €

19.025,00 €

63

12.366,25
€

B072701
27

5 històries
vertaderes

41.716,00 €

41.716,00 €

58

17.546,22
€

Barockballe
t

25.653,17 €

25.653,17 €

49

14.823,53
€

TOTAL

154.513,76
€

L.M.M.

154.513,76 €

238

65.307,43
€

ANNEX 5B
CONVOCATÒRIA FONS DE CREACIÓ, PRODUCCIÓ I PROGRAMACIÓ D'AJUTS
DE MINIMIS ARTS ESCÈNIQUES 2017
LÍNIA 4: REALITZACIÓ DE FIRES, MOSTRES, CERTÀMENS I FESTIVALS
D'ARTS ESCÈNIQUES
ENTIT
AT

CIF

PROJEC
TE

PRESSUPO
ST TOTAL

PRESSUPOST
SUBVENCIONA
BLE

PUNTUAC
IÓ TOTAL

Til
Teatre
Elàstic
Nou,
S.L.

B079959
96

70.546,33 €

70.546,33 €

106

Res de
res i en
blanc,
S.L.
S.J.R.

B570578
53

19è
Festival
Internacio
nal de
Teatre de
Teresetes
de
Mallorca
CIRCAIRE
- Mostra
de circ

QUANTITA
T
DEFINITIV
A
14.421,77 €

75.970,00 €

75.970,00 €

94

12.789,12 €

Ciclop II,
Festival de
Teatre
visual de
Sineu
TOTAL

45.830,00 €

45.830,00 €

94

12.719,01 €

192.346,3
3€

192.346,33 €

294

39.929,9
0€

ANNEX 6 - SUBCONTRACTACIÓ PER VINCULACIÓ

REGISTRE SOL·LICITUDS SUBVENCIONS CONVOCATÒRIA DE CREACIÓ,
PRODUCCIÓ I PROGRAMACIÓ D'AJUTS DE MINIMIS ARTS ESCÈNIQUES 2017
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NÚM. SOL.
2/17
8/17- PROD
9/17
10/17
11/17
15/17 - PROD
15/17 - EXPL
16/17
17/17 LINIA 3
18/17 LINIA 4
05/17

ENTITAT
RES DE RES I EN BLANC, S.L.
LA FORNAL D'ESPECTACLES
DE FERRO S.L.U.
LA FORNAL D'ESPECTACLES
DE FERRO S.L.U.
TIL TEATRE ELÀSTIC NOU S.L.
TIL TEATRE ELÀSTIC NOU S.L.
L.M.M.
L.M.M.
CIA MARIANTÒNIA OLIVER
ESTUDI ZERO TEATRE, S.C.L.
ESTUDI ZERO TEATRE, S.C.L.
IGUANA TEATRE S.L.

NIF
B57057853
B57182065

SOL·LICITA
AUTORITZACIÓ
SI
SI

B57182065

SI

B07995996
B07995996

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

B57382111
F07276207
F07276207
B07270127

ACORD DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2017 AL FONS
D’ACTIVITATS CULTURALS D’ENTITATS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL O
DELS ORGANISMES PÚBLICS QUE EN DEPENEN.
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de
Cultura, Patrimoni i Esports:
Antecedents
1. El Consell Executiu, en la sessió de 26 d'abril de 2017 va prendre l'acord, entre
d’altres, de la convocatòria de subvencions 2017 al fons d'activitats culturals d'entitats
d'administració local o dels organismes públics que en depenen. Aquest acord es va
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 54 de 6 de maig de 2017.
2. La comissió tècnica d’avaluació va emetre, mitjançant acta de sessió de 24 de juliol
de 2017, l’informe proposta relatiu a la concessió de la convocatòria de subvencions
2017 al fons d'activitats culturals d'entitats d'administració local o dels organismes
públics que en depenen, amb referència a les línies a subvencionar, atès el punt segon de
la convocatòria.
3. El 31 de juliol de 2017, l’òrgan instructor ha emès l’informe sobre el compliment dels
requisits de les bases de la convocatòria esmentada per part de les entitats beneficiàries
proposades i la Unitat Jurídica Administrativa de Cultura ha emès informe favorable
sobre els aspectes jurídics de la concessió de les subvencions.
4. Dia 10 d’agost de 2017 la Intervenció General ha emès informe favorable de
fiscalització de la proposta d’acord de la convocatòria
5. L’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a la partida pressupostària
20.33430.46201 (RC amb núm. de referència 22017/5051) del pressupost de despeses
del Consell de Mallorca de l’exercici 2017, respectivament, una vegada atès el contingut
de l’acta de la comissió tècnica d’avaluació de 24 de juliol de 2017 i el que preveu el
punt segon de la convocatòria, per atendre la concessió de les subvencions proposades
per a les línies 1 (projectes culturals) , 2 ( Fires, mostres, certàmens i festivals d'arts
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escèniques) i 3 (Edició de llibres, fonogrames i audiovisuals), i que recullen els annexos
1, 2 i 3, amb un import total de 346.971,27 €.
Fonaments de dret
1. El punt sisè de la convocatòria estableix que la instrucció correspon a la Secretaria
Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, que ha de dur a terme totes les
actuacions o els actes de tràmit necessaris per vetllar pel compliment dels requisits de la
convocatòria.
2. El punt cinquè de la convocatòria recull que el procediment de selecció de les entitats
beneficiàries es duu a terme mitjançant concurrència competitiva en els termes que
preveu l’article 21 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM i en virtut de la
qual es comparen, en un únic procediment, totes les sol·licituds presentades amb la
intenció d’establir-hi una prelació a través dels criteris d’avaluació previstos en el punt
desè d’aquesta convocatòria i, d’aquesta manera, concedir les subvencions a les
sol·licituds que han obtingut una major puntuació, dins els límits recollits en el punt
onzè i fins a l’import del crèdit pressupostari establert.
El punt 3 de l’article 21 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM, diu que 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.
3. El paràgraf cinquè de l’article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions estableix que en l’expedient ha d’haver un informe de l’òrgan instructor en
què consti que, en virtut de la informació de què es disposa, es desprèn que els
beneficiaris proposats compleixen els requisits establerts a les bases de la convocatòria.
4. El segon paràgraf del punt sisè estableix que l’òrgan encarregat de resoldre la
convocatòria és el Consell executiu del Consell de Mallorca.
Atesos el antecedents i els fonaments de dret exposats, en virtut de les atribucions que
m'han estat conferides, propòs que el Consell Executiu del Consell de Mallorca, adopti
el següent,
Acord,
1) Línia 1: projectes culturals
1- Excloure la sol·licitud presentada per l'Ajuntament d'Esporles, amb NIF P0702000A,
pel projecte “Gegants d'Esporles”, pel motiu que s’exposa a continuació: no es
considera objecte de la convocatòria esmentada l'adquisició de material inventariable
(manufactura dels gegants).
2-Excloure la sol·licitud presentada per l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre, amb NIF
P0702800D, pel projecte “Sequer”, pel motiu que s’exposa a continuació: no es
considera objecte de la convocatòria esmentada l'adquisició de material inventariable
(manufactura dels gegants).
3-Excloure la sol·licitud presentada per l'Associació Cultural, Musical " Sa Música" de
Llucmajor, amb NIF G07301864, pel projecte “175 è Aniversari de la Banda de Música
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de Llucmajor”, pel motiu que s’exposa a continuació: el punt quart de la convocatòria
estableix que poden ser beneficiaris d'aquesta convocatòria les entitats d'administració
local i els organismes públics que en depenen. L'associació esmentada no és una entitat
d'administració local de Mallorca o un organisme públic depenent.
Línia 2: fires, mostres, certàmens i festivals d'arts escèniques
1-Incloure a la Línia I la sol·licitud presentada per l'Organisme Autònom de Música
Antoni Torrandell d'Inca, amb NIF P5702701C, ja que el projecte " Inclàssic" s'ajusta
més a la línia I de projectes culturals.
2-Excloure la sol·licitud presentada per l' Ajuntament de Lloret de Vistalegre, amb NIF
P0702800D, pel projecte “Fira de maig”, pel motiu que s’exposa a continuació: no es
considera objecte de la convocatòria esmentada l'adquisició de material inventariable
(carpa per la " Fira de maig").
3- Incloure a la Línia I la sol·licitud presentada per l'Ajuntament de Mancor de la Vall
amb NIF P0703400B, ja que el projecte " Mancor de l'Art" s'ajusta més a la línia I de
projectes culturals.
4- Excloure la sol·licitud presentada per l'Ajuntament de Lloseta amb NIF P0702900B,
pel projecte " Fira de la Sabata", pel motiu que s 'exposa a continuació: no es considera
adient la inclusió d'aquest projecte en aquesta línia, ja que no és una fira d'arts
escèniques.
5- Excloure la sol·licitud presentada per l'Entitat Local Menor de Palmanyola amb NIF
P0700002I, pel projecte "V Firabona de Palmanyola", pel motiu que s 'exposa a
continuació: no es considera adient la inclusió d'aquest projecte en aquesta línia, ja que
no és una fira d'arts escèniques.
6- Excloure la sol·licitud presentada per l'Ajuntament de Selva amb NIF P0705800A,
pel projecte " Fira de l'oliva", pel motiu que s 'exposa a continuació: no es considera
adient la inclusió d'aquest projecte en aquesta línia, ja que no és una fira d'arts
escèniques.
7- Excloure la sol·licitud presentada per l'Ajuntament de Muro amb NIF P0703900A,
pel projecte " Festival sa Riba Folk 2017", pel motiu que s 'exposa a continuació: no es
considera adient la inclusió d'aquest projecte en aquesta línia, ja que no és un festival
d'arts escèniques.
2- Concedir la quantitat de 349.221,27 € a favor de les entitats amb les sol·licituds
admeses que s’assenyalen en l’annex 1 ( Línia I Projectes culturals: 224.299,66 €), 2 (
Línia II Fires, mostres, certàmens i festivals d'arts escèniques: 68.572,17 €) i 3 ( Línia
III Edició de llibres, fonogrames o audiovisuals: 56.349,44 €), i disposar-ne la despesa a
favor seu, pels imports i per als projectes que s’hi indiquen, amb càrrec a la partida
pressupostària 20.33430.46201.
3- Anul·lar de la partida pressupostària 20.33430.46201, l’autorització de despesa (A)
amb núm. operació 220170007697 per la quantitat de 100.778,73 €, com a romament
produït i anul·lar la retenció de crèdit (RC) amb núm. operació 220170005577 per la
quantitat assenyalada.
4- Comunicar aquest acord a la Intervenció General del Consell Insular de Mallorca
5- Publicar-la en el BOIB, per conducte de la base de dades nacional de subvencions.
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Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el
recurs d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta
notificació o publicació. El recurs es pot interposar formalment davant el Consell
Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és
l’òrgan competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu
de Palma que correspongui, sense limitació de temps.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
ANNEX 1
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2017 AL FONS D'ACTIVITATS CULTURALS
D'ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL O DELS ORGANISMES PÚBLICS QUE EN
DEPENEN
LÍNIA 1: PROJECTES CULTURALS
ENTITAL
D'ADMINISTRAC
IÓ LOCAL O
ORGANISME
PÚBLIC QUE EN
DEPEN

NIF

PROJECTE

PRESSUP
OST
TOTAL

PRESSUP
OST
SUBVENC
IONABLE

QUANTIT
AT
DEFINITIV
A
SUBVENCI
Ó

Ajuntament de Son
Servera

P0706200
C

Nit de l'art sonserverart 2017

12.000,00 €

12.000,00 €

10.000,00 €

Ajuntament de Sant
Llorenç des
Cardassar
Ajuntament de
Banyalbufar
Ajuntament de
Sóller

P0705100
F

Cala Millor Festival
2017

21.960,00 €

21.960,00 €

10.000,00 €

P0700700
H
P0706100
E

Banyalbujazz

12.000,00 €

12.000,00 €

10.000,00 €

Cicles d'activitats Els
jardins de Mallorca

1.654,30 €

1.654,30 €

1.654,30 €

Ajuntament de
Montuïri

P0703800
C

Maig Musical
Montuïri 2017

2.420,00 €

2.420,00 €

2.420,00 €

Ajuntament de Santa
Maria del Camí

P0705600
E

V Cicle Sons i Estels
2017

4.410,00 €

4.410,00 €

4.410,00 €
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Ajuntament
d'Algaida

P0700400
E

Ajuntament d'Artà

P0700600
J
P0704100
G

Ajuntament de Petra

Projecte obert VINT20 de promoció de la
història i la cultura
d'Algaida
Endavallament d'Artà

7.683,50 €

7.683,50 €

7.683,50 €

6.340,40 €

6.340.40

6.340,40 €

Maig Musical 2017

4.400,00 €

4.400,00 €

4.400,00 €

Ajuntament de Sa
Pobla

P0704400
A

23è Festival Mallorca
Jazz Sa Pobla

52.002,90 €

52.002,90 €

10.000,00 €

Entitat Local Menor
de Palmanyola

P0700002
I

Concert de Piano de
Palmanyola

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

Ajuntament de
Llucmajor

P0703100
H

Agenda Cultural

4.173,15 €

4.173,15 €

4.173,15 €

Ajuntament de
Maria de la Salut

P0703500
I

Festes patronals 2017
Maria de la Salut

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Ajuntament de Selva

P0705800
A

40.975,00 €

40.975,00 €

10.000,00 €

Ajuntament de
Campanet

P0701200
H

VII Festival
Internacional de
Música Antiga de
Caimari 2017
Primavera musical
2017 a Campanet

12.465,00 €

12.465,00 €

10.000,00 €

Ajuntament de
Lloseta
Ajuntament de
Consell
Ajuntament
d'Estellencs

P0702900
B
P0701600
I
P0702100
I

Nits cúbiques

23.936,22 €

23.936,22 €

10.000,00 €

Fira de la tardor '17

12.456,30 €

12.456,30 €

10.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

Ajuntament de Muro

P0703900
A

II jornada
gastronòmica en
memòria de Mateu
Vidal
I Dimonis de sa
Pedrera

12.000,00 €

12.000,00 €

10.000,00 €

Ajuntament de
Puigpunyent

P0704500
H

13.200,00 €

13.200,00 €

6.000,00 €

Ajuntament
d'Alcúdia

P0700300
G

32.265,02 €

32.265,02 €

10.000,00 €

Ajuntament de
Vilafranca de
Bonany
Ajuntament de
Binissalem

P0706500
F

Vilafranca, 24 km2
de Cultura

13.199,66 €

13.199,66 €

10.000,00 €

P0700800
F

4,944,00

4.944,00 €

4.944,00 €

Ajuntament d'Alaró

P0700100
A

10.880,68 €

10.880,68 €

10.000,00 €

Ajuntament de Llubí

P0703000
J

Club de lectura
infantil, juvenil i
d'adults, de la
Biblioteca de
Binissalem
Gestió del Casal de
Cultura de Son
Tugores 16-17
Viu i gaudeix la
cultura Llubinera!

11.736,00 €

11.736,00 €

10.000,00 €
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Sons d'estiu 2017.
Festival de música
clàssica
Via Fora 2017

Ajuntament de
Felanitx
Ajuntament de
Manacor
Organisme Autònom
de Música Antoni
Torrandell d'inca
Ajuntament de
Mancor de la Vall
Ajuntament de Sineu

P0702200
G
P0703300
D
P5702701
C
P0703400
B
P0706000
G

41 Setmana de la
Música 17' a Felanitx
Art, Cine, i Cultura

11.400,00 €

11.400,00 €

10.000,00 €

18.516,41 €

18.516,41 €

10.000,00 €

Inclàssic

8.585,50 €

8.585,50 €

8.585,50 €

Mancor de l'Art

4.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

I Nit de les llums i
patrimoni de Sineu

2.188,81 €

2.188,81 €

2.188,81 €

ANNEX 2
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2017 AL FONS D'ACTIVITATS CULTURALS
D'ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL O DELS ORGANISMES PÚBLICS QUE EN
DEPENEN
LÍNIA 2: FIRES, MOSTRES, CERTÀMENS I FESTIVALS D'ARTS ESCÈNIQUES
ENTITAT
ADMINISTRACIÓ
LOCAL/ORGANIS
ME PÚBLIC
DEPENENT

CIF

PROJECTE

PRESSUP
OST
TOTAL

PRESSUP
OST
SUBVENCI
ONABLE

Festival d'Humor
Sonserveraclown
2017
XXII Fira de Teatre
de Manacor

20.757,95 €

20.757,95 €

QUANTIT
AT
DEFINITI
VA
SUBVENCI
Ó
9.558,67 €

83.500,00 €

83.500,00 €

41.750,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

2.000,00 €

726,00 €

726,00 €

Ajuntament de Son
Servera

P0706200
C

Institut Públic del
Teatre Muncicipal de
Manacor
Ajuntament de Santa
Maria del Camí

Q070060
4B

Ajuntament de
Llucmajor

P0703100
H

XV Mostra de Teatre
Amateur Santa Maria
del Camí 2017
Microteatre per
educació

Ajuntament de
Consell

P0701600
I

Mostra a Consell de
Teatre Amateur

4.500,00 €

4.500,00 €

2.250,00 €

Ajuntament de
Binissalem

P0700800
F

5.000,00 €

5.000,00 €

2.500,00 €

Ajuntament d'Alaró

P0700100
A

IX Premi Llorenç
Moyà d'obres
dramàtiques
Festival de dansa
Alart 2017

9.801,00 €

9.801,00 €

4.900,50 €

Ajuntament de
Felanitx

P0702200
G

VIII Mostra de Teatre
d'Hivern a Felanitx

4.500,00 €

4.500,00 €

2.250,00 €

Ajuntament de Llubí

P0703000
J

Mostra Cultural Flor
de Taparera

6.000,00 €

6.000,00 €

P0705600
E

ANNEX 3
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363,00 €

3.000,00 €

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2017 AL FONS D'ACTIVITATS CULTURALS
D'ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL O DELS ORGANISMES PÚBLICS QUE EN
DEPENEN
LÍNIA 3: EDICIÓ DE LLIBRES, FONOGRAMES I AUDIOVISUALS
ENTITAL
D'ADMINISTR
ACIÓ LOCAL
O ORGANISME
PÚBLIC QUE
EN DEPEN
Ajuntament
d'Inca

NIF

PROJECTE

PRESSUP
OST
TOTAL

PRESSUP
OST
SUBVENCI
ONABLE

P0702
700F

3.920,40 €

3.920,40 €

Ajuntament de
Son Servera

P0706
200C

1.597,50 €

1.597,50 €

1.597,50 €

Ajuntament de
Sant Llorenç des
Cardassar

P0705
100F

3.502,00 €

3.502,00 €

2.000,00 €

Ajuntament de
Banyalbufar

P0700
700H

3.000,00 €

3.000,00 €

2.000,00 €

Ajuntament de
Fornalutx
Ajuntament de
Sencelles

P0702
500J
P0704
700D

4.235,00 €

4.235,00 €

2.000,00 €

1.445,95 €

1.445,95 €

1.445,95 €

Ajuntament de
Montuïri

P0703
800C

1.936,00 €

1.936,00 €

1.936,00 €

Ajuntament de
Santa Maria del
Camí

P0705
600E

12.000,00 €

12.000,00 €

2.000,00 €

Ajuntament
d'Algaida

P0700
400E

1.869,99 €

1.869,99 €

1.869,99 €

Ajuntament de
Ses Salines
Ajuntament
d'Esporles

P0705
900I
P0702
000A

3.800,00 €

3.800,00 €

2.000,00 €

4.347,20 €

4.347,20 €

2.000,00 €

Ajuntament
d'Artà
Ajuntament de Sa
Pobla

P0700
600J
P0704
400A

Edició del volum XVII
Jornades d'Estudis Locals
d'Inca
Reedició Los 5 del Este,
Història d'un grup i d'una
època
Edició del llibre Poblat
Talaiòtic de s'Illot:
Intervencions
arqueològiques 1968-2016.
Edició de llibre Vint-i-cinc
anys de pregons a
Banfalbufar
Audiovisual Cultural del
Municipi
Edició del llibre Rondalles i
Tradicions del Terme de
Sencelles
Re-edició segones jornades
d'Estudis LocalsMontuïri:Terres i gent
Edició del llibre Aferrats a
la Terra, Història d'una
societat pagesa( Santa
Maria del Camí, 18901936)
Edició del llibre 12 mesos
Llull. Any Llull al muncicpi
d'Algaida
Edició del llibre Els nostres
carres, d'Honorat Bauzà
Edició del llibre Les
petjades dels oblidats.La
repressió a Esporles
Edicíó del llibre Poesart

QUANTIT
AT
DEFINITI
VA
SUBVENC
IÓ
2.000,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

3.728,40 €

3.728,40 €

2.000,00 €

Mancomunitat de
Tramuntana

V0722
0809

5.780,00 €

5.780,00 €

2.000,00 €
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Edició del llibre Signes de
poder civil i
religiós.Memòria i Art a Sa
Pobla, de Bartomeu
Martínez Oliver
Edició del llibre
Mancomunitat de
Tramuntana: la serra i les
seus habitants

Ajuntament de
Llucmajor

P0703
100H

Ajuntament de
Maria de la Salut

P0703
500I

Ajuntament de
Selva

P0705
800A

Ajuntament de
Lloseta

P0702
900B

Ajuntament de
Puigpunyent

P0704
500H

Ajuntament de
Santa Margalida
Consorci de la
Ciutat Romana de
Pol·lèntia

P0705
500G
P0700
015A

Ajuntament de
Binissalem

P0700
800F

Ajuntament de
Santanyí

P0705
700C

Ajuntament
d'Alaró

P0700
100A

Ajuntament de
Llubí
Ajuntament de
Felanitx
Ajuntament de
Manacor

P0703
000J
P0702
200G
P0703
300D

Ajuntament de
Sineu

P0706
000G

Ajuntament de
Búger

P0700
900D

Edició del llibre 1916-2016
Lucmajor, cent anys ciutat:
memòria i futur
Edició del llibre El
contraban a Mallorca 18931934. Els Garau, adversaris
d'en Verga
Edició del llibre El cinema
a Selva. Història d'una
il·lusió
Edició del llibre " Marques
a les mans" emmarcat en els
XVIII premis literaris vila
de Lloseta 2017
Edició del llibre IV
Jornades d'estudis locals de
Puigpunyent
Edició del llibre Història
del margaritense
Edició del llibre Urbanisme
i arquitectura pública
romana de Pol·lèntia (
Alcúdia, Mallorca).Segles
II a C-III Dc
Vine a cantar de Llorenç
Moyà. Música de Baltasar
Bibiloni
Edició del llibre II Jornades
d'Estudis Locals de
Santanyí 2016
Edició del llibre Causes
dels Alaroners Reprasaliats
(1936-39)
Edició del llibre Jornades
d'estudis locals
Edició del llibre Un any
rodó
Edició dl recull de le
sponències de les IX
Jornades d'Estudis Locals
de Manacor
Edició del llibre Fills
Il·lustres Alternatius de
Sineu
Edició III Jornades d'estudis
lo cals de Búger

2.995,20 €

2.995,20 €

2.000,00 €

2.400,00 €

2.400,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,96 €

2.000,96 €

2.000,00 €

2.928,20 €

2.928,20 €

2.000,00 €

6.551,24 €

6.551,24 €

2.000,00 €

6.373,00 €

6.373,00 €

2.000,00 €

4.478,13 €

4.478,13 €

2.000,00 €

4.778,59 €

4.778,59 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

4.370,52 €

4.370,52 €

2.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

2.000,00 €

3.103,46 €

3.103,46 €

2.000,00 €

3.480,00 €

3.480,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

ANNEX 4: EXCLOSOS
ENTITAL
D'ADMINISTR
ACIÓ LOCAL
O ORGANISME
PÚBLIC QUE
EN DEPEN
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NIF

PROJECTE

MOTIU D'EXCLUSIÓ

Ajuntament
d'Esporles

P0702
000A

Gegants d'Esporles

no es considera objecte de la convocatòria
esmentada
l'adquisició
de
material
inventariable (manufactura dels gegants).

Ajuntament de
Lloret de
Vistalegre

P0702
800D

Sequer

no es considera objecte de la convocatòria
esmentada
l'adquisició
de
material
inventariable (manufactura dels gegants).

Associació
Cultural, Musical
" Sa Música" de
Llucmajor

G0730
1864

Ajuntament de
Lloret de
Vistalegre

P0702
800D

Fira de maig

Entitat Local
Menor de
Palmanyola
Ajuntament de
Selva

P0700
002I

V Firabona de Palmanyola

P0705
800A

Fira de l'oliva

no es consdidera
escèniques

fira

d'arts

Ajuntament de
Lloseta

P0702
900B

Fira de la Sabata

no es consdidera
escèniques

fira

d'arts

Ajuntament de
Muro

P0703
900A

Festival sa Riba Folk 2017

festival

d'arts

175 è Aniversari de la
Banda de Música de
Llucmajor

el punt quart de la convocatòria
estableix que poden ser beneficiaris
d'aquesta convocatòria les entitats
d'administració local i els organismes
públics que en depenen. L'associació
esmentada
no
és
una
entitat
d'administració local de Mallorca o un
organisme públic depenent.

no es considera objecte de la
convocatòria esmentada l'adquisició
de material inventariable (carpa per
la " Fira de maig").
no es consdidera fira d'arts
escèniques

no es considera
escèniques

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
ESTUDI I, SI ESCAU, APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS
D’ALÇADA INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE
DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 28 DE SETEMBRE DE
2016 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES OBJECTE
D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA A LA PARCEL·LA 133 DEL POLÍGON 4 DEL
TERME MUNICIPAL DE CAMPANET (EXP.: 2011/162, RECURS 2016/27
DEMOLICIÓ).
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i
Infraestructures:
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 28 de
setembre de 2016, el procediment de restitució incoat contra la Sra. M.C.J.F. i el Sr.
A.B.P. per la realització d'actes d'edificació i ús del sòl constitutius d'infracció
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urbanística a la parcel·la 113 del polígon 4 de Campanet, i havent-se interposat recurs
d’alçada per la Sra. M.C.J.F., a la vista de l'informe de la TAG Cap de la Secció
Executiva de l'Agència de 4 d'agost de 2017, la Consellera Executiva de Territori i
Infraestructures proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti
el següent:
ACORD
"Desestimar, de conformitat amb l'informe de la TAG, cap de la Secció Executiva de
l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca, de 4 d'agost de 2017, el recurs d'alçada
interposat per la Sra. M.C.J.F. contra l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de
Protecció de la Legalitat urbanística i Territorial de Mallorca de 28 de setembre de 2016
pel qual es va ordenar la demolició de les actuacions realitzades sense llicència i no
legalitzades en la parcel·la 113 del polígon 4 del terme municipal de Campanet.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut
la notificació d’aquest acord.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques."
ESTUDI I, SI ESCAU, APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS
D’ALÇADA INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE
DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 28 DE SETEMBRE DE
2016 D’IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER LA INFRACCIÓ URBANÍSTICA
COMESA A LA PARCEL·LA 133 DEL POLÍGON 4 DEL TERME MUNICIPAL
DE CAMPANET (EXP.: 2011/162, RECURS 2016/27 SANCIÓ).
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i
Infraestructures:
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 28 de
setembre de 2016, el procediment sancionador incoat contra la Sra. M.C.J.F. i el Sr.
A.B.P. per la realització d'actes d'edificació i ús del sòl constitutius d'infracció
urbanística a la parcel·la 113 del polígon 4 de Campanet, i havent-se interposat recurs
d’alçada per la Sra. M.C.J.F., a la vista de l'informe de la TAG Cap de la Secció
Executiva de l'Agència de 4 d'agost de 2017, la Consellera Executiva de Territori i
Infraestructures proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti
el següent:
ACORD
"Desestimar, de conformitat amb l'informe de la TAG, cap de la Secció Executiva de
l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca, de 4 d'agost de 2017, el recurs d'alçada
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interposat per la Sra. M.C.J.F. contra l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de
Protecció de la Legalitat urbanística i Territorial de Mallorca de 28 de setembre de
2016, pel qual es varen desestimar les al·legacions formulades i es varen imposar dues
sancions amb motiu de les actuacions constitutives d'infracció urbanística en la parcel·la
113 del polígon 4 del terme municipal de Campanet.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut
la notificació d’aquest acord.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques."
ESTUDI I, SI ESCAU, APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS
D’ALÇADA INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE
DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 28 DE SETEMBRE DE
2016 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES OBJECTE
D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA A LA PARCEL·LA 133 DEL POLÍGON 4 DEL
TERME MUNICIPAL DE CAMPANET (EXP.: 2011/162, RECURS 2016/29
DEMOLICIÓ).
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i
Infraestructures:
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 28 de
setembre de 2016, el procediment de restitució incoat contra la Sra. M.C.J.F. i el Sr.
A.B.P. per la realització d'actes d'edificació i ús del sòl constitutius d'infracció
urbanística a la parcel·la 113 del polígon 4 de Campanet, i havent-se interposat recurs
d’alçada pel Sr. A.B.P., a la vista de l'informe de la TAG Cap de la Secció Executiva de
l'Agència de 4 d'agost de 2017, la Consellera Executiva de Territori i Infraestructures
proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent:
ACORD
"Desestimar, de conformitat amb l'informe de la TAG, cap de la Secció Executiva de
l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca, de 4 d'agost de 2017, el recurs d'alçada
interposat pel Sr. A.B.P. contra l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de
Protecció de la Legalitat urbanística i Territorial de Mallorca de 28 de setembre de 2016
pel qual es va ordenar la demolició de les actuacions realitzades sense llicència i no
legalitzades en la parcel·la 113 del polígon 4 del terme municipal de Campanet.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut
la notificació d’aquest acord.
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No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques."
ESTUDI I, SI ESCAU, APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS
D’ALÇADA INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE
DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 28 DE SETEMBRE DE
2016 D’IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER LA INFRACCIÓ URBANÍSTICA
COMESA A LA PARCEL·LA 133 DEL POLÍGON 4 DEL TERME MUNICIPAL
DE CAMPANET (EXP.: 2011/162, RECURS 2016/29 SANCIÓ).
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i
Infraestructures:
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 28 de
setembre de 2016, el procediment sancionador incoat contra la Sra. M.C.J.F. i el Sr.
A.B.P. per la realització d'actes d'edificació i ús del sòl constitutius d'infracció
urbanística a la parcel·la 113 del polígon 4 de Campanet, i havent-se interposat recurs
d’alçada pel Sr. A.B.P., a la vista de l'informe de la TAG Cap de la Secció Executiva de
l'Agència de 4 d'agost de 2017, la Consellera Executiva de Territori i Infraestructures
proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent:
ACORD
"Desestimar, de conformitat amb l'informe de la TAG, cap de la Secció Executiva de
l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca, de 4 d'agost de 2017, el recurs d'alçada
interposat pel Sr. A.B.P. contra l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de
Protecció de la Legalitat urbanística i Territorial de Mallorca de 28 de setembre de
2016, pel qual es varen desestimar les al·legacions formulades i es varen imposar dues
sancions amb motiu de les actuacions constitutives d'infracció urbanística en la parcel·la
113 del polígon 4 del terme municipal de Campanet.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut
la notificació d’aquest acord.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques."
ESTUDI I, SI ESCAU, APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS
D’ALÇADA INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE
DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
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URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 26 DE FEBRER DE
2016 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES OBJECTE
D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA A LES PARCEL·LES 168 I 184 DEL POLÍGON
1 DEL TERME MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL CAMÍ (EXP.: 2010/101,
RECURS 2016/07 DEMOLICIÓ).
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i
Infraestructures:
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 26 de febrer
de 2016, el procediment de restitució incoat contra la mercantil Marcus y Simone, SL,
per la realització d'actes d'edificació i ús del sòl constitutius d'infracció urbanística a les
parcel·les 168 i 184 del polígon 1 de Santa Maria del Camí, i havent-se interposat recurs
d’alçada pel Sr. V.M.G.R., en reprentació de Marcus y Simone, SL, a la vista de
l'informe de la TAG Cap de la Secció Executiva de l'Agència de 7 d'agost de 2017, la
Consellera Executiva de Territori i Infraestructures proposa que el CONSELL
EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent:
ACORD
"Inadmetre i, subsidiàriament desestimar, de conformitat amb l'informe de la TAG, cap
de la Secció Executiva de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca, de 7 d'agost
de 2017, el recurs d'alçada interposat pel Sr. V.M.G.R., en representació de l'entitat
Marcus y Simone, SL, contra l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de Protecció
de la Legalitat urbanística i Territorial de Mallorca de 26 de febrer de 2016, pel qual es
va ordenar la demolició de les actuacions realitzades en les parcel·les 168 i 184 del
polígon 1 del terme municipal de Santa Maria del Camí i la reposició dels terrenys a
l'estat anterior.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut
la notificació d’aquest acord.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques."
ESTUDI I, SI ESCAU, APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS
D’ALÇADA INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE
DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 26 DE FEBRER DE
2016 D’IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER LA INFRACCIÓ URBANÍSTICA
COMESA A LES PARCEL·LES 168 I 184 DEL POLÍGON 1 DEL TERME
MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL CAMÍ (EXP.: 2010/101, RECURS
2016/06 SANCIÓ).
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Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i
Infraestructures:
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 26 de febrer
de 2016, el procediment sancionador incoat contra la mercantil Marcus y Simone, SL,
per la realització d'actes d'edificació i ús del sòl constitutius d'infracció urbanística a les
parcel·les 168 i 184 del polígon 1 de Santa Maria del Camí, i havent-se interposat recurs
d’alçada pel Sr. V.M.G.R., en reprentació de Marcus y Simone, SL, a la vista de
l'informe de la TAG Cap de la Secció Executiva de l'Agència de 7 d'agost de 2017, la
Consellera Executiva de Territori i Infraestructures proposa que el CONSELL
EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent:
ACORD
"Inadmetre i, subsidiàriament desestimar, de conformitat amb l'informe de la TAG, cap
de la Secció Executiva de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca, de 7 d'agost
de 2017, el recurs d'alçada interposat pel Sr. V.M.G.R., en representació de l'entitat
Marcus y Simone, SL, contra l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de Protecció
de la Legalitat urbanística i Territorial de Mallorca de 26 de febrer de 2016, pel qual es
varen desestimar les al·legacions formulades i es varen imposar dues sancions amb
motiu de les actuacions constitutives d'infracció urbanística en la parcel·la 168 i 184 del
polígon 1 del terme municipal de Santa Maria del Camí.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut
la notificació d’aquest acord.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques."
ESTUDI I, SI ESCAU, APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS
D’ALÇADA INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE
DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 28 D’OCTUBRE DE
2016 D’IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER LA INFRACCIÓ URBANÍSTICA
COMESA A LA PARCEL·LA 44 DEL POLÍGON 7 DEL TERME MUNICIPAL
DE SON SERVERA (EXP.: 2014/139, RECURS 2016/28 SANCIÓ).
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i
Infraestructures:
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca de 28
d'octubre de 2016, l’expedient sancionador incoat amb motiu de les actuacions
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constitutives d’infracció urbanística a la parcel·la 44 del polígon 7 de Son Servera, i
havent-se interposat contra aquest acord recurs d’alçada pel Sr. A.R.B., en representació
de l'entitat Credit Balear Funds, SL, atès l’informe de la TAG cap de la Secció
Executiva de l’Agència de d'agost de 2017, la Consellera Executiva de Territori i
Infraestructures proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti
el següent
ACORD
Desestimar, de conformitat amb l'informe de la TAG, cap de la Secció Executiva de
l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca, de 3 d'agost de 2017, el recurs d'alçada
interposat pel Sr. A.R.B., en representació de Credit Balearic Funds, SL, contra l'acord
del Consell de Direcció de l'Agència de Protecció de la Legalitat urbanística i Territorial
de Mallorca pel qual es va imposar la sanció per les actuacions realitzades en la
parcel·la 44 del polígon 7, del terme municipal de Son Servera.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut
la notificació d’aquest acord.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ RELATIU A
L’ADQUISICIÓ, A TÍTOL ONERÓS, D’UNA NAU INDUSTRIAL PER ÚS DE
TALLER I MAGATZEM DELS MESTRES D’AIXA DEL DEPARTAMENT DE
MEDI AMBIENT DEL CONSELL DE MALLORCA, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i
Funció Pública:
Antecedents
1. Dia 21 de desembre de 2016 el Sr. Josep Manchado Rojas, DI de Medi Ambient, va
emetre una memòria en el qual es justifiquen la necessitat i la idoneïtat de contractar
l’adquisició, a títol onerós d’una nau industrial per a ús de taller i magatzem dels
mestres d’Aixa del departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, mitjançant
procediment obert.
2. Dia 26 de gener de 2017, la consellera executiva del departament de Modernització i
Funció Pública va resoldre iniciar l’expedient de contractació relatiu al contracte
esmentat.
3. Dia 12 de gener de 2017, el Sr. Jose Luís Simón Maura, Arquitecte Superior del
departament de Medi Ambient en va elaborar els plecs de prescripcions tècniques.
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4. Dia 6 de juliol de 2017 el TAG cap de Servei de Serveis Generals i Patrimoni en va
emetre l’informe jurídic i, dia 7 d’agost de 2017 el de fiscalització prèvia de l’expedient
núm. 305/17.
Fonaments
D’acord amb la Disposició Addicional 2ª del TRLCSP, amb els d) i o) de l’article 1 del
Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB
núm. 109, de dia 18 de juliol), i d’acord amb la base 23 del pressupost vigent, correspon
al Consell Executiu autoritzar i disposar despeses de quantia superior a dos-cents
cinquanta mil euros (250.000,00 €), així com adquirir i alienar béns quan la
competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca.
La normativa bàsica estatal en matèria de patrimoni de les administracions públiques
d’acord amb la Disposició Final Segona de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, Llei del
Patrimoni de les Administracions Públiques, la normativa bàsica estatal (art. 80.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, la normativa
autonòmica de desplegament (art. 135 i concordants de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local, BOIB núm. 186 Ext. De 27 de desembre de 2006)
i el RD 1372/1986, de 13 de juny, que aprova el reglament de Béns de les Entitats
Locals estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest expedient.
Per tant, la consellera executiva del Departament de Modernització i Funció Pública
eleva al Consell Executiu la següent
PROPOSTA D’ACORD
1. Aprovar l’expedient de contractació per a l’adquisició per part del Consell de
Mallorca d’una nau industrial per a ús de taller i magatzem dels mestres d’aixa del
departament de Medi Ambient, ubicat en sòl urbà i que tengui les característiques
mínimes fixades en les clàusules 2 i 3 del Plec de Prescripcions Tècniques.
2. El procediment pel qual es regeix l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del
qual qualsevol empresari interessat pot presentar una proposició, però s’exclou
qualsevol negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
Aquest contracte té caràcter privat amb la qualificació jurídica de contracte de
compravenda i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa la
normativa bàsica estatal en matèria de patrimoni de les administracions públiques
d’acord amb la Disposició Final Segona de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, Llei del
Patrimoni de les Administracions Públiques, la normativa bàsica estatal (art. 80.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, la normativa
autonòmica de desplegament (art. 135 i concordants de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local, BOIB núm. 186 Ext. De 27 de desembre de
2006). A partir de la seva adjudicació respecte als seus efectes i extinció es regirà per les
normes de dret privat, Codi Civil, Llei Hipotecària, decret de 8 de febrer de 1946 i
Reglament Hipotecari, decret de 14 de febrer de 1947.
3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha d’assistir
l’òrgan de contractació, d’acord amb el que es disposa en l’article 320 del TRLCSP:
Presidència:
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Hble. Sra. M. del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de Modernització i
Funció Pública. Suplent: Hble. Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva
de Territori i Infraestructures.
Vocalies:
Sra. Elena Montejo Fuentes, Interventora General del Consell de Mallorca. Suplent: Sra.
Brígida Llinàs Ferrer, Interventora Adjunta del Consell de Mallorca.
Sr. Jeroni M. Mas i Rigo, Secretari General del Consell de Mallorca. Suplent: Sr.
Antoni Benlloch Ramada. Secretari General Adjunt del Consell de Mallorca.
Sr. Jose Luis Simón Maura. Arquitecte Superior del Departament de Medi ambient.
Suplent, Sra. Antònia Ferrer Perelló, Arquitecta Tècnica del Departament de Medi
ambient.
Sr. Joan M. Pons Valens, coordinador de l’àrea de Patrimoni Marítim. Sr. Martí I.
Mayol Serra, Director del Parc Natural de Sa Dragonera.
Secretari de la Mesa: Sr. Jordi Amer Bonnín, TAG cap de Servei de Serveis Generals i
Patrimoni. Suplent: Sra. Maria Isabel Alemany Bennàssar. TAG cap de Servei de la
Secretaria Tècnica d’Economia i Hisenda.
4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques pels quals es regeix aquesta contractació, i exposar-los al públic pel termini de
deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de publicar aquest anunci en el
BOIB, perquè les persones interessades puguin examinar els plecs esmentats i
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes, tot això de conformitat amb el
que s’estableix en l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, Ext., de 27 de desembre de 2006).
5. Autoritzar una despesa per l’import total de SET CENTS NORANTA-UN MIL
CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (791.166,73 €),
inclòs l’IVA o, en el seu cas, els impostos i despeses aplicables a la transmissió.
Aquesta despesa que s’ha de finançar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10 17228
62200 del pressupost vigent del Consell. Aquesta despesa està condicionada a
l’aprovació definitiva de l’expedient núm. 16 de modificació del crèdits al pressupost
del Consell de Mallorca de l’exercici 2017.
6. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, amb el termini de presentació d’ofertes de quinze (15) dies naturals,
comptadors a partir de l’endemà de publicar l’anunci en el BOIB. Si el darrer dia
d’aquest termini és dissabte ò inhàbil, s’allarga al primer dia hàbil següent.
Si, durant el termini d’exposició al públic dels plecs, s’hi presenten reclamacions, se
suspèn la licitació i també el termini per presentar-hi proposicions, si és necessari per a
resoldre la qüestió plantejada, i es reprèn el que resta d’aquest termini a partir de
l’endemà de resoldre les reclamacions.
7. Publicar aquesta acord en el Perfil de contractant.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
RELATIU A “SERVEI D’AUXILIARS DE SERVEIS DELS EDIFICIS DEL
CONSELL DE MALLORCA: LOT 1 EDIFICI PALAU REIAL I EDIFICI
35

ANNEX CARRER ALMUDAINA, LOT 2 EDIFICI LA MISERICÒRDIA, LOT 3
POLIESPORTIU DE SANT FERRAN, LOT 4 FINCA RAIXA I LOT 5
EDIFICIS LLAR DE INFÀNCIA I LLAR DE LA JOVENTUT, MITJANÇANT
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I PROCEDIMENT OBERT”.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i
Funció Pública:
ANTECEDENTS
1. Dia 6 de febrer de 2017, la Sra. Elena Carrillo Hernández, Secretària Tècnica de
Modernització i Funció Pública va emetre la memòria mitjançant el qual es justifiquen
la necessitat i la idoneïtat de contractar el servei d’auxiliars de serveis dels edificis i
instal·lacions del Consell de Mallorca, a efectes de controlar i informar per accedir a les
zones d’ús de les instal·lacions del Consell de Mallorca, oficines, instal·lacions
esportives, etc. així com l’accés a zones restringides fer complir la normativa dels
diferents centres, custodia i comprovació de les instal·lacions, immobles, bens i estris.
Control de claus (obrir i tancar portes), així com fer complir les normes establertes per
el bon us de les instal·lacions, i atendre el disposat en els procediments en cas
d’evacuació per sinistre, incendi, enderrocaments, assistència al personal del Consell
quan es celebrin reunions fora de les hores d’oficina, etc
2. Dia 20 de juliol de 2017, el TAG cap de servei de Serveis Generals i Patrimoni en va
emetre l’informe jurídic; dia 3 d’agost de 2017, es va emetre el de Secretaria General i,
dia 10 d’agost de 2017, el de fiscalització prèvia de l’expedient (núm. ref. 309/17).
FONAMENTS
D’acord amb l’article 28 del reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple
del Consell en sessió de dia 12 de desembre de 2016 (BOIB núm.157, de 15 de
desembre de 2016), i la base 23 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu
autoritzar i disposar despeses de quantia superior a dos-cents cinquanta mil euros
(250.000,00 €), quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca.
En els articles 110, 115 i 116 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant,
TRLCSP) s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest expedient.
Per tant, la consellera executiva del Departament de Modernització i Funció Pública
eleva al Consell Executiu la següent proposta d’
ACORD
1. Aprovar l’expedient de contractació del servei d’auxiliars de serveis dels edificis i
instal·lacions del Consell de Mallorca, Lot 1 edifici Palau Reial i edifici annex carrer
Almudaina, Lot 2 edifici La Misericòrdia, Lot 3 Poliesportiu de Sant Ferran, Lot 4
Finca Raixa, Lot 5 edificis Llar de la Infància i Llar de la Joventut i Lot 6 Jardins de
Natzaret.
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2. D’acord amb el que es disposa en l’article 157 TRLCSP, el procediment pel qual es
regeix l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del qual qualsevol empresari
interessat pot presentar una proposició, però s’exclou qualsevol negociació dels termes
del contracte amb els licitadors.
Aquest contracte té caràcter administratiu amb la qualificació jurídica de contracte de
serveis i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en el Llibre
III del Títol II del TRLCSP.
3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha d’assistir
l’òrgan de contractació d’acord amb el que es disposa en l’article 320 del TRLCSP:
Presidència:
Hble. Sra. M. del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de Modernització i
Funció Pública. Suplent: Hble. Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva
de Territori i Infraestructures.
Vocalies:
Sra. Elena Montejo Fuentes, Interventora General del Consell de Mallorca. Suplent: Sra.
Brígida Llinàs Ferrer, Interventora Adjunta del Consell de Mallorca.
Sr. Jeroni M. Mas i Rigo, Secretari General del Consell de Mallorca. Suplent: Sr.
Antoni Benlloch Ramada. Secretari General Adjunt del Consell de Mallorca.
Sr. Miquel Roca Jaume. Cap de Servei d’Esports. Suplent, Sr. Bartolomé Oliver
Bennàssar, cap de Servei de la Secretaria Tècnica de Presidència.
Sr. Josep Antoni Aguilo Ribas. Cap de Servei de Medi Ambient. Suplent: Sr. Fernando
Ruano de Oleza, cap de Servei de Medi Ambient.
Secretari –Vocal de la Mesa: Sr. Jordi Amer Bonnín, TAG cap de Servei de Serveis
Generals i Patrimoni. Suplent: Sra. Maria Isabel Alemany Bennàssar. TAG cap de
Servei de la Secretaria Tècnica d’Economia i Hisenda.
4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques pels quals es regeix aquesta contractació, i exposar-los al públic pel termini de
deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de publicar aquest anunci en el
BOIB, perquè les persones interessades puguin examinar els plecs esmentats i
presentar-hi les reclamacions que consideren oportunes, tot això de conformitat amb el
que s’estableix en l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, Ext., de 27 de desembre de 2006).
5. Autoritzar la despesa per l’import total de SIS CENTS SETANTA-NOU MIL CINC
CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE (679.584,14 €), que es
corresponen a CINC-CENTS SEIXANTA UN MIL SIS-CENTS TRENTA-NOU
EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (561.639,79 €), de base imposable, i CENT
DESSET MIL NOU CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CINC
CÈNTIMS (117.944,35 €), que es corresponen al 21 % de l’IVA. A raó del preu unitari
total de DOTZE AMB SETANTA-UN EUROS/HORA (12,71 €/hora), que es
corresponen a DEU AMB CINQUANTA EUROS/HORA (10,50 €/H), de base
imposable, i DOS AMB VINT-I-UN EUROS/HORA (2,21 €/h), que es corresponen al
21 % de l’IVA. Despesa que s’ha de finançar amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries i operacions comptables del pressupost vigent del Consell següents:
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Lot
1
2
3
4
5
5
6

Edifici
Palau Reial
Misericòrdia
Sant Ferran
Raixa
Llar de la Infància
Llar de la Joventut
Jardins Natzaret

Aplicació
10 92020 22701
10 33000 22701
10 34200 22701
10 33440 22701
10 92022 22700
10 92023 22700
10 17000 22701

A
920179000245
920179000246
920179000247
920179000248
920179000249
920179000250
920179000251

RC
220179000131
220179000132
220179000133
220179000134
220179000135
220179000136
220179000137

Imports (incloent IVA)
2018
2019
32.778,90 € 32.778,90 €
82.090,18 € 82.090,18 €
116.854,24 € 116.854,24 €
49.943,36 € 49.943,36 €
21.789,08 € 21.789,08 €
21.789,08 € 21.789,08 €
14.547,23 € 14.547,23 €

L’adjudicació del contracte se sotmet a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient en l’exercici corresponent per atendre les obligacions derivades
d’aquest contracte, d’acord amb l’establert en l’article 110.2 del TRLCSP.
6. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Diari Oficial de la
Unió Europea, el Boletín Oficial del Estado i el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb
el termini de presentació d’ofertes que acaba a les 14 hores del 40è següent al de la data
d’enviament de l’anunci de licitació al DOUE, d’acord amb els articles 142 i 159 del
TRLCSP. Si el darrer dia d’aquest termini és dissabte ò inhàbil, s’allarga al primer dia
hàbil següent.
Si, durant el termini d’exposició al públic dels plecs, s’hi presenten reclamacions, se
suspèn la licitació i també el termini per presentar-hi proposicions, en els casos en què
és necessari per a resoldre la qüestió plantejada, i es reprèn el que resta d’aquest termini
a partir de l’endemà de resoldre les reclamacions.
7. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant.
ACCEPTACIÓ DEL LLEGAT INSTITUÏT PEL SR. J.Z.S.G. A FAVOR DEL
CONSELL DE MALLORCA
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i
Funció Pública:
ANTECEDENTS
En data 18 de setembre de 2015 va tenir entrada en el Registre General del Consell de
Mallorca la comunicació del Notari de Pollença Sr. A.M.N. adjuntant còpia del
testament del Sr. J.Z.S.G..
El 25 de setembre de 2015, la consellera executiva de Modernització i Funció Pública
va resoldre l’inici de l’expedient per a l’acceptació del llegat.
En data 2 de març de 2016 va tenir entrada en el Registre General del Consell de
Mallorca la comunicació de la Notària Sra. M.J.O.R. assenyalant els llegats deixats pel
Sr. J.Z.S.G. al Consell de Mallorca.
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En data 18 d’octubre de 2016 els tècnics del Servei d’Obres i Manteniment del Consell
de Mallorca han emès informe de valoració dels immobles llegats al Consell de
Mallorca.
El 2 de febrer de 2017 el TAG cap de servei de Serveis Generals i Patrimoni ha emès
l’informe jurídic.
El 21 d’agost de 2017 s’ha emès l’informe de fiscalització prèvia de conformitat amb
núm. de referència 26.3/17.
FONAMENTS DE DRET
L’article 4.1 p), 4.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, exclou del seu àmbit d’aplicació, entre
d’altres, els contractes de compraventa, donació, permuta, arrendament i altres negocis
jurídics anàlegs sobre béns immobles, estableix que tindran sempre el caràcter de
contractes privats i es regiran per la legislació patrimonial.
L’article 28 o) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel plenari en la
sessió de 12 de desembre de 2016(BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016)
atribueix al Consell Executiu la facultat per adquirir i alienar béns quan la competència
no correspon al plenari del Consell de Mallorca.
Per tant, com a consellera executiva del Departament de Modernització i Funció Pública
que elevi al Consell Executiu la següent
PROPOSTA D’ACORD
1.- ACCEPTAR el lliurament del llegat testamentari disposat a favor del Consell de
Mallorca pel Sr. J.Z.S.G. en testament obert el 22 de setembre de 2008 davant el Notari
de Pollença Sr. A.M.M.N. sota el seu protocol amb número 1.380, consistent en el ple
domini d’una meitat indivisa de dos pisos ubicats en l’avinguda Jaume III, número 27 –
1r de Palma que es corresponen amb les finques registrals núm. 3900N del Tom 5314
Llibre 207 Foli 085 i núm. 3686N Tom 5314 Llibre 207 Foli 082 del registre de la
Propietat núm. 8 de Palma.
2.- APROVAR la minuta d’escriptura pública adjunta a aquest acord a efectes de
formalitzar l’acceptació del llegat.
3.- ANOTAR aquesta adquisició en l’Inventari General de Béns i Drets del Consell de
Mallorca.
4.- INSCRIURE aquesta adquisició en el Registre de la Propietat núm. 8 de Palma.
5.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Intervenció General del Consell de Mallorca, a
l’Ajuntament de Pollença i al Sr. C.A.Z., hereu del Sr. J.Z.S.G., per al seu coneixement
i als efectes pertinents.
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