RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL
DE MALLORCA DE DIA 13 DE DESEMBRE DE 2017
PRESIDÈNCIA
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (29-11-2017).
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS
PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA,
ANUAL I ORDINÀRIA DE 2017 A FAVOR DEL CENTRE DE LA UNED DE
LES ILLES BALEARS PER UN IMPORT DE 350.000,00 €.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i
Esports:
Fets
1. El director del Centre de la UNED de les Illes Balears va presentar al Consell Insular
de Mallorca la documentació amb data 8 de setembre de 2017, (NRE 27221) relativa a
la sol·licitud de l’aportació que li correspon lliurar a aquest Consell insular per tal de
donar suport al pla d'activitats d'enguany que ha de dur a terme la UNED.
2. En els pressuposts de 2017, l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient per
fer front a l’aportació d’enguany resta a acreditada en la partida 20.33490.42390 amb la
RC (núm. de referència 22017000118) per un import de 350.000,00 €.
3. Dia 4 de setembre de 2017, el director insular de Cultura ha justificat, en la memòria
pertinent, la concessió de l’aportació esmentada a càrrec de l'aplicació del Pressupost de
2017.
4. Dia 12 de setembre de 2017, el secretari tècnic del Departament de Cultura,
Patrimoni i Esports ha informat favorablement sobre els aspectes jurídics de la
concessió de l’aportació assenyalada a favor del Centre de la UNED de les Illes Balears.
5. Dia 4 de desembre de 2017, la Intervenció General ha emès informe favorable.
Fonaments
1. Article 2.2 Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions en relació amb
l’article 2.3 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions.
2. Base 23.4 i la base 33.2 c) de les Bases d'Execució del pressupost de 2017.

1

3. Article 2 del decret d'organització del Consell de Mallorca, de dia 9 de juny de 2017
(BOIB núm. 73, de 15 de juny); correció 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); correció d'errors (BOIB núm. 82, de 6 de juliol de 2017); modificat per decret de
24 de juliol de 2017 (BOIB núm. 92, de 29 de juliol).
En virtut de tot el que s'ha exposat, i d'acord amb l'article 31 e) del Reglament orgànic
del consell de Mallorca, elevo al Consell Executiu, la següent proposta d’
Acord
1. Aprovar i iniciar l'expedient 10/2017 relatiu a la concessió de l’aportació econòmica,
anual i ordinària de 350.000,00 €, en concepte de transferència corrent, a favor del
Centre de la UNED de les Illes Balears, titular del NIF V-07165566, corresponents a
l’any 2017 per tal de donar suport al seu pla d’activitats d’enguany.
2. Concedir una aportació econòmica, anual i ordinària de 350.000,00 €, a favor del
Centre de la UNED de les Illes Balears, titular del NIF V-07165566, a fi de donar
suport al seu pla d’activitats d’enguany, d’acord amb les prescripcions que més
endavant s’indiquen i autoritzar i disposar una despesa 350.000,00 €, a càrrec de la
partida pressupostària 20.33490.42390 amb la RC (núm. de referència 22017000118), a
favor de l’entitat esmentada.
Les prescripcions que s’estableixen són les següents:
Primera. El lliurament de l’aportació es farà una vegada que l’entitat beneficiària hagi
presentat la documentació següent:
- Còpia dels comptes anuals de l’any anterior auditats i aprovats
- Certificat del secretari de l’entitat de l’aprovació dels comptes anuals.
- Còpia de l’informe de l’auditoria dels comptes anuals.
Termini: Els documents abans esmentats s’han de presentar al més aviat possible i, en
tot cas el darrer dia per presentar-los és el 30 de novembre de 2018. Si per la
concurrència de circumstàncies que ho justifiquessin o d’altres alienes a l’entitat
beneficiària no es pogués complir amb el termini esmentat s’hauria de demanar a aquest
Departament la pròrroga pertinent explicant els motius en què es fonamenta, d’acord
amb l’establert a l’art. 70 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions.
Segona. Sense perjudici d’allò establert a la prescripció anterior, el beneficiari pot
sol·licitar una bestreta de fins al 100% de l’aportació sense la necessitat de constituir
aval, d’acord amb la base d’execució 25.5 in fine del Pressupost de 2017 del Consell de
Mallorca, que estableix el següent:
“4. Així mateix també amb caràcter excepcional, quan l’acord de concessió de
l’aportació ho prevegi , el conseller executiu o la consellera executiva d’Economia i
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Hisenda podrà concedir i, conseqüentment ,reconèixer bestretes d’un màxim del 100%
de l’import de les aportacions dineràries concedides a les unitats institucionals
públiques dependents del Consell de Mallorca i a altres administracions públiques o a
les unitats institucionals públiques que en depenen, sense l’obligació de prestar aval,
abans de presentar els documents que justifiquen el reconeixement de l’obligació.”
Posteriorment, el conseller executiu d’Economia i Hisenda ha d’atorgar la bestreta
sol·licitada, previ informe justificatiu de la Secretaria Tècnica del centre gestor de la
despesa i la fiscalització favorable de la Intervenció General.
Tercera. En compliment de l’establert a l’apartat 2 de la Disposició Addicional
Novena de la Llei 27/2013, de 27 de novembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, aquesta aportació no es pot estendre als serveis acadèmics que es
prestin als alumnes matriculats amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
3. Notificar aquest acord a les persones interessades.
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el
recurs d’alçada, dins el termini d’un mes, davant aquest conseller executiu/consellera
executiva o davant la presidència, comptador a partir de l’endemà al de la recepció
d’aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa dels recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el
termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de rebre la notificació de la
desestimació de l’esmentat recurs.
Un cop 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, sense limitació de temps.
N’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.
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