
ACTA DEL PLENARI EXTRAORDINARI DEL 10 DE GENER DEL 2019

Quan son les 11:12  hores del 10 de gener del 2019, es reuneix a la Sala del Plenari de la Casa de 
la Vila per dur a terme la sessió del plenari extraordinària sota la presidència del Batle el Sr.  
Bartomeu Jover Sánchez i hi assisteixen els següents regidors:

la Sra. Catalina Moragues Calafell, el Sr. Mateo Vallori Mas, el Sr. Giuseppe Sturniolo i el Sr. 
Bartomeu Sastre Moner. 

Es troba present la Secretària de la Corporació, la Sra. Eugenia Torrens Cañellas que dóna fe de  
l'acte.

 Sense més preàmbuls, el President declara oberta la sessió i passen a tractar-se els assumptes 
següents seguint l'ordre del dia establert.

1.- Compensació econòmica a la conselleria d'hisenda i administracions 
públiques del Govern de les Illes Balears, per la dedicació parcial del Batle o Regidor que 
exerceixi el seu càrrec amb aquest règim de dedicació

El Decret del Govern de les Illes Balears de 37/2014, regula el sistema de compensació 
econòmica  destinat  al  ajuntament  i  a  les  entitats  locals  menors  que  abonin  als  seus 
membres electes retribucions per exercir els càrrecs en règim de dedicació exclusiva o 
parcial al servei de la gestió pública local. Vist que a la sessió organitzativa de 22 de juny 
2015 es va acordar que el Sr. Bartomeu Jover Sánchez exercís el seu càrrec, com a Batle-
President de l’ajuntament d’Estellencs, amb dedicació parcial del 75%.

L'Ajuntament es vol acollir a compensació econòmica per la dedicació parcial  al 75% amb un 
import màxim compensable 30.830,25 euros corresponent a 14 mensualitats, i afegint el cost de la  
seguretat social a càrrec de l'entitat local, a favor del Batle-President.

S'aprova per unanimitat

2.-  Sol·licitar  interès  general  per realitzar  la  subvenció  Foment  de  l'esport 
mitjançant ajudes al manteniment i millora d'instal·lacions esportives públiques de Mallorca 

El Sr. Batle exposa que de manera verbal el Consell de Mallorca ens ha notificat que la 
subvenció Foment de l'esport mitjançant ajudes al manteniment i millora d'instal·lacions 
esportives  públiques  de  Mallorca  no  es  podrà  dur  a  terme  a  causa  que  l'Ajuntament 
d'Estellencs no té normes subsidiàries i la ubicació del camp està a zona rustica es a dir,  
zona protegida.

Per aquest motiu es vol demanar que el avanç projecte sigui considerat  interès general. 
Aquest procediment pot ocasionar que si s'accepta l'interès general es pugui duu a terme 
subvenció per la restauració del camp.
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Sr. Sturniolo exposa que dins el projecte presentat al Consell, una part es construir una 
pista de skate i que dita pista no pot ser considerada com interès general, per tant el partit 
PER ESTELLENCS proposa que es retiri la pista de skate i realitzar el resta d'actuacions.

El Sr. Batle diu que la pista de skate va ser sol·licitada per els joves del municipi fa uns 
anys enrere i que ell no es partidari de retirar-la del projecte.

Sr. Sastre contesta que quan es va demanar la pista de skate era fa anys enrere i els joves 
ja han crescut i no l'utilitzaran. A més cap actuació al camp de futbol no es necessària per 
aquest municipi tan petit.

El Sr. Batle conclou dient que per el poble ha de tenir una pista esportiva i que encara que 
no es partidari de retirar la pista de skate del projecte sol·licitat al Consell de Mallorca, 
accepta la proposta del partit PER ESTELLENCS de llevar-la ja que per sol·licitar que el 
avanç projecte sigui considerat com interès general es necessari un consens general, i s'ha 
de fer el millor per el poble.

Finalment  es  duu a  votació  i  s'aprova  per  unanimitat  presentar  el  avanç  projecte  de 
reforma del camp de futbol com interès general, modificant el projecte i llevant la pista 
de skate.
 

3.-  Aprovació  del  model  de  conveni  de  col·laboració  entre  el  consell  de 
Mallorca  i  l’ajuntament  d'  Estellencs  per  dur  a  terme  actuacions  d'inversió  (obres, 
adquisició de vehicles i
d'immobles).

En el BOIB publicat el mes de desembre del 2018, s'ha atorgat la subvenció POS 2018-
2019 l'import de 240.000€ a l'Ajuntament d'Estellencs per realitzar les actuacions, dotació 
d'ascensor a  la  casa consistorial,  millora  d'infraestructures  del  CEIP Gabriel  Palmer i 
manteniment d'infraestructures municipals.

Al mateix BOIB indica que s'ha d'aprovar el següent conveni en el termini de dos mesos a 
partir de la publicació de la subvenció. Es transcriu el conveni per la seva aprovació:

Palma, ___ de _______ de 2018

REUNITS

D’una  banda,  el  Sr.  Joan  Font  Massot,  conseller  executiu  del  Departament  de  
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, amb fonament a l’acord del Consell  
Executiu de dia __________ .
I  d’altra  part  el  Sr./Sra.  _________,  batle/batlessa  president/presidenta  de  
l’Ajuntament de ____________________.

Ambdós intervenen en nom i representació dels càrrecs públics que ostenten i
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MANIFESTEN

Que  el  Consell  Executiu  del  Consell  de  Mallorca,  en  sessió  de  dia  ...............  
de  ....................................  de  ..........................,  va  aprovar  la  convocatòria  de  
subvencions  2018-2019  per  dur  a  terme  actuacions  d'inversió  de  competència  
municipal (obres, vehicles i immobles) i aquest conveni tipus a subscriure amb tots els  
ajuntaments beneficiaris de les subvencions.

Que  en  el  marc  d'aquesta  convocatòria  de  subvencions,  a  l'Ajuntament  
de  ............................  se  li  va  concedir  una  subvenció  per  import  
de .......................................... euros per dur a terme les següents actuacions:

..........................................................................................................................................

...
Que  l’Ajuntament  de  .......................,  mitjançant  acord/resolució  de  dia  
............de................... de ......................... va aprovar el text d’aquest conveni.

Que  la  disposició  addicional  segona  de  l’Ordenança  general  de  subvencions  del  
Consell  de Mallorca aprovada per  acord del  Ple  de dia 23 de desembre de 2016  
(BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017) diu:

"En els  convenis  de col·laboració  que  regulin  els  ajuts  que  el  Consell  Insular  de  
Mallorca i  els  organismes autònoms i  consorcis  que en depenen atorguin a altres  
administracions públiques, la subvenció es pot justificar a través d'un certificat emès  
pel titular de l'òrgan que l'ha percebuda, pel qual s'acrediti la realització de l'activitat  
i el compliment de la finalitat de la subvenció, i també a
través de l'informe emès per la Intervenció, o òrgan de control financer equivalent, de  
l'entitat beneficiària pel qual acredita la veracitat i la regularitat de la documentació  
justificativa de la subvenció."
Que  en  el  marc  del  que  preveu  aquesta  disposició  addicional  segona,  l'objecte  
d'aquest conveni és regular les obligacions, el desenvolupament de les actuacions i la  
justificació de les despeses derivades de la subvenció abans esmentada.

Per tot el que s’ha exposat, ambdues parts subscriuen el present conveni d’acord amb  
les següents

CLÀUSULES
Primer.- Aquest conveni té per objecte regular les obligacions, el desenvolupament de  
les  actuacions  i  la  justificació  Primera de les  despeses derivades  de la subvenció  
concedida pel Consell de Mallorca a l'Ajuntament de ........................ per actuacions  
d'inversió de competència municipal (obres, vehicles i immobles) en el marc de la  
convocatòria de subvencions 2018-2019.

Segona.-  L’Ajuntament  de....................ha  rebut  la  subvenció  per  dur  a  terme  les  
següents actuacions:
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..........................................................................................................................................

...

Tercera.-  L'Ajuntament  de  ....................,  com  a  beneficiari  de  la  subvenció,  es  
compromet  a  complir  amb  totes  i  cadascuna  de  les  obligacions  previstes  a  la  
convocatòria de subvencions, tant les de tipus administratiu com les de tipus tècnic, i  
molt  especialment  a  dur  a  terme  les  actuacions  subvencionades  i  presentar  la  
justificació de les despeses al Consell de Mallorca en els terminis establerts.
Quarta.-  La  justificació  de  les  actuacions  subvencionades  a  l'Ajuntament  
de  .......................,  d'acord  amb  la  disposició  addicional  segona  de  la  vigent  
Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, es farà per mitjà de la  
presentació al Consell  de Mallorca per part de l'entitat  beneficiària de la següent  
documentació:

a)  Un  certificat  del  secretari/secretària  de  l'entitat  local  amb  el  vistiplau  del  
batle/batlessa que acrediti la realització de l'activitat subvencionada, el compliment  
de  la  finalitat  de  la  subvenció  i  l'aportació  de  la  documentació  justificativa  que  
estableix la convocatòria.
b) Un informe emès per l'interventor/interventora de l'entitat local beneficiària de la  
subvenció en virtut del qual es faci constar:

-La veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció que obra  
en poder de l'entitat local en els termes establerts en la convocatòria.
-Una relació de les factures de l'actuació subvencionada amb les dades identificatives  
de cada factura: número; data; creditor;i import.
-Una relació de les obligacions reconegudes de l'actuació subvencionada d'acord amb  
el que preveu l'article 48.1, apartat, de la vigent Ordenança general de subvencions  
del Consell de Mallorca.
A més,  aquest informe per a la justificació de les actuacions subvencionades farà  
constar:

Que l’Ajuntament no ha obtingut cap altra subvenció d’altres institucions públiques o  
privades  per  a  l’activitat  objecte  de  la  subvenció  (o,  si  és  el  cas,  relació  de  les  
concedides, amb indicació dels imports i la seva procedència).
Que el cost justificat amb les factures no supera el valor de mercat.
Que els treballs realitzats i facturats objecte de la subvenció s'ajusten als preus de  
mercat.
Que les despeses corresponen sense cap dubte a l’activitat objecte de subvenció.
Que l'Ajuntament no recupera ni compensa o recupera i compensa l’Impost sobre el  
Valor Afegit (IVA).

Quinta.-  Aquest conveni finalitzarà en acabar les actuacions subvencionades i una  
vegada  justificades  les  actuacions  en  els  termes  d'aquest  conveni  i  realitzats,  si  
s'escau,  els  reintegraments  de  la  subvenció  per  part  de  l'Ajuntament  
de ............................................. 

I, en prova de conformitat, signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en el  
lloc i la data abans expressats.
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Per part del Consell de Mallorca Per part de l’Ajuntament

El conseller executiu de Desenvolupament Local
Joan Font Massot

Signat electrònicament

Es duu a votació i s'aprova per unanimitat

No havent més temes a tractar, quan són les 11:40 hores el Sr. Batle aixeca la sessió, de la que  
s’estén la present Acta i de la que jo com a Secretaria don fe amb el vist i plau del Sr. Batle. 

Signat electrònicament
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