CIRCULAR_35
Convocatòria de subvencions pluriennals 2020-2021 per dur a terme actuacions d'inversió
de competència municipal (obres, vehicles i immobles) i sufragar honoraris de redacció de
projectes i de direcció d'obres
El Consell de Mallorca ha posat en marxa el Pla de Reactivació Econòmica i Social de Mallorca.
Mallorca Reacciona. Entre d’altres mesures, inclou un full de ruta de les iniciatives que la institució
ha de prendre en el procés d’estimulació de sectors productius, ajuntaments, ciutadania i
l’organització del Consell de Mallorca, per redreçar els possibles efectes socials i econòmics de la
crisi derivada de la gestió de la COVID-19.
Per emprendre aquest Pla, el Consell de Mallorca disposa de recursos propis, provinents del
pressupost 2020 de la institució, que s’ha replantejat per aconseguir reorientar els recursos cap a
les iniciatives i projectes que són estratègics per a la recuperació social i econòmica de l’illa.
Entre els eixos del Pla i que inclouen les línies de treball i les mesures concretes que es convertiran
en acció de govern de l’administració insular, hi ha el dirigit als municipis que com l’administració
més propera a la ciutadania necessita poder arribar a tots els mallorquins i mallorquines en
condicions d’equitat social, per la qual cosa es posen a l’abast d’aquests les mesures necessàries
perquè puguin fer les seves funcions en uns moments tan difícils.
El Consell reforça així una de les funcions més importants que té encomanades, el paper de suport
als municipis de Mallorca, mitjançant l’impuls a la sostenibilitat d’aquests, en el marc del qual s’ha
previst el Pla d’Inversions Municipals per Millorar Serveis i Infraestructures Públiques.
Al respecte, el Departament de Desenvolupament Local i de Promoció Econòmica ha publicat en
el BOIB núm. 77, de 9 de maig, la Convocatòria de subvencions pluriennals 2020-2021 per dur a
terme actuacions d'inversió de competència municipal (obres, vehicles i immobles) i sufragar
honoraris de redacció de projectes i de direcció d'obres, a la qual s’hi destina una despesa per
import de 20.000.000,00 € i que gestiona el Departament de Desenvolupament de Promoció
Econòmica i Desenvolupament Local.
Podeu consultar el procediment de la convocatòria i accedir a tota la documentació per a la
sol·licitud en aquest enllaç de la Seu electrònica del Consell de Mallorca.
Entitats beneficiàries: Ajuntaments de Mallorca (excepte Palma) i les entitats locals menors.
Actuacions que se subvencionen:
 Obres d'inversió de competència municipal dels articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local (LBRL)
En aquest apartat també es preveu la possibilitat de sol·licitar actuacions que no s’incloen en els
preceptes esmentats relatives a les competències de l’article 7.4 de la LBRL i que per aquesta
convocatòria són les següents:
- Escoletes de 0 a 3 anys: construcció, reforma o adaptació a normatives.
- Residències de tercera edat: construcció, reforma o adaptació a normatives.
- Centres de dia: construcció, reforma o adaptació a normatives.

Respecte a aquestes actuacions concretes s’hauran de presentar junt amb la documentació
exigida amb caràcter general per a les obres en la convocatòria, els informes que determina,
preceptivament, l’article 7.4 LBRL
 Honoraris de redacció de projectes i de direcció d’obra.
 Adquisició de vehicles i de béns immobles per a la prestació de serveis de competència
municipal.
Un mínim de 30.000,00 euros de la subvenció que sol·liciti cada ajuntament ha d'anar destinada a
millorar i complimentar les condicions d'accessibilitat universal dels equipaments i edificis
públics, i dels espais d'ús públic de titularitat municipal (Llei 8/2017, de 3 d’agost, d’accessibilitat
universal de les Illes Balears)
Cada ajuntament o entitat local menor pot presentar un màxim de cinc (5) actuacions en aquesta
convocatòria, comptant obres, vehicles i immobles, i un màxim de cinc (5) actuacions
d'honoraris de redacció de projectes i de cinc (5) actuacions d'honoraris de direcció d'obres.
Les actuacions que se sol·licitin en aquesta convocatòria relatives a obres, vehicles i immobles
han de ser d'un import igual o superior a 10.000,00 euros (IVA inclòs), excepte pel que fa als
honoraris de redacció de projectes i de direcció d'obres, que no tenen un import mínim.
Podeu consultar en la convocatòria la resta d’especificacions que s’hauran d’observar en relació
amb les actuacions concretes.
Naturalesa de la subvenció i límits
Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter pluriennal 2020-2021, voluntari i eventual,
i anul·lables, revocables i reintegrables en tot moment per les causes previstes a l’Ordenança
general de subvencions del Consell de Mallorca.
Són compatibles amb altres ajudes i subvencions que pugui rebre la beneficiària per al mateix
projecte subvencionat sempre que el còmput total de les ajudes o subvencions rebudes no superi
el cost de l'activitat que l'entitat beneficiària ha de desenvolupar.
La quantia de la subvenció no podrà superar el 100 % de l'import sol·licitat subvencionable.
Règim de concessió
La selecció de les subvencions es durà a terme mitjançant el procediment de concurrència no
competitiva en relació amb les sol·licituds que compleixin els requisits que estableix la convocatòria.
En el punt 6 de la convocatòria s’indiquen els criteris per a determinar les subvencions i les
quantitats que d’acord amb aquests corresponen a cada ajuntament.
Les actuacions se subvencionaran segons l'ordre de preferència assenyalat per la Presidència
de la Corporació Local a la sol·licitud.
Si l'actuació o la suma de totes les actuacions sol·licitades és d'import inferior a la subvenció global
que resulta per a cada ajuntament, aquesta subvenció global es reduirà automàticament a l'import
de les actuacions presentades. En cas que les actuacions presentades fos d'import superior a la
subvenció que pertoqui a cada ajuntament, la diferencia anirà a càrrec de l'ajuntament.

Termini de presentació de les sol·licituds
Hi ha 2 terminis:
1. Actuacions d’import inferior o igual a 100.000,00 euros (IVA inclòs): 2 mesos comptadors a
partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOIB (de l’11/05/2020
fins al 10/07/2020)
2. Actuacions d’import superior a 100.000,00 euros (IVA inclòs): 3 mesos comptadors a partir de
l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOIB (de l’11/05/2020 fins al
10/08/2020)
- No obstant aquests dos terminis, en el primer termini de dos (2) mesos es pot presentar tota la
documentació. No és necessari esperar el tercer mes per presentar les actuacions d'import superior
a 100.000,00 €. No s'acceptaran en el tercer mes les sol·licituds d'actuacions d'import inferior o igual
a 100.000,00 €.
- Si es presenten dues sol·licituds (al estar prevists els dos terminis de presentació en funció de la
quantia de l’actuació) es començarà per l'ordre de preferència de la sol·licitud presentada més tard.
Formalització de sol·licituds i documentació dels projectes tècnics
En els punts 8 i 9 de la convocatòria trobareu la informació detallada de la documentació que s’ha
de presentar amb la sol·licitud.
Podeu accedir al formulari de la sol·licitud i a la resta de documentació necessària en aquest enllaç
de la Seu electrònica del Consell de Mallorca.
Informació
Per a qualsevol dubte o informació addicional podeu dirigir les vostres consultes través dels correus
electrònics mpuigros@conselldemallorca.net / jguerrero@conselldemallorca o dels telèfons de
contacte: 971.173542 / 971.173541
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