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Disposició final primera
S’autoritza el conseller competent en matèria d’immigració i cooperació
per dictar les disposicions necessàries per desplegar i aplicar aquest Decret.
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de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel
Decret 23/2011, de 5 d’agost, atribueix les competències en matèria de cooperació amb els ens territorials a la Conselleria d’Administracions Públiques a través de la Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i
Qualitat del Serveis.

Disposició final segona
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 13 d’abril de 2012
El president
José Ramón Bauzá Díaz
El conseller de Presidència
Antonio Gómez Pérez

—o—
CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Num. 7174
Decret 30/2012, de 13 d’abril, pel qual s’aproven les normes
reguladores de la concessió directa d’una subvenció a la
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), per
ajudar a l’execució del seu programa d’activitats i de les seves
finalitats l’any 2012
La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) és l’única
associació d’ens locals en l’àmbit de la nostra comunitat autònoma que persegueix finalitats genèriques de defensa dels interessos dels ens locals associats,
formació, assessorament, etc.
La FELIB du a terme les funcions següents:
— Defensar i promoure els interessos comuns de les entitats associades i
també fomentar-ne i defensar-ne l’autonomia, en el marc constitucional i d’acord amb el nostre Estatut d’autonomia.
— Fomentar i defensar la llengua i la cultura de les Illes Balears en la vida
local.
— Promoure estudis sobre problemes i qüestions que afectin les entitats
associades.
— Difondre el coneixement de les institucions municipals i insulars, i
també estimular que els ciutadans participin en l’activitat local.
Per dur a terme la seva tasca i poder atendre’n el funcionament i les despeses, la FELIB disposa de les subvencions que rep de l’Administració, a més
de les quotes dels seus associats.

Per això, amb caràcter excepcional, atès que la FELIB és l’única associació d’ens locals en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears que
persegueix finalitats genèriques de defensa dels interessos dels ens locals associats, formació, assessorament i d’altres, es considera convenient i adequat que
el Govern de les Illes Balears contribueixi al seu finançament mitjançant una
subvenció directa per un import cert de 230.965,00 euros, d’acord amb el que
estableix l’article 7.1 c del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
Aquest Decret es dicta a l’empara del que disposen els articles 39 i 40 de
la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i l’article 14 bis
del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de
28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.
Per això, a proposta del conseller d’Administracions Públiques del
Govern de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la
sessió de 13 d’abril de 2012,
DECRET
Article 1
Objecte
1. Aquest Decret té per objecte aprovar les normes reguladores de la concessió directa d’una subvenció a la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears (FELIB) per atendre’n el funcionament i les despeses en la seva tasca
d’afavorir i promoure el desenvolupament i la millora de la gestió de les corporacions locals, per a l’any 2012.
2. La concessió d’aquesta subvenció té un caràcter singular que dificulta
la seva convocatòria pública, atès que la FELIB és l’única associació d’ens
locals en l’àmbit de la nostra comunitat autònoma que persegueix finalitats
genèriques de defensa dels interessos dels ens locals associats. Les raons d’interès públic que justifiquen la concessió de la subvenció són dotar l’associació
de recursos econòmics per afavorir la seva gestió ordinària per tal que pugui
donar suport als ens locals que hi estan associats, atesa la importància que
aquesta entitat pot assolir en la consecució dels objectius de descentralització i
millora de l’eficiència dels serveis que presten les corporacions locals.
Article 2
Beneficiari de la subvenció
La beneficiària de la subvenció és la Federació d’Entitats Locals de les
Illes Balears (FELIB).
Article 3
Quantia

Per tal de col·laborar perquè sigui possible la realització dels objectius i
finalitats que s’ha marcat la FELIB, el Govern de les Illes Balears, que vol afavorir i promoure el desenvolupament i la millora de la gestió de les corporacions
locals, considera oportú concedir una subvenció per un import cert de
230.965,00 euros a aquesta Federació, atesa la sol·licitud que ha presentat, d’acord amb el que preveu el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

La subvenció a la FELIB és per un import de dos-cents trenta mil noucents seixanta-cinc euros (230.965,00 €).

La disposició final setena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any
2012, modifica determinats preceptes del Text refós de la Llei de subvencions,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. En particular, entre
altres modificacions en el Text refós esmentat, fa una nova redacció de l’article
7, relatiu a les excepcions als principis de publicitat i concurrència, i hi afegeix
un nou article, el 14 bis, relatiu al procediment de concessió directa.

1. Correspon a la directora general de Funció Pública, Administracions
Públiques i Qualitat dels Serveis dur a terme les actuacions adients per instruir
el procediment de concessió de la subvenció i, en particular, les previstes en les
lletres d, f i g de l’apartat 2 de l’article 16 i en l’apartat 4 d’aquest mateix article del Text refós de la Llei de subvencions.

D’acord amb l’apartat 2 d’aquest nou article 14 bis, la concessió de les
subvencions a què es refereix l’article 7.1 c del Text refós -‘Amb caràcter excepcional, les subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol altra raó degudament justificada en l’expedient,
que dificultin la concurrència pública’- requereix, en tot cas, que el Govern
aprovi, mitjançant un decret, les normes específiques reguladores corresponents.
El Decret 12/2011, de 8 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual
s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries

Article 4
Procediment

2. La proposta de resolució, que ha de contenir, com a mínim, l’entitat
beneficiària i l’import de la subvenció, s’ha de notificar a l’entitat beneficiària
perquè aquesta l’accepti.
3. La subvenció s’ha de concedir de forma directa, en aplicació del que
disposa l’article 7.1 c del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, en relació amb l’article 14 bis del
Text refós esmentat, pel seu caràcter singular i perquè hi concorren raons justificades en l’expedient d’interès públic que dificulten la concurrència pública,
mitjançant una resolució del conseller d’Administracions Públiques, amb l’acceptació prèvia de l’entitat beneficiària.
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Article 5
Obligacions de l’entitat beneficiària
La FELIB haurà de complir les obligacions següents:
a) Comunicar a la Conselleria d’Administracions Públiques l’acceptació
de la proposta de resolució.
b) Dur a terme l’activitat o la inversió o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de la subvenció.
c) Justificar la realització de l’activitat, com també el compliment dels
requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.
d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que
duguin a terme els òrgans competents, i aportar tota la informació que li sigui
requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.
e) Comunicar a la Conselleria d’Administracions Públiques la sol·licitud
o l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat. Aquesta comunicació s’ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l’obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació que s’hagi donat als fons percebuts.
f) Acreditar, abans de dictar la proposta de resolució de concessió, que
està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant
l’Administració de l’Estat, i de les obligacions tributàries davant la Hisenda
autonòmica.
g) Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en els
llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, hagi de dur el
beneficiari d’acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable.
h) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control.
i) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 44 del
Text refós de la Llei de subvencions.
Article 6
Condicions de la concessió de la subvenció
1. L’import de la subvenció es destinarà a complir el programa d’activitats i, en general, a la realització de les finalitats de la Federació, que s’han especificat en el preàmbul, de conformitat amb la sol·licitud, la memòria i el pressupost presentats i amb el que disposen els Estatuts de la Federació.
Es consideren com a despeses subvencionables les que, de manera indubtable, responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada durant el període
de l’1 de gener de 2012 al 31 de desembre de 2012. En aquest sentit, també es
consideren susceptibles de subvenció les despeses financeres, d’assessoria jurídica i financera, notarials, registrals i pericials indispensables per dur a terme
l’activitat, les despeses de garantia bancària i els tributs abonats.
2. A més, d’acord amb el que disposa l’article 40.3 del Text refós de la Llei
de subvencions, quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de
30.000 euros en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000 euros en el cas
de subministrament de béns d’equipament o prestació de serveis per empreses
de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim
tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ a contreure el compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació o, si escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i
s’ha de justificar expressament l’elecció en una memòria quan no recaigui en la
proposta econòmica més avantatjosa.
3. Es considera com a despesa efectuada la que hagi estat efectivament
pagada abans que acabi el període de justificació determinat en l’article 8 d’aquest Decret.
4. Es consideren com a despeses no subvencionables els interessos deutors dels comptes bancaris, les despeses per sancions administratives i penals,
les despeses de procediments judicials, els tributs indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i els imposts personals sobre la renda.
Article 7
Pagament de l’import de la subvenció
El pagament de l’import de la subvenció es farà anticipadament i mitjançant un únic pagament sense exigència de cap tipus de garantia a favor de la
FELIB, una vegada dictada la resolució de concessió, dins l’exercici pressupostari 2012, amb càrrec a la partida pressupostària 16201 124A01 48000 00 dels
pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici 2012.
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Article 8
Règim de justificació
Abans de dia 31 de març de l’any 2013, l’entitat beneficiària haurà de justificar davant la Conselleria d’Administracions Públiques la realització de les
activitats subvencionades per l’import de la subvenció concedida, mitjançant la
presentació de la documentació següent:
a) Una memòria explicativa de totes les activitats i del cost desglossat de
les despeses que es consideren a càrrec de la quantia de la subvenció, amb una
descripció detallada i que especifiqui les dates i els llocs concrets de la realització de les activitats, els actes o esdeveniments que ha desenvolupat i el nombre
de participants que hi ha hagut, de manera que permeti assegurar la relació
directa de les activitats dutes a terme amb els justificants de les despeses que
s’aportin. Quan els justificants de les despeses incloguin despeses generals, s’ha
d’especificar el percentatge que significa l’activitat subvencionada en relació
amb la totalitat de les activitats que fa el beneficiari. Així mateix, s’ha d’acreditar l’import finançat a càrrec de fons propis del beneficiari o d’altres subvencions o recursos, i indicar-ne l’import, la procedència i/o els percentatges d’aplicació al projecte i les seves parts.
b) Una declaració signada pel seu president que acrediti que la quantitat
lliurada per aquest concepte s’ha destinat íntegrament al finançament de la
Federació i per dur a terme els programes establerts en els seu objectius.
c) Una carpeta ordenada i amb índex que contengui tots els originals o les
còpies acarades dels rebuts, les factures, les nòmines, els certificats bancaris i
d’altres documents amb valor probatori equivalent que justifiquin les inversions
realitzades i acreditin el pagament de les despeses derivades de les activitats per
les quals es va concedir la subvenció. En el cas d’aportar còpies dels documents
esmentats, s’hauran de presentar els documents originals a l’efecte d’acarar-los
i segellar-los.
Article 9
Reintegrament
L’entitat beneficiària haurà de reintegrar totalment o parcialment les quantitats percebudes i l’interès de demora en els casos prevists en l’article 44 del
Text refós de la Llei de subvencions.
Article 10
Règim jurídic aplicable
L’atorgament de la subvenció es regirà, a més de pel que disposa aquest
Decret, pel que estableix el Text refós de la Llei de subvencions.
Disposició final única
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 13 d’abril de 2012
El president
José Ramón Bauzá Díaz
El conseller d’Administracions Públiques
José Simón Gornés Hachero
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Num. 7176
Decret 31/2012, de 13 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de
l’Escola Balear d’Administració Pública
Mitjançant la disposició addicional tercera de la Llei 10/2003, de 22 de
desembre, de mesures tributàries i administratives, es crea l’Escola Balear
d’Administració Pública com a entitat autònoma de caràcter administratiu de les
que regula l’article 1 a de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes,
empreses públiques i vinculades (derogada per la Llei 7/2010, de 21 de juliol,
del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears),
que s’adscriu a la conselleria competent en matèria de funció pública.
Aquest ens va néixer amb la intenció d’aglutinar tota l’acció formativa

