
 

C. Uruguai, s/n.  
Velòdrom Illes Balears 

07010 Palma 

Tel.: 971 17 77 14 

  

 

Document: resolució 

Expedient: DGPTV/02/2021/SUBV 

Emissor: A04035947 

 

Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria 

Democràtica, a proposta de la directora general de Participació, 

Transparència i Voluntariat, per la qual es concedeix una subvenció 

nominativa a favor de la Universitat de les Illes Balears per a dur a terme 

actuacions en el marc  del projecte Programa en l’àmbit  del voluntariat de 
la Universitat de les Illes Balears (UIB)  durant l’exercici 2021 

 

En data 1 de juliol de 2021, la directora general de Participació, Transparència i 

Voluntariat ha formulat la proposta de resolució següent:  

 
Fets 
 

1. La Universitat de les Illes Balears és la institució pública universitària de referència a 

les Illes Balears. L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), 
estructura solidària de la UIB que depèn del Vicerectorat de Campus, Cooperació i 

Universitat Saludable, és l’encarregada dels programes i accions en l’àmbit del 
voluntariat universitari.  

 

2. Des del curs acadèmic 2004-2005, en què s’inicià la col·laboració en matèria de 

voluntariat entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, 

s’han concedit anualment subvencions en matèria de voluntariat. 
 

3. La Llei 3/2020, de 31 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 (BOIB núm.216, de 31 de desembre), 
preveu una subvenció nominativa a favor de la Universitat de les Illes Balears per dur 

a terme el projecte Programa en l’àmbit  del voluntariat de la Universitat de les Illes 
Balears (UIB)  durant l’exercici 2021, per un import de 30.000,00 euros, amb càrrec a 

la partida pressupostària 16601.151D02.44713.00. 
 

4. En data 29 de gener de 2021 el Rector de la Universitat, en representació de la UIB, 

amb CIF Q0718001A, va sol·licitar a la Conselleria d’Administracions Públiques i 

Modernització la subvenció nominativa corresponent a l’exercici 2021, per import de 
30.000,00 euros, per dur a terme el projecte Programa en l’àmbit del voluntariat de 
la Universitat de les Illes Balears (UIB) , que conté actuacions en matèria de 

voluntariat que es realitzaran entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2021. S’adjuntava 
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també la documentació identificativa i complementària de la sol·licitud. En data 18 de 

març de 2021 la UIB va presentar una correcció d’errades del projecte. 
 

5. El 22 de març de 2021 la directora general de Participació, Transparència i Voluntariat 

informà favorablement sobre la concessió a la UIB de la subvenció nominativa 

corresponent a l’any 2021 per import de 30.000,00 euros (trenta mil euros), amb 
càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

 

6. El 23 de març de 2021 el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i 

Memòria Democràtica ordenà l’inici de l’expedient de subvenció nominativa a favor 
de la UIB i designà a la directora general de Participació, Transparència i Voluntariat 

com a òrgan responsable de la seva tramitació. 
 

7. D’acord amb el que disposa l’article 15.10 del Decret 75/2004, de desplegament de la 

Llei de Finances i de les lleis de pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes 

Balears, en data 25 de març de 2021 es va sol·licitar al conseller de Fons Europeus, 

Universitat i Cultura el vistiplau per a l’autorització i disposició d’una despesa a favor 
de la UIB per import de 30.000,00 euros per dur a terme el projecte Programa en 
l’àmbit del voluntariat de la Universitat de les Illes Balears  que es desenvolupa entre 
l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2021. 

 

8. El  8 d’abril de 2021 el Conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, a proposta 
del director general de Política Universitària i Recerca, atorgà el vistiplau a 

l’autorització i disposició de despesa per un import de 30.000,00 euros a favor de la  
Universitat de les Illes Balears per a dur a terme el projecte esmentat. 

 

9. En data 9 de juny de 2021 la UIB ha presentat novament la proposta de programa 

amb una modificació de les activitats i un major detall del pressupost. Així mateix, ha 

presentat  una autorització expressa per comprovar que es troba al compliment de 

les obligacions amb la hisenda de la CAIB. 
 

10. En data 18 de juny de 2021 s’ha sol·licitat novament el vistiplau del conseller de Fons 
Europeus, Universitat i Cultura, vistiplau que ha atorgat en data 29 de juny de 2021, a 

proposta del director general de Política Universitària i Recerca.  
 

11. S’han incorporat a l’expedient els corresponents certificats que acrediten que l’entitat 
sol·licitant està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

 

12. D’acord amb el que disposa l’article 10.3 d de la Llei 3/2020, de 31 de desembre, de 

pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 
(BOIB núm. 216, de 31 de desembre), hi ha crèdit adequat i suficient per a la 

concessió d’una subvenció nominativa a la Universitat de les Illes Balears per un 
import de 30.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 

16601.151D02.44713.00. 

 

13. D’acord amb el que preveu l’article 7.1.a)  del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de 

desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, no s’han d’aplicar 
els principis de publicitat i concurrència quan les subvencions tenen assignació 

nominativa en els pressuposts de l’ens que les concedeix. 
 

14. De conformitat amb el Decret 25/2021, de 8 de març, pel qual es modifica el Decret 

11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen 
les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, actualment és la Conselleria de 
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Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, mitjançant la 

Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, de la Secretaria 

Autonòmica de Sectors Productius i Memòria Democràtica, la que exerceix les 

competències relatives la sensibilització cívica i social i el suport al voluntariat.  
 

15. L’objecte de la subvenció és dur a terme el projecte Programa en l’àmbit del 
voluntariat de la Universitat de les Illes Balears  que inclou accions en matèria de 
dinamització del programa de voluntariat, un servei d’orientació, acompanyament i 
assessorament a les entitats en la implementació del ODS de l’Agenda 2030, accions 

formatives de voluntariat i una investigació sobre l’avaluació de competències dins el 

marc de la llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears. 
 

16. La Universitat de les Illes Balears, tal com estableix l’article 39.3 del Decret legislatiu 
2/2005, de 28 de desembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, 

ha de justificar l’aplicació dels fons, entre l’1 i el 31 d’octubre de 2021 (ambdós 
inclosos), mitjançant la presentació d’un compte justificatiu d’acord amb la Instrucció 
3/2007, de 25 de maig de 2007, de la Intervenció General sobre la justificació 

d’expedients de subvencions. S’entendran com a justificades totes les despeses que, 
conforme a dret, s’hagin meritat en la data màxima de justificació de l’activitat, amb 
independència que s’hagin abonat o no als creditors corresponents. 

 

Fonaments jurídics 
 

1. L’article 30.15 de la Llei orgànica 1/2017, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de les Illes Balears, que estableix que la comunitat autònoma de les Illes 
Balears té competència exclusiva en matèria voluntariat social. 

 

2. La Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears.  
 

3. L’article 7.1.a) del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de subvencions (TRLS), estableix que no s’han d’aplicar els 
principis de publicitat i concurrència quan les subvencions tenguin assignació 

nominativa en els pressuposts de l’ens públic que les concedeix. 
 

4. L’article 21.1.b) del Decret 62/2006, de 7 de juliol, pel qual es regula el règim de 

control intern que ha d’exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears, estableix que les subvencions i les transferències nominatives, és a 

dir, les que ho siguin per menció expressa de les lleis de pressuposts generals de la 

Comunitat, estan exemptes de la fiscalització prèvia. 
 

5. L’article 8.1 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de subvencions, estableix que són òrgans competents per a la 

concessió de subvencions en les conselleries, el seu titular o l’òrgan que determinin 
les bases reguladores.  

 

6. La Instrucció 3/2007, de 25 de maig de 2007, de la Intervenció General sobre la 

justificació d’expedients de subvencions. 
 

7. El Decret 25/2021, de 8 de març, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de 

febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i 
l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, que determina que la Conselleria de Transició 

Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, mitjançant la Direcció General 

de Participació, Transparència i Voluntariat, de la Secretaria Autonòmica de Sectors 
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Productius i Memòria Democràtica, exerceix la competència relativa a la 

sensibilització cívica i social i el suport al voluntariat.  
 

8. El Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei 
de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les 

Illes Balears que, a l’article 25.3.c), determina que no és necessària la  presentació de 

cap garantia perquè es tracta de la Universitat de les Illes Balears. 
 

9. La Llei 3/2020, de 31 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021. 
 

10. L’article 15.10 del Decret 75/2004, de desplegament de la Llei de Finances i de les lleis 
de pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears, disposa que 

l’autorització i disposició de despeses a favor de la Universitat de les Illes Balears 

requerirà el vistiplau del conseller d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. 
 

11. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria 

Democràtica de 2 de març de 2021 de delegació de competències i de suplència dels 

òrgans directius de la Conselleria. 
 

Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica 

que dicti una resolució en els termes següents: 
 

Proposta de resolució 
 

1. Aprovar la concessió d’una subvenció nominativa, per un import de trenta mil euros 

(30.000,00 €), a favor de  la Universitat de les Illes Balears, amb CIF Q0718001A, 
destinada a sufragar les despeses següents derivades de les actuacions  en matèria 

de voluntariat en el marc del Programa en l’àmbit del voluntariat de la Universitat de 
les Illes Balears (UIB)  : 

 

A. Accions de dinamització del programa de voluntariat 

B. Orientació, acompanyament i assessorament a les entitats en la 

implementació dels ODS de l’Agenda 2030 

C. Accions formatives de voluntariat 

D. Investigació: l’avaluació de competències dins el marc de la Llei 11/2019 
 

El pressupost assignat és el següent, d’acord amb el desglossament presentat per la 
UIB en la seva sol·licitud: 

 

Accions C i D 

Investigació: l’avaluació 
de competències dins el 

marc de la llei 11/2019 

Dedicació del Personal Docent i 

Investigador (PDI) de la UIB, material i 

despeses derivades de la recerca 3.000 € 

Accions formatives de 

voluntariat 

Despeses de docència, desplaçaments, 

allotjament, suport a la virtualitat, activitats 

artístiques i materials de promoció 

 

 

2.500 € 

Personal per les actuacions A, B, C i D 

Dedicació del 100% d’una 
persona tècnica 

contractada a les 

actuacions descrites  

Contracte de 8 mesos 40h setmanals i 

suport de manteniment i gestió del portal 

de voluntariat 

 

 

 

24.500 € 

Pressupost total 30.000 € 
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2. Autoritzar i disposar la despesa a  favor de  la Universitat de les Illes Balears, amb CIF 

Q0718001A, per un import de trenta mil euros (30.000,00 €), amb càrrec a la partida 
pressupostària 16601.151D02.44713.00 dels pressuposts generals de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021. 
 

3. Determinar que les actuacions objecte de subvenció s’han d’executar entre l’1 de 
gener i el 31 d’octubre de 2021. 

 

4. Determinar que l’execució de les actuacions subvencionades s’ha de justificar entre l’1 
i el 15 de novembre de 2021 (ambdós inclosos) mitjançant la presentació de la 

documentació següent: 

- Una memòria explicativa de totes les actuacions que s’han duit a terme. 
- Un compte justificatiu en el qual ha de constar: una relació de totes les despeses 

fetes, presentació d’original o còpia de les factures i dels justificants de pagament, i 
qualsevol altre document que acrediti la realització de les despeses d’acord amb la 
normativa aplicable. 

 

5. El pagament de la subvenció es farà prèvia justificació per part de l’entitat beneficiària 
del compliment de les condicions imposades, la realització de l’activitat i la consecució 
dels objectius prevists mitjançant la presentació de la documentació justificativa en 

els termes indicats en el punt anterior, d’acord amb el que estableixen l’article 39 del 
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l’article 30 de la Llei general de 
subvencions, i d’acord amb el que es preveu en l’article 72 del reglament que la 

desenvolupa. 
 

6. Comunicar a l’entitat beneficiària:  
 

a) Que queda sotmesa a les obligacions que disposa l’article 11 del Decret 
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
subvencions. L’ incompliment d’aquests deures pot donar lloc, segons els casos, 

a la revocació o el reintegrament de la subvenció, i a la imposició de sancions, 

en els termes que preveuen els articles 24, 43, 44, i 50 i els següents de la 

mateixa Llei. En particular, en el supòsit en què no es justifiqui totalment la 

realització de les activitats subvencionades, però s’hagi complert parcialment la 
finalitat per a la qual es va concedir la subvenció, aquesta s’ha de revisar i 
minorar proporcionalment. 

 

b) Que la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria 

Democràtica comprovarà la justificació adequada de la subvenció, i la realització 

de l’activitat i el compliment de la finalitat per la qual es va atorgar la subvenció, 
d’acord amb l’article 39 del Text refós de la Llei de subvencions, per la qual cosa 

es notificarà la liquidació de la subvenció. 
 

c) Que queda sotmesa a les mesures de comprovació i fiscalització establertes en 

la legislació vigent, en especial a les contingudes en l’article 48 del Text refós de 
la Llei de subvencions, la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la 

comunitat autònoma de les Illes Balears, i en les lleis de pressuposts de la 

comunitat autònoma de les Illes Balears, quant a concessió i control dels ajuts 

públics. 
 

d) Que està obligada a col·laborar i a facilitar tota la informació i documentació 

que li requereixi la Intervenció General de la Comunitat Autònoma en l’exercici 
de les seves funcions, segons el que estableix l’article 49 del Text refós de la Llei 
de subvencions. 
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e) Que té l’obligació de comunicar a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors 

Productius i Memòria Democràtica la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions 
o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de la mateixa Administració o 

d’altres entitats públiques o privades. La comunicació s’ha d’efectuar en 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) Que té l’obligació d’oferir la informació estadística que li sol·liciti la Conselleria 

de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. 
 

7. Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada. 
 

Per tot això, dict la següent 

 

Resolució 

 

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els 

mateixos termes. 

 

Interposició de recursos  

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 

un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, 

Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d’un mes comptador des 
de l’endemà de la notificació, d’acord amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 

l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant 

la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 

Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la notificació, 
d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Palma, a la data de signatura electrònica 

 

La directora general de Participació, Transparència i Voluntariat 

 

Marina Crespí Gómez 
(Per delegació de competències segons Resolució del 

conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i 

Memòria Democràtica, de data 2 de març de 2021, 

BOIB núm. 31, de 4 de març)                         
 

La directora general proposant  

 

Marina Crespí Gómez   
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