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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

14069

Resolució de concessió de la convocatòria dels premis per al disseny del logotip del Consell Escolar
de Mallorca

El vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, en data 12 de desembre de 2017, ha dictat la següent resolució
que transcric literalment a continuació:
«Antecedents
»1. Atesa la resolució del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports d’aprovació de la convocatòria dels Premis
per al disseny del logotip del Consell Escolar de Mallorca de data 1 d’agost de 2017 (BOIB núm. 98, de 10 d’agost de 2017).
»2. Atesa la resolució del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports respecte la informació complementària de
la convocatòria, en data de 10 d’octubre de 2017 (BOIB núm.128, de 19 d’octubre de 2017).
»3. Reunit el jurat en data de dia 4 d’octubre de 2017 per emetre el veredicte.
»4. Atès informe favorable sobre els aspectes jurídics.
»5. Dia 21 de juliol de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès informe favorable de fiscalització prèvia a la
convocatòria dels premis, dia 24 d’octubre de 2017, ha emès informe favorable a la resolució amb informació complementària, i dia 23 de
novembre ha emès informe favorable a la concessió dels premis.
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Fonament de dret
»1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).
»2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de
juliol de 2006).
»3. L’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, de 23 de desembre de 2016 (BOIB, núm. 21, de 18 de febrer de 2017).
»4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de
2015).
»5. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre del règim jurídic del sector públic
»6. Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134, de 2 de novembre de 2000).
»7. El Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple del Consell de Mallorca de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102,
de 25 d'agost de 2001), i modificat per acords del Ple de: 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004), 28 de juliol de 2008
(BOIB núm. 113, de 14 d’agost de 2008), 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 2011), 14 de febrer de 2013 (BOIB
núm. 86, de 18 de juny de 2013), 9 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 145, de 21 d’octubre de 2014), 8 d’octubre de 2015 (BOIB núm. 186, de
24 de desembre de 2015), 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016) i 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 2,
de 5 de gener de 2017).
»8. El Decret d'organització del Consell de Mallorca, de dia 9 de juny de 2017 (BOIB núm. 73 de 15 de juny de 2017); correcció 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); correcció
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 de 2017).
»9. Bases d'execució del pressupost del Consell de Mallorca de l'any 2017.
»10. La Llei 9/1998, de 14 de desembre, modificada per la Llei 11/2000, de Consells Escolars de les Illes Balears, el text refós de les quals
fou aprovat per Decret Legislatiu 112/2001, de 7 de setembre.
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»11. El Reglament d’Organització i funcionament del Consell Escolar de Mallorca, aprovat pel Ple del CIM en sessió de 10 de novembre de
2008 i publicat al BOIB núm. 165 de data 25-11-2008.
»Atesos el antecedents i els fonaments de dret exposats, en virtut de les atribucions que m’han estat conferides i d’acord amb l’establert al
Decret d’organització del Consell de Mallorca, dict la següent:
Resolució
»1. Concedir:
»El primer premi amb la quantitat total de 1.250 euros a favor de Paloma Ojea García (amb el pseudònim: María de Maeztu).
»El segon premi amb la quantitat total de 650 euros a favor de Tomás Sebastián Gutiérrez (amb el pseudònim: Th. Graphic).
»Un tercer premi amb la quantitat total de 300€ a favor de Maria Antònia Porras March (amb el pseudònim: Milagritos María).
»Un altre tercer premi amb la quantitat total de 300€ a favor de Pedro Orfila Batalla (amb el pseudònim: Ob Design).
»2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de les següents quantitats a càrrec de la partida 20.33490.48100:
»1250€ a Paloma Ojea García (DNI: 47384664H)
»650€ a Tomás Sebastián Gutiérrez (DNI: 43188724Z)
»300€ a Maria Antònia Porras March (DNI: 43148398F)
»300€ a Pedro Orfila Batalla (DNI: 41510628K)
»3. Notificar aquesta resolució als interessats, ordenar-ne la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.»
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Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de
l’endemà de rebre aquesta notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o davant la Comissió de Govern
del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la
desestimació del dit recurs d’alçada.
Si han 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 que
correspongui, sense limitació de temps.
No 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.

Palma, 12 de desembre de 2017
El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports
(Resolució de delegació de competències del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports de 15/03/2016; BOIB
núm. 37, de 22/03/2016)
Francesc Ramis Oliver
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