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

7640 Resolució de concessió de la convocatòria de subvencions per l’organització d’arxius municipals
2020 BDNS: 494555

La vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística va dictar el 17 d'agost de 2020 la següent
resolució:

, en el marc de la convocatòria  de subvencions per l'organització d'arxius municipals 2020, la quantitat de 199.999,96 € a« 1. Concedir
favor dels ajuntaments que es relacionen a la taula següent, i  a favor seu, pels imports i pels projectes disposar-ne la despesa que s'hi

20.33210.46201 de l'exercici 2020.indiquen, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 

Exp Ajuntament NIF PROJECTE Puntuació
Pressupost 

subvencionable
Subvenció

001
Ajuntament de 
Puigpunyent

P0704500H Digitalització de les actes municipals 11 6.049,90 € 4.839,92

002 Ajuntament de Bunyola P0701000B
Preservació del patrimoni documental de 
Bunyola

8 6.000,00 € 4.800,00

003
Ajuntament de 
Capdepera

P0701400D
Organització del fons documental: Arxiu 
Melis Cursach

14 10.330,52 € 8.264,42

004 Ajuntament de Deià P0701800E

Catalogació informatitzada de l'arxiu, 1a 
fase de digitalització del fons municipal i 
difusió en línia, en accés obert i 
preservació a llarg termini dels 
documents digitalitzats.

17 29.450,00 € 20.170,84

005 Ajuntament de Petra P0704100G
Digitalització Arxiu Històric de Petra 
(Fase IV)

9 6.000,00 € 4.800,00

006 Ajuntament de Fornalutx P0702500J
Ordenació d'un Fons particular i 
manteniment ordre arxivístic.

6 3.363,08 € 2.690,46

007
Ajuntament de Maria de 
la Salut

P0703500I
Organització arxiu municipal Maria de la 
Salut. Fase 1, Inventari.

6 4.235,00 € 3.388,00

008 Ajuntament d'Alaró P0700100A Digitalització d'Actes del Ple. 8 2.999,92 € 2.399,94

009
Ajuntament de 
Campanet

P0701200H

Segona fase del projecte d'ordenació, 
descripció catalogació informatitzada i 
digitalitzada de la documentació històrica 
de l'arxiu Municipal de Campanet.

13 27.721,00 € 15.424,76

010 Ajuntament de Sant Joan P0704900J
Classificació i Organització de l'Arxiu 
Municipal.

7 4.961,00 € 3.968,80

011 Ajuntament de Sencelles P0704700D
Organització i Digitalització de l'Arxiu 
Municipal de Sencelles.

16 14.093,42 € 11.274,74

012 Ajuntament d'Inca P0702700F
Organització i descripció dels fons de 
l'Arxiu Municipal.

8 7.562,50 € 6.050,00

013 Ajuntament de Manacor P0703300D

Descripció i acondicionament de les 
llicències d'activitat i d'instal·lació de 
l'Ajuntament de Manacor dels anys 1998 
a 2000.

6 17.548,15 € 7.119,12

014
Ajuntament de 
Valldemossa

P0706300A
Organització Arxiu municipal de 
Valldemossa.

11 7.337,44 € 5.869,95
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Exp Ajuntament NIF PROJECTE Puntuació
Pressupost 

subvencionable
Subvenció

015 Ajuntament de Sa Pobla P0704400A

Catalogació informatitzada de l'arxiu, 
difusió en línia i en accés obert i 
preservació a llarg termini dels 
documents digitalitzats. I 2a fase de 
digitalització del fons municipal.

9 7.050,00 € 5.640,00

016 Ajuntament de Sineu P0706000G
Digitalització fons històric de 
l'Ajuntament de Sineu.

14 5.999,65 4.799,72

017
Ajuntament de 
Vilafranca de Bonany

P0706500F Inventari arxiu municipal 7 12.100,00 8.305,64

018 Ajuntament de Llubí P0703000J
Digitalització per la preservació dels 
documents de l'arxiu municipal de Llubí.

11 3.947,53 3.158,02

019 Ajuntament d'Esporles P0702000A

Catalogació informatitzada de l'arxiu, 
difusió en línia i en accés obert i 
preservació a llarg termini dels 
documents digitalitzats.

13 8.650,00 6.920,00

020 Ajuntament d'Algaida P0700400E
Projecte de digitalització de les Actes de 
Consells (1576-1630) i Llibres de Cúria 
Reial (s. XIV-XVIII).

8 2.999,91 2.399,93

021 Ajuntament de Costitx P0701700G Digitalització Arxiu Municipal. 11 6.352,50 € 5.082,00

022 Ajuntament de Pollença P0704200E
Organització i inventari del Fons 
Fotogràfic Bestard/Cerdà.

13 21.024,87 € 15.424,76

023 Ajuntament d'Andratx P0700500B
Digitalització del fons documentals 
corresponents als expedients d'obres des 
de 1868.

9 24.200,00 € 10.678,68

024 Ajuntament De Montuïri P0703800C

Preparació de la documentació en els 
arxivadors definitius per al seu trasllat a 
la nova seu, i 2a fase de digitalització 
dels fons municipal i difusió en línia, en 
accés obert i preservació a llarg termini 
dels documents digitalitzats.

12 24.800,00 € 14.238,24

025
Ajuntament de Son 
Servera

P0706200C
Digitalització de fons documental de 
l'arxiu municipal.

10 5.999,83 € 4.799,86

026
Ajuntament de Santa 
Maria del Camí

P0705600E

Catalogació informatitzada de l'arxiu, 1a 
fase de digitalització del fons municipal i 
difusió en línia, en accés obert i 
preservació a llarg termini dels 
documents digitalitzats.

8 24.950,00 € 9.492,16

027 Ajuntament De Sóller P0706100E

Classificació, inventari i ordenació de la 
documentació d'Activitats, Obres i 
Urbanisme en fase semi-activa de 
l'Ajuntament de Sóller.

10 10.000,00 € 8.000,00

 Total  199.999,96

2. Anular l'autorització de despesa (A) amb núm. d'operació 220200000475, per la quantitat de 0,04 €, com a romanent resultant de la
diferència entre la quantitat de la dotació pressupostària autoritzada per aquesta convocatòria i l'import disposat.

Anular la retenció de crèdit (RC) amb número d'operació 220200000058 per l'import de 0,04 €,  i revertir a l'aplicació pressupostària3. 
20.33210.46201 dit import.

 Ordenar la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i traslladar la informació de la resolució d'aquesta4.
convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions.»
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Recursos

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d'alçada, dins el termini d'un mes, davant aquesta
consellera executiva o davant la presidència, comptador a partir de l'endemà al de la publicació de la resolució.

Contra la desestimació expressa dels recurs d'alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació de l'esmentat
recurs.

Un cop 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, 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, 19 d'agost de 2020

El director insular de Política Lingüística
Lluís Segura Seguí

En suplència del secretari tècnic de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística (BOIB, núm. 109, de 8 d'agost de 2019)
(Per delegació de la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística.

Resolució de 23/07/2019. BOIB núm. 109 de 8/8/2019)
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