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RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA DE DIA 23 DE SETEMBRE de 2015 
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (9-9-2015) 
 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU PER ESTABLIR LA 
FORMA DE JUSTIFICAR L’APORTACIÓ ECONÒMICA DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA AL CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA 
PATRIMONI MUNDIAL PER A L’EXERCICI  2013. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 

Infraestructures: 

 

Antecedents 

 

1.El Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca varen constituir el 

Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, mitjançant la subscripció d’un 

conveni de col·laboració. Els estatuts d’aquest Consorci s’aprovaren per Acord del Ple 

del Consell de Mallorca, de dia 9 de setembre de 2010 i es publicaren al BOIB núm. 

58 de dia 19 d’abril de 2011. 

 

2.El Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial va preveure en el seu 

pressupost de despeses per a l’any 2013 unes despeses per una quantia de 200.000,00 

€ i un únic ingrés, per import de 200.000,00 €, en concepte d’aportació econòmica 

procedent del Consell de Mallorca.  

 

3.El Consell de Mallorca va incloure, en el seu pressupost de despeses, corresponent a 

l’exercici 2013, una despesa, per import de 200.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 00.17910.46701, destinada a realitzar una aportació econòmica per 

aquesta quantitat al Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. 

 

4.El Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial és una unitat institucional 

pública dependent del Consell de Mallorca. 

 

5.La Intervenció General del Consell controla, abans de ser aprovats tots els actes del 

Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial que donin lloc al reconeixement i 

liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i 

pagaments que se’n derivin i la recaptació, inversió i aplicació en general del cabdals 

públics administrats, amb la finalitat que la gestió s’ajusti a les disposicions aplicables 

en cada cas. Es tracta d’una fiscalització prèvia i plena. 

 

6.El Pla d’Auditoria del Consell de Mallorca considera que no és necessari auditar els 

comptes anuals de les unitats institucionals dependents del Consell de Mallorca, als 
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efectes de justificar les aportacions que reben del Consell de Mallorca, sempre que els 

actes amb contingut econòmic d’aquests ens estiguin sotmesos a fiscalització prèvia 

plena, per part de la Intervenció General del Consell de Mallorca i, per tant, la 

justificació d’aquestes aportacions es realitzarà mitjançant la presentació dels comptes 

anuals aprovats, referits a l’exercici en el qual es concedeix l’aportació, amb l’informe 

de la Intervenció General del Consell Insular de Mallorca. 

 

7.El Consell Executiu, en sessió de dia 12 de juny de 2013 va adoptar, entre d’altres, 

l’acord d’aprovar una aportació econòmica ordinària, per un import de 200.000,00 €, 

a favor del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, amb CIF P0700056E, i 

d’autoritzar i disposar la corresponent despesa que se’n deriva. Aquest acord no recull 

expressament la previsió del Pla d’Auditoria del Consell de Mallorca, en el sentit de 

que no és necessari presentar els comptes anuals auditats del Consorci per justificar 

l’aportació que rep del Consell de Mallorca, atès que els seus actes estan sotmesos a 

fiscalització prèvia plena, per part de la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

 

8.En data 14 de juliol de 2015, la TAG del Departament de Presidència va informar 

favorablement la present proposta d’acord de Consell Executiu. 

 

9.La Intervenció General del Consell de Mallorca, el dia 24 de juliol de 2015 va 

informar de conformitat la proposta que ens ocupa. 

 

Fonaments de dret 

 

1.L’article 23, lletra a) dels Estatuts del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni 

Mundial estableix, entre d’altres, que un dels recursos materials del Consorci, 

destinats a la realització dels seus objectius i la seva finalitat institucional són les 

aportacions dels ens consorciats. Per a l’exercici 2013, l’únic ingrés que va tenir el 

Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial va ser l’aportació econòmica 

procedent del Consell de Mallorca. 

 

2.L’article 24 dels indicats Estatuts, relatiu al règim de les aportacions dels ens 

consorciats, determina, entre altres, que la quantia de les aportacions econòmiques 

dels ens integrats en el Consorci s’ha d’establir en els pressuposts anuals del 

Consorci, d’acord amb el programa anual i que les aportacions dels ens consorciats 

s’han de fer ordinàriament en doblers, mitjançant les transferències corrents o de 

capital escaients. 

 

3.Atenent a la Base 34.2, lletra b) de les d’execució del pressupost de despeses del 

Consell de Mallorca vigent, ( base 33.2 b de les d’execució del pressupost de despeses 

del 2013) no queden subjectes a la normativa general de subvencions, encara que si 

supletòriament, i per tant, s’han de regir per la seva normativa específica, entre 

d’altres, les aportacions dineràries, a favor d’unitats institucionals públiques 

dependents del Consell de Mallorca, destinades a finançar l’activitat d’aquests ens, 

dins l’àmbit de les seves funcions, ja sigui destinada al finançament global de la seva 

activitat, com a la realització d’actuacions concretes en el marc de les funcions que 

tenen atribuïdes, sempre que no resultin d’una convocatòria pública. Es consideren 
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unitats institucionals públiques dependents del Consell de Mallorca, entre d’altres, els 

consorcis en què tinguin una major participació efectiva el Consell de Mallorca, 

aquest requisit el compleix del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. 

 

4 L’article 1, lletra g) del Decret de dia 15 de juliol  pel qual es determina 

l’organització del Consell Insular de Mallorca, modificat per Decret de dia 10 

d’octubre de 2011, per Decret de dia 15 de març de 2012 i per Decret de dia 11 d’abril 

de 2012, i l’article 1, lletra g) del Decret d’organització del Consell de Mallorca de dia 

10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015) estableixen que 

correspon al Consell Executiu resoldre els expedients individuals sobre ajudes, 

aportacions o subvencions, a particulars o entitats públiques i privades, en la quantia 

que es determini en les bases d’execució del pressupost. 

 

5.D’acord amb la Base 24.4 de les d’execució del pressupost de despeses del Consell 

de Mallorca vigent, ( base 23.4 de les d’execució del pressupost de despeses del 

Consell de Mallorca pel 2013) correspon al Consell Executiu, fer aportacions, així 

com autoritzar i disposar despeses de quantia superior a setanta mil vuit-cents euros ( 

70.800,00 € )i, en conseqüència, l’acte que es vol dictar és competència del Consell 

Executiu. 

  

6 La Base 37 de les d’execució del pressupost de despeses vigent del Consorci Serra 

de Tramuntana Patrimoni Mundial ( Base 35 de les d’execució del  pressupost de 

despeses del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial del 2013 ) estableix 

que el control intern respecte la gestió econòmica del Consorci s’efectuarà per la 

Intervenció General del Consell de Mallorca. Aquest control s’exercirà en la triple 

accepció de funció interventora de control financer i de control d’eficàcia, de 

conformitat amb el que disposa l’article 213 del Text Refós de la LRHL. 

7.D’acord amb el Pla d’Auditoria del Consell de Mallorca, el Consorci Serra de 

Tramuntana Patrimoni Mundial, com a unitat institucional pública dependent del 

Consell de Mallorca per justificar l’aportació que rep del Consell, no necessita auditar 

els seus comptes, atès que els actes d’aquest ens públic estan sotmesos a fiscalització 

prèvia plena, per part de la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

 

8.D’acord amb Decret d’organització del Consell de Mallorca de dia 10 de juliol de 

2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), correspon a la consellera executiva 

del Departament de Territori i Infrastructures elevar la present proposta al Consell 

Executiu 

 

Per tot el que s’ha exposat, propòs al Consell Executiu que dicti el següent 

 

Acord 

 

1.Modificar la forma de justificar la realització de la despesa o el reconeixement 

d’obligació econòmica establerta per acord de Consell Executiu de 12 de juny de 

2013, derivada de l’aportació econòmica del Consell de Mallorca al Consorci Serra de 

Tramuntana Patrimoni Mundial, per a l’exercici 2013, de forma que es dugui a terme 
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mitjançant la presentació del compte general anual aprovat, referit a l’exercici en el 

qual es concedeix l’aportació, amb l’informe de la Intervenció General. 

 

2. Notificar aquest Acord a la Intervenció General i al Consorci Serra de Tramuntana 

Patrimoni Mundial 

 

� Contra aquest Acord que no posa fi a la via administrativa es pot interposar, el 

RECURS D’ALÇADA davant la Comissió de Govern, dins el termini d’un mes, 

comptador a partir de l’endemà de la publicació del present acord en el Butlletí 

Oficial de les Illes Balears. 

 

� Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs 

contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 

següent de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Contra la 

desestimació per silenci del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós 

administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la 

desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi 

notificat l’acord). 

 

� No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 

s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de 

gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú.” 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PEL 
SENYORA CMG CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’IMAS DE 11 DE JUNY DE 2015 DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT 
DISCIPLINARI 6/2014. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 

Socials: 

 
Antecedents de fet 

 

1. En data 11 de juny de 2015 la presidenta de l'IMAS va resoldre l'expedient 

disciplinari ED 6/2014 i va imposar a la funcionària interina la senyora CMG una 

sanció greu de suspensió de funcions i retribucions per un període de 15 dies, i una 

lleu d'amonestació per escrit. 

 

2. En data 23 de juny de 2015 es va notificar a la senyora CMG la resolució de 

l'expedient disciplinari esmentada. 
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3. En data 3 de juliol de 2015 i amb número de registre d'entrada 21697, la senyora 

CMG va presentar escrit d'interposició de recurs d'alçada contra la resolució de 

l'expedient disciplinari de data 11 de juny de 2015. 

   

Fonaments de dret  

 

Primer. El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 

l’IMAS de 11 de juny de 2015 per la qual, pels fets declarat provats durant la 

instrucció de l'expedient disciplinari 6/2014, es varen imposar a la senyora CMG les 

sancions següents: 

- La suspensió de funcions i retribucions per un període de 15 dies per la comissió 

d'una falta greu prevista a l'article 138.e) de la Llei 3/2007, de 27 de març de la 

Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, tipificada com la 

desconsideració greu amb qualsevol persona amb la qual es relacioni en l’exercici de 

les seves funcions, perquè de la instrucció practicada a l'expedient de referència es 

considera acreditat que la usuària CFS a vegades utilitzava el seu tassó per rentar-se 

les mans a dins. Quan això passava compartia amb la seva germana MFS el tassó que 

aquesta utilitzava per beure  aigua. En una data que no ha estat concretada però que 

s'ha situat pròxima a finals de juny de 2014, durant l'hora del dinar i estant en el 

menjador de la Llar dels Ancians, l'auxiliar CMG li va dir a la usuària CFS que es 

begués el tassó d'aigua, a la qual cosa la usuària contestà que s'havia  rentat les mans 

en el tassó. L'auxiliar CMG li va dir que li donava igual, que el tassó era per beure i 

no per rentar-se les mans. La senyora CFS es va posar a riure, i l'auxiliar CMG li 

vadir que “ahora te lo vas a beber todo”. La usuària es va beure el tassó d'aigua, i 

l'auxiliar CMG se la endur del menjador. La seva germana, la usuària MF li va estar 

repetint durant tota l'escena a l'auxiliar que compartia el tassó per beure amb la seva 

germana. 

 

 

- La sanció d'amonestació per escrit, amb l'advertència de que la reincidència en faltes 

disciplinàries d'aquest tipus seran castigades, en el seu cas amb sancions més greus 

segons el tipus d'infracció comesa, per la comissió d'una falta lleu prevista a l'article 

139,c) de la Llei 3/2007, de 27 de març de la Funció Pública de la comunitat 

autònoma de les Illes Balears, que sanciona la incorrecció amb qualsevol persona amb 

la qual es relacioni en l’exercici de les seves funcions, perquè de la prova practicada 

ha quedat acreditat que el dia 20 de juny de 2014, la usuària MIT després de tornar 

d'una operació a l'hospital i sobre les dues de la matinada, va tocar al timbre de 

l'habitació perquè el personal auxiliar d'infermeria li pujàs l'altra barrera del llit 

perquè tenia por de caure sobre els punts de l'operació. Fou atesa per l'auxiliar CMG 

que li va contestar que no eren hores de tocar al timbre i que hauria d'haver-ho 

demanat a l'altre torn, abans d'anar a dormir. També li va dir que si li pujava la barrera 

li hauria de posar el bolquer. 

 

Segon. La tècnica superior jurídica del Departament de Recursos Humans de l'IMAS 

ha emès en data 16 de setembre de 2015 un informe proposta en què es recullen els 

fonaments jurídics de la seva proposta, els quals s'assumeixen íntegrament.  
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Tercer. Vist allò que disposa l’article 27.1 dels Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers 

Socials, aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de 8 de febrer de 2012 

(BOIB núm. 28, de 21-2-2012), l’òrgan competent per resoldre el recurs d’alçada és el 

Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

 

Proposta de resolució 

 

Per tot el que s’ha exposat, propòs al Consell Executiu que adopti l'acord següent:  

 

1. DESESTIMAR el recurs interposat per la senyora CMG en data 3 de juliol de 2015 

contra la resolució de la presidenta de l’IMAS de 11 de juny de 2015 de resolució de 

l'expedient disciplinari 6/2014. 

 

2. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.  

 

 

PUNT 4. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA 
INTERPOSAT PEL SENYOR GMO CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA 
PRESIDENTA DE L’IMAS DE 24 DE JUNY DE 2015 DE RESOLUCIÓ DE 
L'EXPEDIENT DISCIPLINARI 3/2015. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 

Socials: 

 

Antecedents de fet 

 

1. En data 24 de juny de 2015 la presidenta de l'IMAS va resoldre imposar una falta 

molt greu al senyor GMO, funcionari interí de l'IMAS que ocupa un lloc d'ordenança 

en el centre comarcal de Manacor, pels fets declarats provats durant la instrucció de 

l'expedient disciplinari ED 03/15, considerats constitutius d'una falta molt greu 

prevista a l'article 137.1.d) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de 

la CAIB que tipifica la conducta de «L’abandonament del servei, així com la no 

assumpció voluntària de les tasques o funcions encomanades». 

 

2. En data 26 de juny de 2015 es va notificar al senyor GMO la resolució esmentada. 

 

3. En data 24 de juliol de 2015 i amb número de registre d'entrada 23779, el senyor 

GMO va presentar escrit d'interposició de recurs d'alçada contra la resolució de data 

24 de juny de 2015. 

 

4. En data 27 de juliol de 2015 i amb número de registre d'entrada 23930, el senyor 

GMO va presentar escrit d'interposició de recurs de reposició contra la conclusió del 

del tràmit d'instrucció del procediment disciplinari. 

   

Fonaments de dret  
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Primer. El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 

l’IMAS de 24 de juny de 2015 per la qual es va imposar al senyor GMO una falta molt 

greu pels fets declarats provats durant la instrucció de l'expedient disciplinari ED 

03/15, considerats constitutius d'una falta molt greu prevista a l'article 137.1.d) de la 

Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la CAIB que tipifica la conducta 

de «L’abandonament del servei, així com la no assumpció voluntària de les tasques o 

funcions encomanades». 

 

Segon. La tècnica superior jurídica del Departament de Recursos Humans de l'IMAS 

ha emès en data 11 de setembre de 2015 un informe proposta en què es recullen els 

fonaments jurídics de la seva proposta, els quals s'assumeixen íntegrament.  

 

Tercer. Vist allò que disposa l’article 27.1 dels Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers 

Socials, aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de 8 de febrer de 2012 

(BOIB núm. 28, de 21-2-2012), l’òrgan competent per resoldre el recurs d’alçada és el 

Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

 

Proposta de resolució 

 

Per tot el que s’ha exposat, propòs al Consell Executiu que adopti l'acord següent:  

 

1. INADMETRE el recurs interposat pel senyor GMO en data 27 de juliol de 2015. 

 

2. ESTIMAR parcialment el recurs d'alçada interposat pel senyor GMO en data 24 de 

juliol de 2015 i, en conseqüència, ANUL·LAR la sanció molt greu de revocació del 

nomenament de funcionari interí imposada mitjançant la Resolució de la presidenta de 

data 24 de juny de 2015 per la comissió de la falta molt greu de l'article 137.1 d) de la 

Llei 3/2007, de 27 de març, de Funció Pública de la CAIB, l’abandonament del servei, 

així com la no assumpció voluntària de les tasques o funcions encomanades. 

 

3. IMPOSAR al senyor GMO una sanció lleu de suspensió de funcions i retribucions 

per un període de 10 dies per la comissió de la falta lleu de l'article 139 de la Llei 

3/2007, de 27 de març, de Funció Pública de la CAIB, la manca de cura o la 

negligència en l'exercici de les funcions pròpies. 

 

4. COMPENSAR la sanció que s'imposa a l'apartat anterior amb la mesura cautelar de 

suspensió funcions i retribucions acordada mitjançant la Resolució d'incoació de 

l'expedient disciplinari 3/2015 de data 31 de març de 2015. 

 

5. ANOTAR la sanció disciplinària imposada a l'expedient personal del senyor GMO 

de conformitat amb el que es disposa a l'article 144 de la Llei 3/2007, de 27 de març, 

de la Funció Pública de la CAIB. 

 
6. NOTIFICAR la resolució al senyor GMO, al director gerent, a la cap de la Secció d'Atenció 

al Ciutadà, a la instructora de l'expedient disciplinari i al cap del Departament de Recursos 

Humans perquè dugui a terme els tràmits oportuns per fer efectius els pronunciaments 

anteriors.  


