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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 5 D’OCTUBRE DE 2016 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (28-9-2016) 
 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SRA. SSC, CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE L’IMAS 
DE 30 DE JUNY DE 2016 PER LA QUAL NO ES PRORROGA LA RENDA 
MÍNIMA D’INSERCIÓ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar Social: 
 
Antecedents:  
 
1. Vist el full d'incidència de STC/Renda Mínima d'Inserció que l'Ajuntament 
d'Estellencs va trametre a l'IMAS, amb data de registre de 3 de juny de 2016, on es 
considera que «la sra. S incompleix sistemàticament els acords del pla d'inserció», la 
Comissió Tècnica de la RMI del mes de juny de 2016 va proposar a la presidenta de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials no prorrogar-li la renda mínima d'inserció segons 
allò establert als articles 7.C, 10 i 17.5 del Decret 117/2001, de 28 de setembre, que 
regula la renda mínima d'inserció. 
 
2. El 30 de juny de 2016, la Presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials va 
resoldre  «NO PRORROGAR la prestació de la Renda Mínima d'Inserció de SC,S amb 
NIF XXX, segons l'article 10. Per mantenir-se o no la situació que va motivar-ne la 
concessió».  
 
3. En data 26 de juliol de 2016, la Sra. SSC presentà un recurs d’alçada sol·licitant 
«tenga a bien comunicar con la máxima presteza possible una nueva resolución positiva 
y prorrogar la ayuda que venía manteniendo del IMAS». 

4. Atès que la Renda Mínima d'Inserció (RMI) és un instrument propi dels serveis 
socials per aconseguir la inserció i la integració de les persones que es troben en situació 
de vulnerabilitat i/o submergides en processos d'exclusió social. I que “el contingut de 
la renda mínima d’inserció que s’articula sobre dos eixos complementaris. Per una part, 
la prestació econòmica...i per una altra, els plans d’inserció i reinserció social i 
laboral...que recullen els programes d’inserció sociolaboral” es valora que el pla de 
feina és un altre element per aprovar o no, o per prorrogar o no, un expedient de la RMI. 

5. Que d'acord amb l'article 7 (obligacions dels destinataris), a l'apartat C, s'especifica: 
«Firmar, els membres del nucli familiar que siguin majors d’edat, i complir el contracte 
que reguli el Pla d’inserció i reinserció social i laboral, previst en l’art. 17 d’aquest 
Decret 117/2001, de 28 de setembre, que regula la renda mínima de inserció, que 
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s’establesqui en cada cas, i dur a terme totes les altres activitats que es derivin de la 
finalitat de la renda mínima d’inserció». 

6. Atès que d'acord amb l'article 10 de l'esmentat decret, en el qual s'especifica que «(...) 
La percepció d'aquesta percepció podrà prorrogar-se (...) sempre que es continuï 
complint amb la resta de requisits». Atès que el full d'incidència del treballador social 
de l'Ajuntament d'Estellencs informà de «la impossibilitat que els seguiments de l'RMI 
es duguin a terme amb normalitat» i i que la tècnica de l'equip econòmic de la Secció de 
Prestació motivà la NO PRÒRROGA en l'art. 10. Per haver rebut la prestació 12 mesos 
i elevà la proposta de no prorrogar. 

7. La Secció de Prestacions informa, atesos els punts abans esmentats, que s’ha de 
desestimar el recurs d'alçada presentat per la senyora SC,S amb NIF XXX, per 
l'incompliment de l'article 10 del Decret 117/2001, de 28 de setembre, que regula la 
renda mínima d'inserció. 
 
Fonaments jurídics: 
 
1. Segons l'article 110.2 en relació amb els articles 114 i següents de la Llei 30/1992 de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú, el recurs presentat es qualifica d'alçada i s'ha interposat en el 
termini previst i en la forma adequada. 
 
2. L'article 7.C del Decret 117/2001, de 28 de setembre, que regula la renda mínima 
d'inserció, estableix  que les persones destinatàries de la renda mínima d'inserció són 
obligades a: 
 
Firmar, els membres del nucli familiar que siguin majors d’edat, i complir el contracte 
que reguli el Pla d’inserció i reinserció social i laboral, previst en l’art. 17 d’aquest 
Decret, que s’establesqui en cada cas, i dur a terme totes les altres activitats que es 
derivin de la finalitat de la renda mínima d’inserció. 
 
3. L'article 10 del Decret 117/2001, determina que: 
 
L’import de la prestació econòmica regulat en l’article 9 d’aquest Decret s’ha d’abonar 
de forma mensual i s’ha de concedir per un període de 12 mesos. Aquesta prestació s’ha 
de revisar semestralment per l’organisme que l’ha concedida. La percepció d’aquesta 
prestació econòmica podrà prorrogar-se quan les circumstàncies d’extrema necessitat ho 
aconsellin i es mantendrà mentre duri la situació que va motivar-ne la concessió; tot 
això amb l’informe previ motivat de l’entitat instructora de l’expedient, i sempre que es 
continuï complint amb la resta dels requisits. 
 
4. D'acord amb el que estableix l'article 27.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d’Afers 
Socials, aprovats pel Ple del Consell de 9 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28, de 21 de 
febrer), contra els actes dictats per la Presidència de l'IMAS es pot interposar recurs 
d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els 
efectes de l'article 114 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.  
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5. Vist l’informe jurídic de 28  de setembre de 2016. 
 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti els acords següents: 
 
Primer. Desestimar el recurs d'alçada interposat el 26 de juliol de 2016 per la senyora 
SC,S amb NIF XXX, contra la resolució de la presidenta de l’IMAS de 30 de juny de 
2016, per la qual es resol no prorrogar la Renda Mínima d'Inserció. 
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a les persones interessades. 
 
 
PROPOSTA D’ACORD DE LA SENTÈNCIA NÚM. 149/2015, DE 31 DE MARÇ 
DE 2015 I L’AUTO JUDICIAL DE 20 DE SETEMBRE DE 2016, DE LA SALA 
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS (PO 91/2014). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
 
Antecedents 
 
1.- En data 25 de març de 2009, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va 
adjudicar definitivament l’expedient del contracte del  projecte de condicionament de la 
carretera Ma-2040.- clau 03-37.0-MT (exp. 27/08) a l’UTE formada per les empreses 
VIAS Y OBRAS PÚBLICAS, SA (VOPSA) I PAVIMENTACIONES Y OBRAS 
CARBONELL, SA (PYOCSA) amb número de CIF U-57609935. El contracte es va 
signar en data 15 d’abril de 2009. 
 
2.- En data 22 d’abril de 2010, per resolució del vicepresient i conseller executiu 
d’Hisenda, Obres Públiques i Innovació, es va aprovar el modificat número 1 del 
projecte de condicionament de la carretera Ma-2040.- Clau 03-37.1-MT (exp. 7/2010-
M). 
 
3.- En data 2 de juny de 2010, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va adjudicar 
definitivament el modificat número 1 del projecte de condicionament de la carretera 
Ma-2040.- Clau 03-37.1-MT (exp. 7/2010-M) a l’UTE formada per les empreses VIAS 
Y OBRAS PÚBLICAS, SA (VOPSA) I PAVIMENTACIONES Y OBRAS 
CARBONELL, SA (PYOCSA). 
 
4.- En data 24 de novembre de 2010, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va 
adjudicar definitivament el Contracte d’obres del  projecte complementari número 1 del 
modificat número 1 del projecte de condicionament de la carretera Ma-2040.- clau 10-
11.0-PC (exp. 26/2010) a l’UTE formada per les empreses VIAS Y OBRAS 
PÚBLICAS, SA (VOPSA) I PAVIMENTACIONES Y OBRAS CARBONELL, SA 



 4 

(PYOCSA) amb número de CIF U-57609935. El contracte es va signar en data 25 de 
novembre de 2010. 
 
5.- En data 21 de setembre de 2011, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va 
concedir la pròrroga del modificat número 1 del projecte de condicionament de la 
carretera Ma-2040.- Clau 03-37.1-MT (exp. 7/2010-M), per un termini de set (7) mesos 
més. 
 
6.- En data 29 de novembre de 2013, El conseller executiu d’Urbanisme i Territori va 
resoldre aprovar la certificació final del Contracte d’obres del  projecte complementari 
número 1 del modificat número 1 del projecte de condicionament de la carretera Ma-
2040.- clau 10-11.0-PC (exp. 26/2010). 
 
7.- En data 22 de juliol de 2013, l’UTE contractista va interposar un escrit en via 
administrativa de reclamació dels interessos de mora pel retard del pagament de les 
certificacions d’ambdós contractes. 
 
8.- En data 13 de març de 2014, el Ple del Consell de Mallorca, va acordar aprovar el 
reconeixement extrajudicial de crèdits de la liquidació d’obra del modificat número 1 
del projecte de condicionament de la carretera Ma-2040.- Clau 03-37.1-MT (exp. 
7/2010-M). 
 
9.- En data 28 d’abril de 2014, l’UTE contractista va tornar a interposar un escrit en via 
administrativa de reclamació dels interessos de mora pel retard del pagament de les 
certificacions d’ambdós contractes. 
 
10.- En data 2 de maig de 2014, el cap de la Secció de l’UGE va emetre un informe 
econòmic on calculava els interessos reclamats per l’UTE contractista. 
 
11.- En data 10 de setembre de 2014, el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de 
Palma reclama l’expedient de contractació per haver interposat l’UTE contractista 
recurs contenciós administratiu contra la presumpta desestimació per silenci 
administratiu negatiu de la reclamació d’interessos per part del Consell de Mallorca. 
 
12.- En data 31 de març de 2015,  del Jutjat de lo Contenciós Administratiu número 3 de 
Palma va dictar la Sentència núm. 149/2015, que acordava estimar parcialment el recurs 
contenciós administratiu interposat per l’UTE formada per les empreses VIAS Y 
OBRAS PÚBLICAS, SA (VOPSA) I PAVIMENTACIONES Y OBRAS 
CARBONELL, SA (PYOCSA), pel retràs en el pagament de les certificacions i 
liquidacions dels expedients de Contracte d’obres del  projecte de condicionament de la 
carretera Ma-2040.- clau 03-37.0-MT (exp. 27/08); contracte d’obres del modificat 
número 1 del projecte de condicionament de la carretera Ma-2040.- Clau 03-37.1-MT 
(exp. 7/2010-M); i Contracte d’obres del  projecte complementari número 1 del 
modificat número 1 del projecte de condicionament de la carretera Ma-2040.- clau 10-
11.0-PC (exp. 26/2010). Al mateix temps aquesta sentència 149/2015 va determinar 
com s’havia de calcular el retard en el pagament d’interessos. 
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13.- Aquesta Sentència fou apel·lada pel Consell de Mallorca, apel·lació que fou 
desestimada per la Sentència 107/2016, de 9 de març de 2016 de la Sala contenciosa del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, i va ordenar el compliment de la 
Sentència 149/2015. 
 
14.- En aplicació de la Sentència 149/2015, es va dictar, en data 20 de setembre de 2016 
l’auto judicial del Jutjat de lo Contenciós Administratiu número 3 de Palma, que  
aprovava la liquidació dels interessos en favor de l’UTE VOPSA i PYOCSA per un 
import de 194.762,69 euros. 
 
15.- Hi ha una reserva de crèdit per liquidació d’interessos de dia 27 de setembre de 
2016 per un import de  cent noranta-quatre mil set-cents seixanta-dos euros amb 
seixanta-nou cèntims (194.762,69 €) amb càrrec a la partida pressupostària 
55.45300.35200 del pressupost del 2016, amb el número d’operació 220160023227. 
 
16.- En data 28 de setembre de 2016, el cap de la Secció de Contractació ha informat 
favorablement sobre la procedència d’executar la sentència judicial. 
 
17.- La Intervenció Delegada, en data 30 de setembre de 2016, ha fiscalitzat de 
conformitat aquest expedient. 
 
Consideracions jurídiques  
 
1-. La competència per autoritzar i disposar altres despeses en la quantia que es 
determini en les bases d’execució del pressupost, d’acord amb els apartats d) i j) de 
l’article 1 del decret pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB 
núm. 109 de dia 18 de juliol de 2015) i la Base 23.4 del pressupost del Consell Insular 
de Mallorca per a l’any 2016, correspon al Consell Executiu del Consell de Mallorca 
com a òrgan de contractació, quan l’import sigui superior a dos-cents cinquanta mil 
euros (250.000,00 euros). 
 
Resolució 
 
Per això, acord 
 
1. Executar la Sentència núm. 149/2015, de 31 de març de 2015, i l’Auto judicial de 20 
de setembre de 2016, ambdós del Jutjat de lo Contenciós Administratiu número 3 de 
Palma, recaiguda en les actuacions PO 91/14. 

 

2. Aprovar els interessos pel retràs en el pagament de les certificacions i liquidacions 
dels expedients de Contracte d’obres del  projecte de condicionament de la carretera 
Ma-2040.- clau 03-37.0-MT (exp. 27/08); contracte d’obres del modificat número 1 del 
projecte de condicionament de la carretera Ma-2040.- Clau 03-37.1-MT (exp. 7/2010-
M); i Contracte d’obres del  projecte complementari número 1 del modificat número 1 
del projecte de condicionament de la carretera Ma-2040.- clau 10-11.0-PC (exp. 
26/2010), a l’UTE formada per les empreses VIAS Y OBRAS PÚBLICAS, SA 
(VOPSA) I PAVIMENTACIONES Y OBRAS CARBONELL, SA (PYOCSA) amb 
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número de CIF U-57609935, per un import de cent noranta-quatre mil set-cents 
seixanta-dos euros amb seixanta-nou cèntims (194.762,69 €). 

 

3. Autoritzar i disposar l’import de cent noranta-quatre mil set-cents  seixanta-dos euros 
amb seixanta-nou cèntims (194.762,69 €) a l’UTE formada per les empreses VIAS Y 
OBRAS PÚBLICAS, SA (VOPSA) I PAVIMENTACIONES Y OBRAS 
CARBONELL, SA (PYOCSA) amb número de CIF U-57609935, amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària núm. 55.45300.35200, RC núm. 220160023227, la Sentència 
núm. 149/2015, de 31 de març de 2015, i l’Auto judicial de 20 de setembre de 2016, 
ambdós del Jutjat de lo Contenciós Administratiu número 3 de Palma, recaiguda en les 
actuacions PO 91/14. 

 

4. Notificar aquesta resolució al Jutjat de lo Contenciós Administratiu número 3 de 
Palma i a l’UTE contractista. 

 
 


