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RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA DE DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2016 
 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (21-10-2015) 
 
 
MODIFICACIÓ HORARI DE REUNIONS CONSELL EXECUTIU 
 
S’aprova modificar l’horari de les reunions que era a les 9,30 i serà a les 10 hores. 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

PUNT 3. ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE  LA CONVOCATÒRIA DEL 
2016 PER A L’OBTENCIÓ DE L’ACREDITACIÓ PROFESSIONAL DEL 
PERSONAL D’ADMISSIÓ I CONTROL D’AMBIENT INTERN. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 

En data 22 d’octubre de 2015, el cap del Servei d’Activitats ha emès informe sobre la 
conveniència de realitzar la convocatòria de 2016 per a l’obtenció de l’acreditació 
professional del personal d’admissió i control d’ambient intern. 

S’han redactat la proposta de Bases de la convocatòria de 2016 per a l’obtenció de 
l’acreditació professional del personal d’admissió i control d’ambient intern i s’adjunten 
com a Annex. 

En data 23 d’octubre de 2015 s’ha emès informe jurídic per part de la Tècnica jurídica 
del Servei d’Activitats  i de la TAG cap del Servei de Secretaria Tècnica a l’empara 
d’allò que es disposa en l’article 172.1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), 
on s’informa favorablement la tramitació de l’expedient. 

 

Per tot això, la consellera executiva de Territori i Infraestructures, eleva al Consell 
Executiu del Consell de Mallorca, l’adopció de la següent proposta d’acords: 

ACORDS 

 

1r. Aprovar l’expedient de la convocatòria de 2016 per a l’obtenció de l’acreditació 
professional del personal d’admissió i control d’ambient intern en les activitats 
d’espectacles públics i recreatives. 

2n. Aprovar les «Bases de la convocatòria de 2016 per a l’obtenció de l’acreditació 
professional del personal d’admissió i control d’ambient intern en les activitats 
d’espectacles públics i recreatives», que s’adjunten, i que han de regir l’esmentada 
convocatòria. 

3r. Convocar públicament les proves de conformitat amb el contingut i requisits exigits 
a les «Bases de la convocatòria de 2016 per a l’obtenció de l’acreditació professional 
del personal d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics 
i recreatives».  
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4t. Facultar a la consellera executiva de Territori i Infraestructures per a la instrucció, 
realització i resolució de la resta de tràmits corresponents del procediment.  

5è. Ordenar la publicació al Butlletí Oficial  de les Illes Balears d’aquesta 
convocatòria, de les bases aprovades, i els annexos que les complementen. 

(Bases Adjuntes) 

 

 ANNEX 
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE 2016 PER A L’OBTENCIÓ DE 
L’ACREDITACIÓ PROFESSIONAL DEL PERSONAL D’ADMISSIÓ I 
CONTROL D’AMBIENT INTERN. 
 

1. Convocatòria de proves 

Es convoquen a l’illa de Mallorca, per a l’any 2016, les proves per a l’obtenció de 
l’acreditació professional del personal d’admissió i control d’ambient intern en les 
activitats d’espectacles públics i recreatives de les Illes Balears.  

2. Dates d’examen  

Les dates de les proves per a l’acreditació professional per a l’any 2016 són les 
següents: 

Primera prova:  4 de març de 2016 

Segona prova:  13 de maig de 2016 

3. TEMARI  

(Bloc 1) Matèries jurídiques: 

TEMA 1. Constitució espanyola de 1978: drets i deures fonamentals. 

TEMA 2. El dret d’admissió en activitats d’espectacles públics i recreatives. Títol II, i 
Títol IX de la Llei 7/2013, de 26 de novembre; Real Decreto 2816/1982, de 27 de 
agost; Decret 41/2011, de 29 d’abril; Reglament regulador dels serveis d’admissió i 
control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives, en l’àmbit 
de l’illa de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de data 
14/11/2013; nocions bàsiques sobre normativa de Consum. Nocions bàsiques sobre la 
Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana. 

TEMA 3. Nocions bàsiques sobre delictes contra les llibertats, detencions il·legals, 
homicidis, lesions, amenaces i coaccions, legítima defensa i omissió del deure de 
socors, la tinença d’armes en locals de concurrència pública. 

TEMA 4. Nocions bàsiques sobre la salut pública, drogodependències i tràfic de 
drogues. 

TEMA 5. Autoritats competents en matèria d’activitats d’espectacles públics i 
recreatives. 

(Bloc 2) Matèries de psicologia: 
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TEMA 6. Les relacions amb el públic en general i amb les forces i els cossos de 
seguretat. 

TEMA 7. L’autocontrol: El pànic i el seus efectes. L’estrès i el comportament en 
situació de perill o de riscs col·lectius. Tècniques d’autocontrol 

TEMA 8. Les relacions humanes i la seguretat: 

- Aprenentatge de mètodes no violents per resoldre conflictes. 

- Els perfils de conductes i comportaments de les persones, especialment quan es 
troben en estat d’embriaguesa perquè han consumit alcohol, estupefaents, etc. 

- Els perfils de conductes i comportaments de les persones, especialment quan es 
troben en estat de perill o d’emergències. 

(Bloc 3) Matèries tècniques de seguretat: 

TEMA 9. Nocions bàsiques sobre instal·lacions de seguretat contra incendis i altres 
riscs col·lectius. 

TEMA 10. Nocions bàsiques sobre plans d’autoprotecció i d’emergències. 

TEMA 11. Comportaments i actuacions de les persones i de les masses en estat de 
pànic i d’emergència davant riscs col·lectius. 

TEMA 12. Nocions bàsiques sobre sistemes de comunicació. 

TEMA 13. Nocions bàsiques de la  Llei 5/2014, de 4 d’abril, que regula la seguretat 
privada. 

(Bloc 4) Matèries tècniques i sanitàries: 

TEMA 14. Conceptes bàsics sobre primers auxilis i situacions d’assistència sanitària 
immediata. 

TEMA 15. Conceptes bàsics sobre intervencions davant el consum d’alcohol, el 
consum de tabac, el consum de drogues. 

TEMA 16. Conceptes bàsics sobre les agressions sexuals i la violència de gènere. 

Pràctiques preceptives: 

Al curs bàsic, s’ha de garantir la realització d’un mínim de 10 hores lectives de 
pràctiques preceptives, d’acord amb l’article 4.1.d del Reglament regulador dels 
serveis d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i 
recreatives, en l’àmbit de l’illa de Mallorca.  

4. Desenvolupament  i contingut de les proves   

4.1. Els aspirants de la llista d’admesos han d’assistir a la sessió en la qual siguin 
convocats; els qui no compareguin se’ls hi considerarà com a “No presentat”, 
excepte en els casos al· legats i justificats amb anterioritat a la realització de 
l’exercici, en aquest cas, el tribunal haurà d’adoptar Resolució motivada al 
respecte. 

4.2. Els aspirants han d’anar proveïts, per a cada exercici, del document nacional 
d’identitat o d’un document identificatiu equivalent en vigor. En qualsevol 
moment, durant les proves, el tribunal pot requerir als aspirants que acreditin la 
seva identitat.  
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4.3. Per a la realització de les proves, els aspirants no poden utilitzar cap tipus de 
documentació, aparell electrònic, calculadores, ni similars. 

4.4. L’examen constarà d’una prova teòrica tipus test dividida en 4 blocs, amb un 
total de 40 preguntes (10 preguntes per bloc) sobre el temari especificat al punt 
3 d’aquesta convocatòria. Cada pregunta englobarà 4 possibles respostes, de les 
quals només una serà correcta.  

4.5. La durada de les proves serà de 90 minuts. 

L’enunciat o contingut, com també el desenvolupament de les proves, l’ha de 
determinar prèviament el tribunal qualificador.  

Els criteris de correcció són els que s’especifiquen al punt 8 d’aquestes bases. 

 

5. Tribunal Qualificador 

5.1. D’acord amb l’article 19.2 del Reglament regulador dels serveis d’admissió i 
control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives, en 
l’àmbit de l’illa de Mallorca, es nomenen els membres del tribunal qualificador 
per aquesta convocatòria. 

President/a: 

Titular: Sr. Jaume Colom Adrover, secretari tècnic de Territori i Infraestructures. 

Suplent: Sr. Joan Morey Pizà, director insular d’Urbanisme. 

Vocals: 

Titular 1: Sr. Marc Gradaille Llaneras, cap del Servei d’Activitats,  

Suplent: Sra. Maria José García Martínez, tècnica del Servei d’Activitats. 

Titular 2: Sra. Francisca Pastor Torres, cap de la secció d’Activitats Permanents 
del Servei d’Activitats.  

Suplent: Sr. Manuel Malagón Calonge, administratiu del Servei d’Activitats. 

Secretari/ària:  

Titular: Sra. Apol·lònia Serra Barceló, cap del servei administratiu de la 
Secretaria Tècnica, del Departament de Territori i Infraestructures, amb 
veu i sense vot. 

Suplent: Sra. Bàrbara Vidal Jordi, tècnica jurídica del Servei d’Activitats, qui en 
qualsevol cas, actuarà com a assessora del tribunal amb veu i sense vot. 

Tots els membres d’aquest tribunal que participin en les sessions tenen dret a 
percebre una indemnització per sessió i dia. D’acord amb el que preveu el Decret 
62/2011, 20 maig, pel qual es regulen les modalitats de col·laboració en les 
activitats formatives i en els processos selectius i de provisió, i s’aprova el barem 
d’indemnitzacions que se’n deriven. Aquestes indemnitzacions són compatibles amb 
les dietes que reglamentàriament els corresponguin. 

5.2. Amb la convocatòria prèvia del president, el tribunal s’ha de constituir amb 
l’assistència de la majoria dels membres, titulars o suplents.  
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En aquesta sessió, el tribunal ha d’acordar totes les decisions que corresponguin 
amb vista al desenvolupament correcte de les proves. 

5.3. Una vegada constituït el tribunal, per a la actuació vàlida d’aquest, s’ha de 
requerir la presència, almenys, de la meitat dels seus membres, amb la presència 
obligatòria del president i del secretari. Els titulars i els suplents poden actuar 
indistintament i concurrentment. 

5.4. El tribunal pot disposar que assessors especialistes s’incorporin als treballs, els 
quals han d’actuar amb veu però sense vot. Les actuacions d’aquests assessors 
s’han de reflectir a les actes. Així mateix, el tribunal es pot valer de l’activitat 
de personal auxiliar durant el desenvolupament material dels exercicis. 

5.5. En cada una de les proves avaluadores, hi ha de ser present, com a mínim, un 
dels membres del tribunal, acompanyat dels vigilants i els col·laboradors que es 
considerin oportuns. 

6. Requisits i termini de la sol·licitud d’inscripció 

6.1. Per prendre part en aquestes proves s’ha de presentar la declaració responsable 
dels requisits i la documentació necessària adjunta, segons el model d’Annex 5 
publicat juntament amb les bases d’aquesta convocatòria, que estarà disponible 
al Servei d’Activitats del Departament de Territori i Infraestructures del Consell 
de Mallorca, al carrer de General Riera, 113 (Llar de la Infància), de Palma de 
Mallorca, i a la pàgina web del Consell de Mallorca 
www.conselldemallorca.net,  

A la declaració responsable corresponent a cada interessat, s’ha d’adjuntar la 
documentació que es detalla a continuació i que haurà d’estar en vigor en el 
moment de presentar-la al Consell de Mallorca:  

a. Una fotografia recent model DNI, preferiblement en format digital.  

b. Fotocòpia del DNI/NIE/passaport o permís de residència i de treball a 
Espanya o documents equivalents. 

c. Certificat en què consti que la persona aspirant no té antecedents penals a 
Espanya ni, si pertoca, en el seu país d’origen. S’entendrà per país 
d’origen, aquell o aquells països dels quals tenguin reconeguda la 
nacionalitat. En aquest darrer cas, s’haurà de presentar el certificat de 
penals original amb una traducció oficial. 

d. Certificat mèdic oficial d’aptitud psicològica i de salut mèdica favorable, 
on s’indiqui expressament que la persona interessada «reuneix les aptituds 

físiques i psíquiques idònies per al desenvolupament de les funcions dels 

serveis d’admissió i control d’ambient intern». 

e. Justificant del pagament de la taxa corresponent. El procediment per fer 
efectiu el pagament de l’esmentada taxa es podrà consultar a la pàgina 
web,  www.conselldemallorca.net 

6.2. Els certificats esmentats al punt anterior hauran de ser originals i estar vigents 
en el moment de la seva presentació davant el Consell de Mallorca; si al 
certificat no s’indica la validesa, s’entendrà vàlid per un període de 3 mesos a 
comptar des de la seva data d’expedició. 
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6.3. La declaració responsable, juntament amb la documentació esmentada abans, 
s’ha de presentar preferiblement en el Registre del Consell de Mallorca al carrer 
de General Riera, 113 (Llar de la Infància), de Palma de Mallorca, o en la forma 
establerta en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999. 

6.4. La falta de justificació de qualsevol dels requisits esmentats determina 
l’exclusió de l’aspirant. 

6.5. Els terminis per a la presentació de la declaració responsable per a la inscripció 
a les proves avaluadores previstes per a l’any 2016 són: 

* Per a la primera prova de data 4 de març de 2016: del 22 de gener al 3 de 
febrer de 2016 (ambdós inclosos).  

* Per a la segona prova de data 13 de maig de 2016: de l’1 d’abril al 13 
d’abril de 2016 (ambdós inclosos).  

7. Requisits dels aspirants   

Per ser admesos a les proves, els aspirants hauran d’aportar la documentació 
indicada a l’article 19.3 del Reglament regulador dels serveis d’admissió i control 
d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives, en l’àmbit de 
l’illa de Mallorca i complir els següents requisits de l’article 10.2 de l’esmentat 
reglament: 

a. Ser major d’edat. 

b. Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d’algun dels estats membres 
de la Unió Europea o tenir el permís de residència i de treball a Espanya. 

c. No tenir antecedents penals.  

d. Tenir les aptituds i capacitats físiques i psíquiques idònies per a l’exercici 
de les funcions corresponents, acreditades mitjançant un certificat mèdic 
oficial on s’indiqui expressament que la persona interessada «reuneix les 

aptituds físiques i psíquiques idònies per al desenvolupament de les 

funcions dels serveis d’admissió i control d’ambient intern».  

e. Tenir uns coneixements bàsics de les llengües oficials de les Illes Balears 
amb la finalitat de poder atendre el públic que s’hi adreci en aquestes 
llengües. 

f. Haver superat el curs bàsic de personal dels serveis d’admissió i de control 
d’ambient intern. 

A més, s’ha d’aportar el justificant d’haver realitzat l’abonament de la taxa 
corresponent al pagament dels drets d’examen.  

Tots aquests requisits s’han de complir el dia de l’acabament del termini de 
presentació de sol·licituds i s’han de mantenir en el moment d’expedir l’acreditació 
professional corresponent. 

 

8. Criteris de correcció  
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La prova consta de 4 blocs de 10 preguntes cada un, amb una puntuació total de 40 
punts. Cada pregunta contestada correctament es valorarà amb 1 punt; les preguntes 
no resoltes, tant si figuren les quatre opcions en blanc com si figura més d’una 
resposta, no es valoraran. Quant a les preguntes amb resposta errònia, es 
penalitzaran amb 0,25 punts.  

La prova es qualificarà com a apte o no apte. Per tenir la qualificació d’apte és 
necessari superar cada bloc per separat, per a la qual cosa s’haurà d’obtenir un 
mínim de 5 punts per bloc. 

 

9. Taxes i drets d’examen  

D’acord amb l’ordenança fiscal reguladora de la taxa corresponent a tràmits 
administratius i serveis en relació a l’acreditació del personal del servei d’admissió i 
control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives 
publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 176, de 21 de desembre de 
2013, les taxes i drets d’examen corresponents són: 

 

1. 
Per a la inspecció i supervisió dels centres de formació que 
hagin demanat impartir el curs bàsic  

111,35 € 

2. 

Per a la participació a les proves avaluadores per a l’obtenció 
de l’acreditació com a personal d’admissió i control 
d’ambient intern de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives       (Drets d’examen)  

115,42 € 

3. 
Per a l’expedició, duplicat o renovació de la targeta 
acreditativa com a personal d’admissió i control d’ambient 
intern de les activitats d’espectacles públics i recreatives 

 14,37 € 

  

10. Admissió d’aspirants  

10.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el tribunal qualificador ha 
d’aprovar i fer pública, en el termini màxim de deu dies hàbils, les llistes 
provisionals d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació individualitzada 
de les causes d’exclusió dels aspirants que no hagin estat admesos segons la 
codificació següent:  

Codi 1 : Sol·licitud presentada fora de termini (base 6.5 d’aquesta 
convocatòria)  

Codi 2: No haver superat el curs bàsic de personal dels serveis d’admissió i 
de control d’ambient intern (base 7.f d’aquesta convocatòria) 

Codi 3: No haver presentat la declaració responsable segons el model 
d’Annex 5 publicat (base 6.1 d’aquesta convocatòria) 

Codi 4: Manca una fotografia recent model DNI (base 6.1.a de la 
convocatòria) 
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Codi 5: Manca fotocòpia del DNI/NIE/passaport o permís de residència i de 
treball a Espanya o documents equivalents (base 6.1.b de la convocatòria) 

Codi 6: No justifica ser major d’edat (base 7.a d’aquesta convocatòria). 

Codi 7: No justifica tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d’algun dels 
estats membres de la Unió Europea o tenir el permís de residència i de treball 
a Espanya (base 7.b d’aquesta convocatòria). 

Codi 8: No justifica no tenir antecedents penals (base 7.c d’aquesta 
convocatòria).  

Codi 9: No justifica tenir les aptituds i capacitats físiques i psíquiques 
idònies per a l’exercici de les funcions corresponents (base 7.d d’aquesta 
convocatòria). 

Codi 10: No justifica el pagament de la taxa corresponent (base 6.1.e de la 
convocatòria) 

Codi 11: Altres que pugui acordar el tribunal qualificador en base a la 
normativa que regula la convocatòria. Aquest acord haurà d’estar 
degudament motivat, i així se’n deixarà constància a l’acta de la reunió del 
tribunal. 

A les llistes han de constar, en tot cas, els llinatges, el nom i el número del 
document nacional d’identitat, o d’un document identificatiu equivalent, de 
tots i cada un dels aspirants, així com la causa que en motiva l’exclusió, si 
escau.  

Aquestes llistes es publicaran al tauler d’edictes de la Llar de la Infància (C/ 
General Riera, 113), i a efectes informatius, a la pàgina web del Consell de 
Mallorca                                                                         
www.conselldemallorca.net.  

10.2. Els aspirants exclosos provisionalment, així com els qui no figurin en la 
relació d’admesos ni d’exclosos, disposen d’un termini de tres dies hàbils, 
comptadors a partir de l’endemà de publicar-se’n les llistes provisionals al 
tauler d’edictes de la Llar de la Infància, per esmenar el defecte que n’ha 
motivat l’exclusió o la no inclusió expressa.  

10.3. En el termini màxim de deu dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la 
finalització del període d’esmena, el tribunal qualificador ha d’aprovar les 
llistes definitives d’admesos i exclosos de la convocatòria, i les ha de fer 
públiques pels mateixos mitjans esmentats al punt 10.1. 

10.4. A les llistes definitives d’admesos i exclosos, el tribunal qualificador hi ha de 
fer constar, així mateix, les hores i els llocs en què s’han de fer les proves 
corresponents. 

 En el cas que una prova avaluadora no tengués com a mínim 10 aspirants, quedarà 
suspesa i es convocarà als aspirants a la següent prova avaluadora. 

11. Llista d’aprovats 

11.1. El tribunal qualificador ha de publicar per a cada prova avaluadora de la 
convocatòria la llista provisional dels aspirants que resultin aptes i no aptes, 
incloent-hi els que no s’hagin presentat a la prova. 
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A la llista s’ha d’indicar a més de la qualificació, el document nacional 
d’identitat (o document identificatiu equivalent en vigor). En aquesta llista 
s’ha d’explicitar el termini en el qual els interessats poden sol·licitar, per 
escrit, la revisió de l’exercici, que no podrà ser superior a un termini de 3 dies, 
i el lloc, els dies i l’horari en què es poden fer aquestes revisions. 

Aquestes llistes es publicaran al tauler d’edictes de la Llar de la Infància  (C/ 
General Riera, 113), i a efectes informatius, a la pàgina web del Consell de 
Mallorca www.conselldemallorca.net.  

11.2. Finalitzat el procés de revisió, el tribunal qualificador ha d’elevar a la 
Consellera executiva de Territori i Infraestructures, per a cada prova de la 
convocatòria, la llista definitiva d’aptes, no aptes i no presentats, i ha de fer-la 
pública al tauler d’edictes de la Llar de la Infància (C/ General Riera, 113), 
així com la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).  

12. Expedició de la targeta d’identificació 

Les persones declarades aptes, prèvia identificació de l’interessat i presentació del 
justificant del pagament de la taxa corresponent, en un termini màxim de deu dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la llista definitiva dels resultats de la prova 
avaluadora en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, podran recollir la targeta 
d’identificació que els acredita com a professional, al Servei d’Activitats del 
Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, al carrer de 
General Riera, 113 (Llar de la Infància), de Palma de Mallorca.  

13. Reclamacions administratives  

Contra l’acord del Consell Executiu d’aprovació de les presents bases, que no 
posen fi a la via administrativa es pot interposar el recurs d’alçada davant la 
Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, dins del termini d’un mes, 
comptador a partir del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes 

Balears, d’acord amb allò que es preveu a l’article 22.2 de la Llei 8/2000, de 27 
d’octubre, de consells insulars. 

Els interessats poden impugnar la convocatòria i els actes administratius que es 
derivin de l’actuació del tribunal, en el termini i la forma que estableix la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

La convocatòria o les bases, un cop publicades, només es poden modificar amb 
subjecció estricta a les normes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

El tribunal qualificador ha de resoldre totes les incidències que se suscitin en el 
transcurs d’aquesta convocatòria, d’acord amb el que disposa el règim de recursos 
administratius que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Els drets d’examen seran reintegrats als aspirants exclosos de la participació de la 
convocatòria, sempre que formulin la reclamació corresponent.    
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ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS 
D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE 
L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE MALLORCA DE 27 DE GENER DE 2012 QUE ORDENÀ 
LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES REALITZADES A LA PARCEL·LA 112 DEL 
POLÍGON 7 DE MONTUÏRI (EXP.: 2011/006, RECURS 2011/38). 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 

Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 14 de 
novembre de 2011, l’expedient de demolicio incoat amb motiu d’infracció urbanística a 
la parcel·la 112 del polígon 7 de Montuïri, i havent-se interposat contra dit acord recurs 
d’alçada per part del Sr. PGS, atès l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència 
de 23 de setembre de 2015, la Consellera Executiva de Territori  i Infraestructures 
proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent 

                                          

ACORD 

 
Desestimar, de conformitat amb l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de 
protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 23 de setembre de 2015, 
el recurs d’alçada interposat pel Sr. PGS, contra l’acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de data 14 de novembre de 2011, que va resoldre el procediment de 
demolició incoat amb motiu de la realització d’actes d’edificació i ús del sòl sense 
llicència a la parcel·la 112 del polígon 7 del terme municipal de Montuïri. 
 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 

 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  

ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS 
D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE 
L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE MALLORCA DE 27 DE GENER DE 2012 QUE ORDENÀ 
LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES REALITZADES A LES PARCEL·LES 179 I 
180 DEL POLÍGON 10 DE MONTUÏRI (EXP.: 2011/037, RECURS 2012/18). 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
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Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 27 de gener 
de 2012, l’expedient de demolicio incoat amb motiu d’infracció urbanística a les 
parcel·les 179 i 180 del polígon 10 de Montuïri, i havent-se interposat contra dit acord 
recurs d’alçada per part de la Sra. PBTI, atès l’informe del cap de la secció jurídica de 
l’Agència de 17 de setembre de 2015, la Consellera Executiva de Territori  i 
Infraestructures proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti 
el següent 

                                          

ACORD 

 
Desestimar, de conformitat amb l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de 
protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 17 de setembre de 2015, 
el recurs d’alçada interposat pel Sr. DY.FL, en nom de la Sra. PBTI, contra l’acord del 
Consell de Direcció de l’Agència de data 27 de gener de 2012, que va resoldre el 
procediment de demolició incoat amb motiu de la realització d’actes d’edificació i ús 
del sòl sense llicència a les parcel·les 179 i 180 del polígon 10 del terme municipal de 
Montuïri. 
 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 

 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  

ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS 
D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE 
L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE MALLORCA DE 13 D’OCTUBRE DE 2009 D’IMPOSICIÓ 
DE SANCIÓ I D’ORDRE DE DEMOLICIÓ PER INFRACCIÓ URBANÍSTICA 
EN RELACIÓ A LES OBRES REALITZADES A LA PARCEL·LA 59 DEL 
POLÍGON 6 DE BÚGER (EXP.: 2008/022, RECURSOS 2009/33-34). 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 

Una vegada resolts en via administrativa, mitjançant acords del Consell de Direcció de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 13 
d’octubre de 2009, els expedients sancionador i de demolició incoats amb motiu 
d’infracció urbanística a la parcel·la 59 del polígon 6 de Búger, i havent-se interposat 
contra dits acords recurs d’alçada en nom del Sr. JFB, atès l’informe de la TAG de la 
secció jurídica de l’Agència de 7 d’abril de 2015, la Consellera Executiva de Territori i 
Infraestructures  
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proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent 

                                          

ACORD 

 

Inadmetre per extemporani i subsidiàriament desestimar el recurs d’alçada interposat en 
nom del Sr. JFB contra els acords del Consell de Direcció de l’Agència de protecció de 
la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 13 d’octubre de 2009 que resolgueren 
els procediments sancionador i de demolició en relació a les obres de la parcel·la 59 del 
polígon 6 de Búger, de conformitat amb l’informe de la TAG de la secció jurídica de 
l’Agència de 7 d’abril de 2015. 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 

 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  

ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS 
D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE 
L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE MALLORCA DE 10 DE MAIG DE 2011 D’IMPOSICIÓ DE 
SANCIÓ PER INFRACCIÓ URBANÍSTICA EN RELACIÓ A LES OBRES 
REALITZADES A LA PARCEL·LA 319 DEL POLÍGON 4 DE POLLENÇA 
(EXP.: 2009/023, RECURS 2011/19). 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 

Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 10 de maig 
de 2011, l’expedient sancionador incoat amb motiu d’infracció urbanística a la parcel·la 
319 del polígon 4 de Pollença, i havent-se interposat contra dit acord recurs d’alçada per 
part del Sr. FCMG, atès l’informe de la TAG de la secció jurídica de l’Agència de 16 
d’abril de 2015, la Consellera Executiva de Territori i Infraestructures proposa que el 
CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent 

                                          

ACORD 

 

Desestimar el recurs d’alçada interposat pel Sr. FCMG contra l’acord del Consell de 
Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 
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10 de maig de 2011 que resolgué el procediment sancionador en relació a les obres 
objecte d’infracció de la parcel·la 319 del polígon 4 de Pollença, de conformitat amb 
l’informe de la TAG de la secció jurídica de l’Agència de 16 d’abril de 2015. 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 

 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  

 

ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS 
D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE 
L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE MALLORCA DE 10 DE MAIG DE 2011 QUE ORDENÀ LA 
DEMOLICIÓ DE LES OBRES REALITZADES A LA PARCEL·LA 319 DEL 
POLÍGON 4 DE POLLENÇA (EXP.: 2009/023, RECURS 2011/20). 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 

Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 10 de maig 
de 2011, l’expedient de demolició incoat amb motiu d’infracció urbanística a la 
parcel·la 319 del polígon 4 de Pollença, i havent-se interposat contra dit acord recurs 
d’alçada per part del Sr. FCMG, atès l’informe de la TAG de la secció jurídica de 
l’Agència de 16 d’abril de 2015, la Consellera Executiva de Territori i Infraestructures  

proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent 

                                          

ACORD 

 

Desestimar el recurs d’alçada interposat pel Sr. FCMG contra l’acord del Consell de 
Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 
10 de maig de 2011 que ordenà la demolició de les obres objecte d’infracció de la 
parcel·la 319 del polígon 4 de Pollença, de conformitat amb l’informe de la TAG de la 
secció jurídica de l’Agència de 16 d’abril de 2015. 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
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correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 

 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  

ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS 
D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE 
L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE MALLORCA DE 7 DE JUNY DE 2011 D’IMPOSICIÓ DE 
SANCIÓ PER INFRACCIÓ URBANÍSTICA EN RELACIÓ A LES OBRES 
REALITZADES A LA PARCEL·LA 351 DEL POLÍGON 13 D’ARTÀ (EXP.: 
2010/091-EQ, RECURS 2011/28). 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 

Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 7 de juny de 
2011, l’expedient sancionador per infracció urbanística incoat per l’ajuntament d’Artà 
amb motiu de la realització d’actes d’edificació i ús del sòl a la parcel·la 351 del 
polígon 13 d’Artà, i havent-se interposat contra dit acord recurs d’alçada pel Sr. BPF, 
atès l’informe de la TAG de la secció jurídica de l’Agència de 27 d’abril de 2015, la 
Consellera Executiva de Territori i Infraestructures 

 

 proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent 

                                          

ACORD 

 

Desestimar, de conformitat amb l’informe de la TAG de la secció jurídica de l’Agència 
de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 27 d’abril de 2015, el 
recurs d’alçada interposat pel Sr. BPF contra l’acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de data 7 de juny de 2011, que va resoldre el procediment sancionador per 
infracció urbanística incoat per l’Ajuntament d’Artà amb motiu de la realització d’actes 
d’edificació i ús del sòl sense llicència a la parcel·la 351 del polígon 13 de dit terme 
municipal. 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 
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No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  

ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS 
D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE 
L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE MALLORCA DE 12 DE GENER DE 2010 D’IMPOSICIÓ 
DE SANCIÓ PER INFRACCIÓ URBANÍSTICA EN RELACIÓ A LES OBRES 
REALITZADES A LA PARCEL·LA 152 DEL POLÍGON 9 DE POLLENÇA 
(EXP.: 2007/220-E, RECURS 2010/07). 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 

Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, de data 12 
de gener de 2010, l’expedient d’infracció urbanística incoat per aquesta Corporació, en 
subrogació de les competències municipals de l’Ajuntament de Pollença, contra la Sra. 
FCN, en qualitat de promotora i propietària, amb motiu de la realització d’actes 
d’edificació i ús del sòl sense llicència i no legalitzades, consistents en l’execució d’un 
habitatge de 168,47 m2, amb porxo annex de 7,29 m2 i una edificació annexa de 2,25 
m2, a la parcel·la 152 del polígon 9, del terme municipal de Pollença, a la vista de 
l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de protecció de la legalitat 
urbanística i territorial de Mallorca de data 25 de juny de 2013, la Consellera Executiva 
de Territori i Infraestructures proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de 
Mallorca adopti el següent  

                                         

ACORD 

 

Inadmetre, de conformitat amb l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de 
protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 25 de juny de 2013, el 
recurs d’alçada interposat per la Sra. MJLA, en nom i representació de la Sra FCN 
contra l’acord del Consell de Direcció de l’Agència de 12 de gener de 2010, que ordenà 
la demolició de les obres executades sense llicència a la parcel·la 152 del polígon 9 del 
terme municipal de Pollença. 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 

 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de 
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novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  

ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS 
D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE 
L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE MALLORCA DE 12 DE GENER DE 2010 QUE ORDENÀ 
LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES OBJECTE D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA 
DE LA PARCEL·LA 152 DEL POLÍGON 9 DE POLLENÇA (EXP.: 2007/220-E, 
RECURS 2010/06). 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 

Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, de data 12 
de gener de 2010, l’expedient sancionador per infracció urbanística incoat per aquesta 
Corporació, en subrogació de les competències municipals de l’Ajuntament de Pollença, 
contra la Sra FCN, en qualitat de promotora i propietària, amb motiu de la realització 
d’actes d’edificació i ús del sòl sense llicència i no legalitzades, consistents en 
l’execució d’un habitatge de 168,47 m2, amb porxo annex de 7,29 m2 i una edificació 
annexa de 2,25 m2, a la parcel·la 152 del polígon 9, del terme municipal de Pollença, i 
havent-se imposat la sanció de 143.350,58 euros, a la vista de l’informe del cap de la 
secció jurídica de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de 
Mallorca de data 1 de juliol de 2013, la Consellera Executiva de Territori i 
Infraestructures proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti 
el següent  

                                         

ACORD 

 

Inadmetre, de conformitat amb l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de 
protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca d’1 de juliol de 2013, el 
recurs d’alçada interposat per la Sra MJLA, en nom i representació de la Sra. FCN, 
contra l’acord del Consell de Direcció de l’Agència de 12 de gener de 2010, 
d’imposició de sanció per les obres realitzades sense llicència a la parcel·la 152 del 
polígon 9 del terme municipal de Pollença. 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 

 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
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ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS 
D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE 
L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE MALLORCA DE 27 DE GENER DE 2012 QUE ORDENÀ 
LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES OBJECTE D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA 
DE LA PARCEL·LA 421 DEL POLÍGON 2 DE MONTUÏRI (EXP.: 2010/347, 
RECURS 2012/19). 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 

Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 27 de gener 
de 2012, l’expedient de demolicio incoat amb motiu d’infracció urbanística a la 
parcel·la 421 del polígon 2 de Montuïri, i havent-se interposat contra dit acord recurs 
d’alçada per part del Sr. PCT i de la Sra. JEM, atès l’informe del cap de la secció 
jurídica de l’Agència de 29 de setembre de 2015, la Consellera Executiva de Territori  i 
Infraestructures proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti 
el següent 

                                          

ACORD 

 
Desestimar, de conformitat amb l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de 
protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 29 de setembre de 2015, 
el recurs d’alçada interposat pel Sr. PCT i de la Sra. JEM, contra l’acord del Consell de 
Direcció de l’Agència de data 27 de gener de 2012, que va resoldre el procediment de 
demolició incoat amb motiu de la realització d’actes d’edificació i ús del sòl sense 
llicència a la parcel·la 421 del polígon 2 del terme municipal de Montuïri. 
 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 

 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  

ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS 
D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE 
L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE MALLORCA DE 30 DE NOVEMBRE DE 2012 
D’IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER INFRACCIÓ URBANÍSTICA EN RELACIÓ 
A LES OBRES REALITZADES A LA PARCEL·LA 1099 DEL POLÍGON 31 DE 
FELANITX (EXP.: 2012/223-EQ, RECURS 2013/01). 



 18 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 

Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 30 de 
novembre de 2012, l’expedient sancionador per infracció urbanística incoat per 
l’ajuntament de Felanitx amb motiu de la realització d’actes d’edificació i ús del sòl a la 
parcel·la 1099 del polígon 31 de Felanitx, i havent-se interposat contra dit acord recurs 
d’alçada per les Sres. MRRG i SRG, atès l’informe del cap de la secció jurídica de 
l’Agència de 14 de setembre de 2015, la Consellera Executiva de Territori i 
Infraestructures proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti 
el següent 

                                          

ACORD 

 
Desestimar, de conformitat amb l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de 
protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 14 de setembre de 2015, 
el recurs d’alçada interposat per les Sres. MRRG i SRG contra l’acord del Consell de 
Direcció de l’Agència de data 30 de novembre de 2012, que va resoldre el procediment 
sancionador per infracció urbanística incoat per l’Ajuntament de Felanitx amb motiu de 
la realització d’actes d’edificació i ús del sòl sense llicència a la parcel·la 1.099 del 
polígon 31 del dit terme municipal. 
 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 

 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  

ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
RELATIU A L’OBRA DEL PROJECTE: COL·LECTOR DE PLUVIALS DE LA 
PLAÇA HOSTALS DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. FASE III.- CLAU 15-15-0-
ML. EXP. 21/2015 (ANTICIPAT DE DESPESA 2016), MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT.  

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 

Antecedents 

1. Dia 25 de setembre de 2015, la consellera executiva del Departament de Territori i 
Infraestructures, va resoldre iniciar l’expedient de contractació de les obres del Projecte: 
col·lector de pluvials de la Plaça Hostals de Santa Maria del Camí. Fase III.- Clau 15-
15-0-ML. Exp. 21/2015 (Anticipat de despesa 2016). 
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2. Dia 13 d’octubre de 2015, el Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de 
Contractació de la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat, amb el vist i plau de la 
cap de servei de Secretaria Tècnica, en va emetre l’informe jurídic; dia 15 d’octubre de 
2015, es va emetre la conformitat del secretari general i, dia 28 d’octubre de 2015, el de 
fiscalització prèvia de l’expedient número 21/2015. 

Fonaments 

D’acord amb l’article 1 d) del Decret d’organització del Consell de Mallorca, aprovat 
dia 10 de juliol de 2015 (BOIB 109, de 18 de juliol), i d’acord amb la base 24 del 
pressupost vigent, correspon al Consell Executiu atribuir la contractació i l’atorgament 
de concessions per import superior a dos-cents mil euros (200.000,00 €), en els casos 
d’obres de infrastructura del Departament de Territori i Infraestructures i quan la 
competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

En els articles 110, 115 i 116 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant, 
TRLCSP), s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest expedient. 

Per tant, propòs al Consell  Executiu que acordi: 

1. Aprovar l’expedient de contractació d’obra del Projecte: col·lector de pluvials de la 
Plaça Hostals de Santa Maria del Camí. Fase III.- Clau 15-15-0-ML. Exp. 21/2015 
(Anticipat de despesa 2016), mitjançant procediment obert. 

2. D’acord amb el que es disposa en l’article 157 del TRLCSP, el procediment pel qual 
es regeix l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del qual qualsevol empresari 
interessat pot presentar una proposició, però s’exclou qualsevol negociació dels termes 
del contracte amb els licitadors. 

Aquest contracte té caràcter administratiu amb la qualificació jurídica de contracte 
d’obres i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en el Llibre 
III del Títol II del TRLCSP. 

3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha d’assistir 
l’expedient de contractació, d’acord amb el que es disposa en l’article 320 del TRLCSP: 

Presidència: Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i 
Infraestructures. 
Suplent: Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva 
de Modernització i Funció Pública 

Vocals:  Sr. Cristòfol Massanet Giménez, cap del Servei de Conservació i 

Explotació 

 Suplent: Sr. Ignasi Galmés Trueba, enginyer de Gestió Pròpia. 
 Sr. Francesc Grimalt Vigo, enginyer d’Actuació Viària 
 Suplent: Sra. Francisca Campaner Munar, enginyera de Projectes 
 Sra. Maria Elena Montejo Fuentes, interventora general 
 Suplent: Sra. Francisca Horrach Arrom, interventora delegada 
 Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari general 

Suplent: Sra. Magdalena Porcel Moll, cap de servei de Secretària Tècnica 
del Departament de Territori i Infraestructures. 

Secretari: Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de Contractació 
del Departament de Territori i Infraestructures. 
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Suplent: Sr. Lluis Sánchez Llabrés, TAG del Departament de Territori i 
Infraestructures. 

4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques pels quals es regeix aquesta contractació, i exposar-los al públic pel termini de 
deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de publicar aquest anunci en el 
BOIB, perquè les persones interessades puguin examinar els plecs esmentats i 
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes, tot això de conformitat amb el 
que s’estableix en l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, Ext., de 27 de desembre de 2006).  

5. Autoritzar per un import total de tres-cents setanta-tres mil nou-cents vint-i-set euros 
amb set cèntims (373.927,07 euros), incloent-hi l’IVA, i es finançarà amb càrrec a la 
partida pressupostària 55 45300 61900 (Document comptable RC 220159000320. De 
l’esmentat import, tres-cents nou mil trenta euros amb seixanta-quatre cèntims 
(309.030,64  euros), corresponen a l’import de licitació amb l’IVA exclòs, i  seixanta-
quatre mil vuit-cents noranta-sis euros amb quaranta-tres cèntims (64.896,43€) a 
l’import de l’IVA, calculat aplicant el tipus impositiu del 21%.  
 

Aquest expedient es tramitarà mitjançant expedient anticipat de despesa, d’acord amb 
l’article 110.2 del TRLCSP i amb la base 32 de les bases d’execució que regeixen el 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’exercici 2015. El finançament 
d’aquest contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i suficient dins l’exercici 
2016. 

6. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Butlletí Oficial de les 

Illes Balears, amb el termini de presentació d’ofertes de vint-i-sis (26) dies naturals, 
comptadors a partir de l’endemà de publicar l’anunci en el BOIB, d’acord amb els 
articles 142 i 159 del TRLCSP. Si el darrer dia d’aquest termini és dissabte o inhàbil, 
s’allarga al primer dia hàbil següent. 

Si, durant el termini d’exposició al públic dels plecs, s’hi presenten reclamacions, se 
suspèn la licitació i també el termini per presentar-hi proposicions, si és necessari per a 
resoldre la qüestió plantejada, i es reprèn el que resta d’aquest termini a partir de 
l’endemà de resoldre les reclamacions. 

7. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant.  

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PEL 
SENYOR MCJ CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA DE L’IMAS 
DE DATA 29 DE JUNY DE 2015 DE DENEGACIÓN D’AJUDA SOCIAL. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 

Antecedents de fet 
 
1. En data 27 de novembre de 2014, el senyor MCJ, empleat públic de l'IMAS, va sol·licitar una 
beca pels estudis que cursa el seu fill GCG. 
 
2. En data 29 de juny de 2015, la presidenta de l'IMAS va resoldre denegar la sol· licitud de 
referència perquè els estudis per als quals es demanava la beca, això és el Màster Universitari en 
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Advocacia, no estan inclosos a l'article 33 dels Acords per al personal funcionari del Consell de 
Mallorca, aprovats per Acord del Ple d'11 de novembre de 2015. 
 
3. En data 20 de juliol de 2015, la resolució esmentada va ser notificada al senyor MCJ. 
 
4. En data 7 d'agost de 2015, el senyor MCJ va interposar recurs d'alçada contra la Resolució de 
la presidenta de l’IMAS de data 29 de juny de 2015 de denegació d'ajuda social. 
   
Fonaments de dret  
 
Primer. El recurs d’alçada s’ha interposat contra la Resolució de la presidenta de  data 29 de 
juny de 2015 de denegació d'ajuda social. 
 
Segon. Atès el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, el procediment per tramitar i 
resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 107 a 113  i, en concret, el els 
articles114 i 115 respecte del recurs d’alçada. 
 
Tercer. Atesos els articles de referència el recurs d’alçada es va presentar dins del termini i en la 
forma escaients. 
 
Quart. El recurrent fonamenta la interposició del recurs d’alçada en què el Màster Universitari 
en Advocacia pel qual s'ha demanat la beca és d'obligada realització per tal de poder-se 
col·legiar i exercir la professió. També al· lega que aquest màster és l'equivalent al cinquè curs 
de la llicenciatura en Dret, abans de la reforma del Pla Bolonya. 
 
Cinquè. L'article 33 dels Acords per al personal funcionari del Consell de Mallorca, en el qual 
es regulen les beques per estudis a les quals tenen dret els empleats i els fills dels empleats de 
l'IMAS, es disposa que el Consell concedirà als fills dels empleats, més grans de 18 anys, que 
depenguin econòmicament dels pares, beques anuals per als estudis de grau mitjà, estudis 
universitaris superiors o especials (Facultats de Medicina, Farmàcia, Veterinària, Ciències, 
Informàtica, Belles Arts, Escoles tècniques superiors i escoles universitàries experimentals). 
  
Sisè. Al punt quart de l'informe del cap de la Secció de Supervisió de data 15 de febrer de 2015, 
amb relació als criteris a seguir en l'aplicació de la concessió de l'ajuda social de beques per 
estudis en aplicació dels Acords per al personal funcionari i del Conveni col·lectiu per al 
personal laboral, el qual es va dictar degut als canvis en els tipus de plans d'estudis universitaris 
que varen deixar d'anomenar-se diplomatura i llicenciatura per passar a designar-se grau, 
postgrau i màster, s'estableix que «Als fills dels empleats se'ls concediran beques per estudis de 
diplomatura, llicenciatura, grau o universitaris especials, mai per altres tipus d'estudis». 
 
Setè.  Atès que la beca que es va denegar mitjançant la resolució que es recorre es va sol·licitar 
pels estudis de Màster Universitari en Advocacia i que aquests estudis no són una diplomatura, 
ni llicenciatura, ni grau i tampoc del tipus universitaris especials, la desestimació de la 
sol·licitud és conforme a Dret. 
 
Vuitè. 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 
21-02-2012), l’òrgan competent per resoldre el recurs és el Consell Executiu del Consell de 
Mallorca. 
 
Per tot el que s’ha exposat, propòs al Consell Executiu que adopti l'acord següent:  
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Primer. DESESTIMAR el recurs d’alçada interposat pel senyor MCJ contra la Resolució de la 
presidenta de  data 29 de juny de 2015 de denegació d'ajuda social. 
 
Segon. NOTIFICAR la resolució al senyor MCJ i al Departament de Recursos Humans.  
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA LECP CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA DE 
L’IMAS DE DATA 7 DE JULIOL DE 2015 PER LA QUAL NO ES PRORROGA 
LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 

Antecedents:  
 
1. Vista la l'expedient de de Renda Mínima d'Inserció (RMI) de la Sra. LECP amb DNI 
XXX. 
 
2.. Atesa la la posterior reunió la Comissió Tècnica de la RMI del juny de 2015, la qual 
va proposar a la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Social (IMAS)  «no prorrogar 

segons l'article 10, per haver rebut la prestació 12 mesos. 
 
3. En data 7 de juliol de 2015 la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Social 
resolgué «no prorrogar segons l'article 10, per haver rebut la prestació 12 mesos». 
 
4. El 1 de setembre 2015, la Sra. Lucia Encara Contreras Pérez presentà un recurs 
d’alçada on indicava que se li havia denegat la prorroga de la renda mínima d'inserció i 
al·legà que les condicions de la interessada no han canviat quant als requisits exigibles 
per accedir a la RMI i que la seva situació ha empitjorat.  
 
4. No obstant, la Secció de prestacions va entendre “que igual que podrà prorrogar-se 

es pot no prorrogar una vegada que han cobrat la durada prevista al decret, i que  com 

s'ha de revisar semestralment, els serveis socials municipals han d'enviar la petició  

(full de seguiment) per poder fer la revisió d'una possible pròrroga. A data d'avui, 

tenim constància d'una nova sol·licitud de part dels serveis socials municipals que 

passarà a ser valorada.” 
 
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  D'acord amb l'article 105.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i procediment administratiu comú, aquestes poden 
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
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3. L'article 10 del Decret 117/2001 de 28 de setembre pel qual es regula la Renda 
Mínima d'Inserció, estableix  com a requisits dels titulars que: 
 

«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». 

 
3. Que tal i com s'exposa a l'exposició de motius del Decret 117/2001 de 28 de setembre 
pel qual es regula la Renda Mínima d'Inserció 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. 
 
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. 
 
5. Vist l’informe jurídic de 20 d'octubre de 2015. 
 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti els acords següents: 
 
Primer. Desestimar el recurs d'alçada interposat l'1 de setembre de 2015 per la senyora 
LECP amb DNI XXX., contra la resolució de la presidenta de l’IMAS de 7 de juliol de 
2015, per la qual es resol no prorrogar la Renda Mínima d'Inserció 
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a les persones interessades. 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA MLMS CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA DE 
L’IMAS DE DATA 31 D’AGOST DE 2015 PER LA QUAL ES DENEGA LA 
CONCESSIÓ DE LA RENDA MÍNIMA SOL.LICITADA. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 

Antecedents:  
 
1. Vista la sol·licitud de Renda Mínima d'Inserció (RMI) amb data de registre de dia 24 
de juliol de 2015 de la Sra MLMS amb DNI XXX. 
 
2.. Atesa la la posterior reunió la Comissió Tècnica de la RMI del 17 d'agost de 2015, la 
qual va proposar a la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Social (IMAS) la seva 
denegació de concessió de la Renda Mínima de d'interessada, com a conseqüència a  
disposar d'ingressos superiors al barem de la prestació. 
 
3. En data 31 d'agost de 2015 la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Social 
resolgué «denegar segons l'article 6E, disposar d'ingressos superiors al barem de la 
prestació» 
 
4. El 21 de setembre 2015, la Sra. MLMS presentà un recurs d’alçada on indicava que 
se li havia denegat prorrogar la renda mínima d'inserció per disposar d'ingressos 
superiors al barem de la prestació econòmica i al· lega que reuneix els requisits. 
 
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  D'acord amb l'article 105.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i procediment administratiu comú, aquestes poden 
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
3. L'article 6E del decret 117/2001 de 28 de setembre pel qual es regula la Renda 
Mínima d'Inserció, estableix  com a requisits dels titulars que: 
 

E.- Que el nucli familiar no disposi (per qualsevol concepte, inclosos els generats per 

qualsevol bé immoble o moble) dels mitjans econòmics necessaris per atendre les 

necessitats bàsiques. Es consideren en aquesta situació les persones individuals o els 

nuclis familiars que en el moment de la presentació de la sol·licitud tenguin ingressos 

inferiors al barem de la prestació de la renda mínima d’inserció. 

Es computa com a ingressos del nucli familiar només la part de les pensions de 

jubilació, minusvalidesa, viduïtat i orfandat que percebi cada membre del nucli familiar 

que no sigui el seu titular, que passi de l’import de la prestació econòmica bàsica de la 

renda mínima d’inserció. Les prestacions i els subsidis per desocupació han de rebre el 

mateix tractament que les rendes de treball. No es computen les prestacions finalistes 

(ajudes puntuals d’emergència, beques de guarderia i menjador, beques de formació 

per a adults, fills a càrrec, ajudes per al lloguer), incloses en aquest grup les pensions 

d’aliments reconegudes judicialment als fills, així com els ajuts per acolliments 

familiars. 
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3. La instrucció 1/2002 dictada per la Comissió Interinsular de la Renda Mínima 
d'Inserció a les Illes Balears, regulada en l'article 20.2 del Decret 117/2001, en relació a 
l'esmentat article 6 i amb l'objecte d'aconseguir una aplicació homogènia d'aquesta 
norma a tota la comunitat autònoma de les Illes Balears, «(...) entén que ambdós 

paràgrafs s'han d'interpretar per separat, és a dir: en primer lloc s'han de tenir en 

compte els ingressos sencers del nucli (1
r
 paràgraf);  només en el supòsit que aquests 

ingressos siguin inferiors al barem de la Renda Mínima d'Inserció, s'ha d'aplicar el 

segon paràgraf quant a la forma de computar els ingressos del nucli familiar (...)» 
S'adjunta document. 
 
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.  
 
5. Vist l’informe jurídic de 13 d'octubre de 2015. 
 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti els acords següents: 
 
Primer. Desestimar el recurs d'alçada interposat el 21 de setembre de 2015 per la 
senyora MLMS, contra la resolució de la presidenta de l’IMAS de 31 d'agost de 2015, 
per la qual es resol no concedir la prestació de la RMI a la Sra. MLMS amb DNI XXX, 
per disposar d'ingressos superiors al barem de la prestació (de Renda Mínima 
d'Inserció). 
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a les persones interessades. 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA RBL CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA DE 
L’IMAS DE DATA 7 DE JULIOL DE 2015 PER LA QUAL ES RESOL NO 
PRORROGAR-LI LA PRESTACIÓN DE RENDA MÍNIMA DE REINSERCIÓ. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 

Antecedents:  
 
1. Vist el full de seguiment de STC/Renda Mínima d'Inserció, que el Servei de Benestar Social i 
Sanitat de l'Ajuntament de Calvià va trametre a l'IMAS, amb data de registre de dia 22 d'abril de 
2015, la Comissió Tècnica de la RMI del mes de juny de 2015 proposà a la presidenta de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials ”la seva no prorroga i deixar sense efecte la resolució de 

concessió de la Renda Mínima al mes de Juny de la Sra. Rosario Benitez Llamas”. 
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1. El 7 de juliol de 2015, la Presidenta de l’Institut Mallorqui d’Afers Socials va resoldre «no 
prorrogar segons l'article 6E, per disposar d'ingressos superiors al barem de la prestació» (de 
Renda Mínima d'Inserció) a la Sra. RBL  amb XXX. 
 
3. El 29 de juliol 2015, la Sra. RBL presentà un recurs d’alçada on indicava que se li havia 
denegat prorrogar la renda mínima d'inserció per disposar d'ingressos superiors al  barem de la 
prestació econòmica i al· legà que continua amb els mateixos ingressos que en el moment que es 
va aprovar la sol· licitud i que segons l'article 6E no es computen com a ingrés de la unitat 
familiar les pensions d'aliments reconegudes en el conveni regulador de la separació. 
 
4. La Secció de Prestacions informa que s’ha de desestimar el recurs presentat per la senyora 
Rosario Benítez Llamas vista la informació anterior, i d'acord amb la interpretació que fa de 
l'esmentat article la instrucció 1/2002 de la Comissió Intersinsular de Renda Mínima i regulada 
en l'article 20.2 del Decret 117/2001. 
 
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  D'acord amb l'article 105.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú, aquestes poden rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes. 
 
3. L'article 6E del decret 117/2001 de 28 de setembre pel qual es regula la Renda Mínima 
d'Inserció, estableix  com a requisits dels titulars que: 
 

E.- Que el nucli familiar no disposi (per qualsevol concepte, inclosos els generats per qualsevol 

bé immoble o moble) dels mitjans econòmics necessaris per atendre les necessitats bàsiques. Es 

consideren en aquesta situació les persones individuals o els nuclis familiars que en el moment 

de la presentació de la sol·licitud tenguin ingressos inferiors al barem de la prestació de la 

renda mínima d’inserció. 

 

Es computa com a ingressos del nucli familiar només la part de les pensions de jubilació, 

minusvalidesa, viduïtat i orfandat que percebi cada membre del nucli familiar que no sigui el 

seu titular, que passi de l’import de la prestació econòmica bàsica de la renda mínima 

d’inserció. Les prestacions i els subsidis per desocupació han de rebre el mateix tractament que 

les rendes de treball. No es computen les prestacions finalistes (ajudes puntuals d’emergència, 

beques de guarderia i menjador, beques de formació per a adults, fills a càrrec, ajudes per al 

lloguer), incloses en aquest grup les pensions d’aliments reconegudes judicialment als fills, així 

com els ajuts per acolliments familiars. 
 
3. La instrucció 1/2002 dictada per la Comissió Interinsular de la Renda Mínima d'Inserció a les 
Illes Balears, regulada en l'article 20.2 del Decret 117/2001, en relació a l'esmentat article 6 i 
amb l'objecte d'aconseguir una aplicació homogènia d'aquesta norma a tota la comunitat 
autònoma de les Illes Balears, «(...) entén que ambdós paràgrafs s'han d'interpretar per separat, 

és a dir: en primer lloc s'han de tenir en compte els ingressos sencers del nucli (1
r
 paràgraf);  

només en el supòsit que aquests ingressos siguin inferiors al barem de la Renda Mínima 

d'Inserció, s'ha d'aplicar el segon paràgraf quant a la forma de computar els ingressos del nucli 

familiar (...)» S'adjunta document. 
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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. 
 
5. Vist l’informe jurídic de 20 d'octubre de 2015. 
 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti els acords següents: 
 
Primer. Desestimar el recurs d'alçada interposat el 29 de juliol de 2015, per la senyora Rosario 
Benítez Llamas, contra la resolució de la presidenta de l’IMAS de 7 de juliol de 2015 per la qual 
es resol no prorrogar la prestació de la RMI a la senyora RBL, amb NIF XXX., per disposar 
d'ingressos superiors al barem de la prestació (de Renda Mínima d'Inserció), els qual van ser 
constatats al seguiment semestral que es fan dels expedients de RMI, i que la concessió prèvia 
de la prestació es va recolçar en un error material de l'administració. 
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a les persones interessades. 
 

PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓN DEL PLA D’ESTRATÉGIC DE 
SUBVENCIONS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 

Antecedents de fet 

1. El Ple del Consell de Mallorca, en sessió extraordinària, de dia 22 de desembre de 2014, 
adoptà l’acord de l’aprovació definitiva del pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Social per 
a l’exercici 2015 (BOIB núm. 177, de 27 de desembre de 2014). Entre els annexes del 
pressupost hi figura el Pla estratègic de subvencions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a 
l’exercici 2015. 

2. El Pla Estratègic de Subvencions de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials estableix les línies de 
subvencions previstes per a l’exercici 2015, sense tenir en compte aquelles que s’atorguen per 
imposició d’una norma de rang legal, que seguiran el procediment de concessió que resulti 
d’aplicació de la normativa pròpia. 

3. El Pla esmentat inclou les ajudes següents: 

- Convocatòria d'ajudes econòmiques a entitats sense ànim de lucre, per finançar les despeses 

derivades del funcionament del servei de suport a l'habitatge autònom per a persones amb 

discapacitat intel·lectual. 

Aquesta convocatòria es va incloure en la modificació anterior del Pla estratègic, però només 
per al període d'1 de novembre de 2014 a 31 de maig de 2015. 

- Convocatòria per a activitats de suport a la funció tutelar de persones amb discapacitat 

intel·lectual i/o trastorns del desenvolupament.  
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Aquesta convocatòria es va incloure al Pla estratègic per un import inferior al que finalment s'hi 
destinarà.  

4. El 13 d'octubre de 2015 ha tingut entrada en el Servei Juridicoadministratiu un informe 
proposta del director insular de Persones amb Discapacitat, en què sol·licita que es modifiqui el 
Pla Estratègic de Subvencions de l’IMAS per incloure-hi la convocatòria d'ajudes econòmiques 
de suport a l'habitatge autònom per al període que resta de l'exercici 2015 i per incrementar el 
crèdit de la convocatòria d'ajudes a la funció tutelar. 

Fonaments de dret 

1. L’article 8 de la Llei General de Subvencions preveu que les Administracions públiques han 
de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i els efectes que es pretenen quan 
s’estableixen les subvencions, el termini necessari per aconseguir-ho, els costos previsibles i les 
fonts de finançament, condicionat en tot cas als objectius d’estabilitat pressupostària.  

2. L’apartat h) de l’article 1 del Decret d’Organització del Consell Insular de Mallorca estableix 
que és competència del Consell Executiu aprovar el Pla estratègic de subvencions de cada 
departament i, per tant, també per aprovar-ne les modificacions. 

Per tot el que s’ha exposat, propòs que el Consell Executiu del Consell de Mallorca adopti el 
següent: 

ACORD:  

Primer. Aprovar la modificació del Pla estratègic de subvencions de l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials per incloure-hi la convocatòria següent: 

- Convocatòria d'ajudes econòmiques a entitats sense ànim de lucre, per finançar les despeses 
derivades del funcionament del servei de suport a l'habitatge supervisat per a persones amb 
discapacitat intel· lectual, per al període d'1 de juny de 2015 a 31 de desembre de 2015 

Segon. Aprovar la memòria de la convocatòria, que es transcriu a continuació:  

Descripció: Convocatòria d’ajudes econòmiques de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials a 
entitats privades sense ànim de lucre, per finançar les despeses derivades del funcionament del 
servei de suport a l’habitatge supervisat per a persones amb discapacitat intel·lectual pel termini 
de l'1 de juny a al 31 de desembre de 2015. 

Objectius generals 

Es presta un servei de suport a la vida diària de les persones amb discapacitat intel·lectual que 
viuen en el seu propi domicili, sigui un habitatge en propietat, lloguer o cedit per una entitat no 
lucrativa o una administració pública. S’exceptuaran les persones residents ens habitatges 
tutelats/supervisats, ja que aquestes ja disposen d’un servei especialitzat de suport a l’habitatge. 

La modalitat d’habitatge supervisat consisteix en la prestació per personal qualificat i 
especialitzat durant 182 dies a l’any d’un suport de 6-8 hores setmanals, en funció de les 
necessitats de cada persona.  

Si la persona o el seu nucli familiar rep el servei d’ajuda a domicili no pot rebre el servei de 
suport a l’habitatge supervisat, exceptuant els casos en les que en el PIA es justifiqui de forma 
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clara la necessitat d’aquesta intervenció (intensitat del servei, urgència del servei, 
especialització del servei, etc.) 

El servei s’ha de prestar fora de les hores en que la persona beneficiària està realitzant les 
activitats en establiments d’atenció diürna.  

Efectes prevists 

Previsió del número d’entitats beneficiàries: 5 

Termini d’execució 

Al llarg de l’exercici pressupostari 2015 

Pressupost previst 

40.23128.48005, Convocatòria d’ajudes econòmiques de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials a 
entitats privades sense ànim de lucre, per finançar les despeses derivades del funcionament del 
servei de suport a l’habitatge supervisat per a persones amb discapacitat intel·lectual: 
565.679,03.-€ 

Tercer. Modificar el pressupost previst inicialment al Pla estratègic de subvencions destinat a la 
convocatòria d'ajudes a activitats de suport a la funció tutelar, que passa a ser de 264.375,00 €.  
 
 
 


