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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 5 DE JULIOL DE 2017 
 
PRESIDÈNCIA 

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (28-6-2017). 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ANNEX 4 (ALUMNA VERÓNICA ANDREU 
AMER) A L’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA I EL CENTRE INTEGRAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 
SON LLEBRE DE MARRATXÍ PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES 
FORMATIVES D’ALUMNES DE INTERPRETACIÓ DE LLENGUA DE 
SIGNES. 
 
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència: 
 
L’art. 19.3. de la Llei orgànica 2/2003, modificada per la Llei orgànica  1/2007, per la 
qual s’aprova l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, insta a les administracions 
públiques de les Illes Balears a garantir l’ús de la llengua de signes pròpia de les 
persones sordes, que haurà de ser objecte d’ensenyament, protecció i respecte. 
 
D’altra banda la Llei  27/2007, de 23 d’octubre, per la qual es reconeixen les llengües de 
signes espanyoles i se’n regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les 
persones sordes, amb discapacitat auditiva i sord-cegues, al seu art. 12 indica que les 
Administracions Públiques competents promouran la prestació de serveis de intèrprets 
en llengua de signes espanyola i/o en les llengües de signes pròpies de les Comunitats 
Autònomes si hi hagués, en el cas de que així es sol·liciti prèviament, per a les persones 
que siguin usuàries, a l’objecte de facilitar les relacions de les persones sordes, amb 
discapacitat auditiva i sord-cegues amb les Administracions Públiques. 
 
El Consell de Mallorca disposa, de personal intèrpret de llengua de signes dedicat a la 
interpretació de tots els seus actes institucionals (Sessions plenàries, Diades, pregons, 
conferències, rodes de premsa ...), a l’accessibilitat dels continguts principals de la web 
institucional mitjançant la interpretació dels mateixos i a l’atenció particular de persones 
sordes i sord-cegues usuàries dels seus serveis. 
 
Dins aquest àmbit, a la reunió del Consell Executiu de data 20 de març de 2013, es va 
aprovar l’acord de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i el Centre Integrat 
de Formació Professional Son Llebre, de Marratxí, per a la realització de pràctiques 
formatives d’alumnes de interpretació de llengua de signes. L’esmentat acord continua 
actualment en vigor. 
 
Mitjançant escrit presentat al Consell de Mallorca el 25 d’abril de 2017 els responsables 
del CIFP Son Llebre sol· liciten que una de les seves alumnes (Verónica Andreu Amer) 
pugui realitzar el seu període de pràctiques al Consell de Mallorca dins l’àmbit de 
l’acord de col·laboració esmentat i d’acord amb el contingut de l’annex 4 (relació 
d’alumnes, període de pràctiques i tutor). 
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Atès l’informe favorable del cap de Premsa del Consell de Mallorca de 16 de maig de 
2017 on s’indica que l’aplicació del present acord no implica cap despesa pel Consell de 
Mallorca. 
 
Atès que la Sra. Ana Rosa Abejon Calleja, intèrpret de llegua de signes del Consell de 
Mallorca, està d’acord a realitzar les tasques de tutora i coordinadora de les alumnes de 
pràctiques incloses dins l’annex esmentat. 
 
Atès el previst a l’art. 28 d) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca en relació a 
la base d’execució 23.4 del vigent pressupost del Consell de Mallorca quant a la 
competència del Consell Executiu per a l’aprovació de convenis independentment de la 
seva quantia. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i, d’acord amb l'article 31.2 e) del Reglament 
Orgànic del Consell de Mallorca, el conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu, l’adopció del  següent  
 
ACORD 
 
1. Aprovar l’annex 4 (relació d’alumnes, període de pràctiques i tutor) a l’acord de 
col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i el Centre Integrat de Formació 
Professional Son Llebre de Marratxí per a la realització de pràctiques formatives 
d’alumnes de interpretació de llengua de signes (alumna Verónica Andreu Amer), que 
s’adjunta.  
 
2. Comunicar aquest acord al CIFP Son Llebre de Marratxí, al servei de Funció Pública 
del Consell de Mallorca i a la Sra. Ana Rosa Abejon Calleja. 
 
PROPOSTA DE PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS A L’AVANTPROJECTE 
DE LLEI DE CONSULTES POPULARS I PROCESSOS PARTICIPATIUS. 
 
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència: 
 
Mitjançant resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 12 de juny de 
2017 (publicada en el BOIB núm. 74, de 17 de juny de 2017) s’ha sotmès al tràmit 
d’audiència i d’informació pública l’Avantprojecte de llei de consultes populars i 
processos participatius. 
 
El títol II de l’Avantprojecte de llei de consultes i processos participatius fa referència 
als referèndums municipals. El terme de municipi, en l’ordenament jurídic estatal, ve 
definit i integrat dins el concepte de “local”.  
 
L’article 71 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local (que es troba dins el capítol IV «Informació i participació ciutadanes», del Títol V 
«Disposicions comunes a les entitats locals» i no ja dins el Títol II, específic del 
municipi), preveu la consulta popular  en aquells assumptes de la competència pròpia 
municipal i de caràcter local que siguin d’especial rellevància per als interessos dels 
ciudatans del municipi. 
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En aquest sentit, des del Consell de Mallorca, es vol reivindicar una lectura àmplia 
d’aquest article 71 per tal que pugui ser interpretat com a regulació per a les entitats 
locals i no només pels municipis.  
 
Així, quan l’avantprojecte de la Llei de Consultes i processos participatius, en el seu 
Títol II l’enuncia com a «De la democràcia directa. Els referèndums municipals», s’ha 
d’aprofitar aquesta lectura més àmplia de la Llei 7/1985, per tal que quedi titulat com a 
«De la democràcia directa. Els referèndums d’entitats locals» per tal de poder incloure 
així també les consultes referendàries als Consells Insulars i es pugui adaptar l’articulat 
d’aquest capítol per encabir-hi els Consells, que són elegits directament per la 
ciutadania, com els municipis, i com a entitat local. I, per tant, han de poder consultar 
directament al cos electoral propi aquells assumptes que siguin de competència pròpia. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i, d’acord amb l'article 31.2 e) del Reglament 
Orgànic del Consell de Mallorca, la consellera executiva de Medi Ambient, en 
substitució del vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu, l’adopció del següent  
 

 ACORD 
 

1. Aprovar la presentació de les al·legacions, que s’enumeren a continuació, a 
l’Avantprojecte de llei de consultes populars i processos participatius, tot 
d’acord amb els arguments exposats al document annex: 

 
a) Que el Títol II de l’avantprojecte de Llei de consultes i processos 

participatius quedi titulat com a «De la democràcia directa. Els 
referèndums d’entitats locals» per tal de poder incloure així també les 
consultes referendàries als Consells Insulars. 

b) Que l’articulat del Títol II de l’avantprojecte de Llei de consultes i 
processos participatius s’adapti i inclogui una lectura més àmplia que 
permeti encabir-hi els Consells, com a entitats locals que són, segons la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

 
2. Ordenar la presentació de les al·legacions esmentades d’acord amb els requisits 

previstos a la resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 12 
de juny de 2017 (BOIB núm. 74, de 17 de juny de 2017). 

 
 
ALE·LEGACIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA A L’AVANTPROJECTE DE 
LA LLEI DE CONSULTES I PROCESSOS PARTICIPATIUS  
 
Exposició de motius 
El debat sobre la qualitat de la nostra democràcia, i en particular sobre les oportunitats 
de participació i incidència que ofereix a la ciutadania, és avui especialment intens. Les 
enquestes coincideixen a mostrar una insatisfacció creixent amb el funcionament de la 
nostra democràcia arreu de l’Estat. Existeix una sensació creixent en la ciutadania que el 
nostre sistema institucional va ser pensat, i així ha estat actuant, per limitar la 
participació política de la societat al procés electoral.   
El cert és que hi ha molt camí per recórrer per assolir l’objectiu d’una democràcia més 
forta i més profunda. Una democràcia participativa, que no es limiti a la participació en 
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les eleccions cada quatre anys i que permeti, a banda d’instrumentar tot tipus de 
processos participatius, consultar la ciutadania directament en aquells assumptes que 
l’atanyen. 
  
La DG de Participació i Memòria Democràtica, de la conselleria de Cultura, 
Participació i Esports presenta un avantprojecte de llei que pretén aprofundir en la 
democràcia participativa, regulant tots els tipus de consultes i processos participatius, el 
seu règim jurídic i procediment, dins l’àmbit competencial de la Comunitat Autònoma, 
les illes que la componen i els municipis que en formen part. 
 
D’acord amb la Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 12 de 
juny de 2017 per la qual se sotmet a tràmit d’informació pública l’esborrany de 
l’Avantprojecte de llei de consultes populars i processos participatius (publicada en el 
BOIB núm. 74, de 17 de juny de 2017), s’ha obert un procés d’informació pública fins 
al dia 7 de juliol de 2017, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden 
informar-se d’aquest esborrany i incorporar-hi propostes i suggeriments. 
 
En l’exposició de motius de l’avantprojecte fa referència a la normativa que vol 
desplegar aquesta llei. Concretament es refereix a la Constitució Espanyola, en 
l’aprofundiment del principi democràtic que s’hi estableix, implicant d’una manera més 
directa i personal la ciutadania. Aquesta implicació està inspirada en els principis 
establerts en la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea proclamada pel 
Parlament Europeu, el Consell i la Comissió el 7 de desembre de 2000, en el Llibre 
Blanc per la Governança Europea aprovat per la Comissió el 25 de juliol de 2001, així 
com les recomanacions contingudes en les Comunicacions de la Comissió Europea 
sobre una nova cultura de consulta i diàleg, de 5 de juny i 11 de desembre de 2002, així 
com en el mandat inclòs a l’article 9.2 de la pròpia Constitució quan trasllada un mandat 
als poders públics de promoure i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida 
política, econòmica, cultural i social. 
 
En l’encaix en aquesta normativa és en el que s’ha d’entendre l’avantprojecte de la llei 
de consultes i processos participatius. Aquest avantprojecte presenta el 
desenvolupament normatiu necessari per dur a terme consultes referendàries en l’àmbit 
municipal i s’han dissenyat, alhora, distintes figures de democràcia participativa, entre 
les quals hi ha la consulta ciutadana, configurada com a consulta no referendària. 
 
El títol segon de l’avantprojecte duu a terme el detall normatiu dels referèndums 
municipals ja que l’Estatut de les Illes Balears, en l’article 31, estableix que 
“corresponen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desenvolupament 
legislatiu i l’execució de (...) 10. Sistemes de consultes populars en l’àmbit de les Illes 
Balears”. 
La Constitució espanyola consagra el referèndum com una expressió de democràcia 
directa, reconeguda al seu article 23.1; i també a l’article 149.1.32.ª quan diu que l'Estat 
té competència exclusiva sobre autorització per a la convocatòria de consultes populars 
per via de referèndum. Per altra banda, la Llei Orgànica 2/1980, de 18 de gener, regula 
els referèndums, la disposició addicional de la qual exclou del seu àmbit d'aplicació les 
consultes populars que se celebrin pels Ajuntaments, d'acord amb el que es disposa en la 
legislació de Règim Local, corresponent a l'Estat la seva autorització. Per acabar s’ha de 
tenir present l'article 71 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, quan estableix la possibilitat que els Alcaldes, previ acord per majoria 
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absoluta del Ple i autorització del Govern de l’Estat poden sotmetre a consulta popular 
aquells assumptes de la competència pròpia municipal i de caràcter local que siguin 
d'especial rellevància per als interessos dels veïns. 
 
El títol II de l’avantprojecte de la Llei de consultes i processos participatius fa referència 
als referèndums municipals. El terme de municipi, en l’ordenament jurídic estatal, ve 
definit i integrat dins el concepte de “local”.  
L’arribada del liberalisme en la legislació local, conclou amb la creació de les 
províncies i de les diputacions, que queden consagrades ja en la Constitució de 1812. És 
el 1822 quan es crea la primera divisió provincial de l’Estat que quedarà definitivament 
implantada amb la divisió territorial del 1833 i que, des d’aleshores, ha estat definitiva 
només amb algunes variacions mínimes i parcials. 
El 1870 es fa la primera legislació local, que inclou província i municipi, i que se 
consolidarà amb el RD de 2 d’octubre de 1877, que conté el text refós de l’última llei 
municipal i provincial. Aquest RD va ser substituït per la llei de 29 d’agost de 1882, la 
darrera del segle XIX. I a partir d’aquesta legislació, sempre s’ha inclòs i equiparat com 
a institucions locals als municipis i les províncies.  
No serà fins l’adveniment de l’estat democràtic  i autonòmic que es consolidaran les 
institucions locals. Parlar de règim local a la Constitució és parlar d’autonomia. La 
definició de municipis i províncies (o consells, que serà el cas de les illes) és clar i 
precís en el text constitucional (Títol VIII, capítol II, arts. 140 i 141). De fet, la mateixa 
constitució ja preveu l’elecció directa dels representants municipals, tot i que no fa 
referència als representants provincials. Però, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, 
en l’article 64.1  preveu que els seus representants seran elegits a les respectives 
circumscripcions, per sufragi universal, igual, lliure, directe i secret mitjançant un 
sistema de representació proporcional. S’equipara així l’elecció directe dels 
representants municipals i dels Consells (que no de les diputacions). 
 
Amb tot, però, la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
desenvoluparà el paper de l’administració local. 
Aquesta llei aprofundeix amb l’autonomia local, així com també amb la seva 
organització, i funcionament a través de les seves competències, les regles de l’activitat 
pública i el règim dels mitjans personals i materials. I s’hi refereix igualment al 
municipi i la província (a partir d’ara, i com que parlarem de les Illes Balears, 
substituirem el terme de província pel de Consell). I això ja queda clar en l’article 3, on 
defineix el municipi i el consell com a entitats locals. 
Aquesta mateixa llei, té un títol específic per als municipis (Títol II) i un per a les 
províncies (Títol III) en el què es defineixen, bàsicament, la seva organització i les seves 
competències.  
L’article 71 de la Llei estatal 7/1985 (que està dins el capítol IV, de la informació i 
participació ciutadanes i no ja dins l’específic del municipi), preveu la consulta popular  
en aquells assumptes de la competència pròpia municipal i de caràcter local que siguin 
d’especial rellevància per als interessos dels ciudatans del municipi. 
En aquest sentit, des dels Consells, es vol reivindicar una lectura àmplia d’aquest article 
71 de la Llei 7/1985 per tal que pugui ser interpretat com a regulació per a les entitats 
locals i no només pels municipis.  
 
Així, quan l’avantprojecte de la Llei de Consultes i processos participatius, en el seu 
Títol II l’enuncia com a “De la democràcia directa. Els referèndums municipals”, s’ha 
d’aprofitar aquesta lectura més àmplia de la Llei 7/1985, per tal que quedi titulat com a 
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“De la democràcia directa. Els referèndums d’entitats locals” per tal de poder incloure 
així també les consultes referendàries als Consells Insulars i es pugui adaptar l’articulat 
d’aquest capítol per encabir-hi els Consells, que són elegits directament per la 
ciutadania, com els municipis, i com a entitat local. I, per tant, han de poder consultar 
directament al cos electoral propi aquells assumptes que siguin de competència pròpia. 
 
Per tot això exposat, el Consell de Mallorca presenta la següent al·legació a 
l’avantprojecte de la Llei de consultes i processos participatius: 
 

1. Que el Títol II de l’avantprojecte de Llei de consultes i processos participatius 
quedi titulat com a “De la democràcia directa. Els referèndums d’entitats locals” 
per tal de poder incloure així també les consultes referendàries als Consells 
Insulars. 

2. Que l’articulat del Títol II de l’avantprojecte de Llei de consultes i processos 
participatius s’adapti i inclogui una lectura més àmplia que permeti encabir-hi 
els Consells, com a entitats locals que són, segons la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 

 
DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIAL 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
MJRV CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE L’IMAS, DE 27 
DE MARÇ DE 2017, PER LA QUAL ES DECLARA LA SEVA JUBILACIÓ I 
FINALITZACIÓ DE LA RELACIÓ DE SERVEI PEL RECONEIXEMENT 
D’INCAPACITAT PERMANENT TOTAL. 
 
Es dona compte de la següent proposta de al consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 
Antecedents 
 

1. La senyora MJRV amb DNI XXX és funcionària de carrera, nomenada al Cos 
Facultatiu Superior de la CAIB, especialitat Psicologia, titular del lloc de feina 
F00730010, denominat director/a Residència Bonanova, adscrit a la Direcció 
Insular d'Atenció a la Dependència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 
(IMAS). 

2. El 6 de novembre de 2014 va tenir entrada al Registre General de l'IMAS, amb 
número 36884, l'escrit de l'Institut Nacional de la Seguretat Social de la Direcció 
Provincial Illes Balears, de demora de la qualificació de la incapacitat 
permanent, per un termini màxim de sis mesos, des de l'1 de novembre de 2014, 
de la senyora MJRV. 

3. Mitjançant Resolució de la Presidència de l'IMAS de 7 de novembre de 2014 es 
va resoldre el cessament en el lloc de feina titular, amb data d'efectes d'1 de 
novembre de 2014 i de canvi de situació administrativa amb data d'efectes de 2 
de novembre de 2014, ambdues per exhauriment del termini d'IT (màxim 545 
dies), de la senyora R. 

4. El 26 de març de 2015 va tenir entrada en el Registre General de l'IMAS, amb 
número 9152, l'escrit de l'INSS de notificació de la Resolució de reconeixement 
de la prestació d'incapacitat permanent en el grau de total de la senyora MJRV, 
amb efectes econòmics de 18 de març de 2015. 



 7 

5. En la mateixa notificació de l'INSS es comunica que a partir d'1 d'abril de 2018 
es podrà instar la revisió per agreujament o milloria de la senyora R. 

6. Mitjançant Resolució de la Presidència de l'IMAS d'1 d'abril de 2015 es va 
resoldre el canvi de situació administrativa a Situació d'Invalidesa, amb data 
d'efectes 18 de març de 2015, per causa d'incapacitat permanent en termini de 
revisió per milloria, i en conseqüència reservar el lloc de feina titular de la Sra. 
R fins el 26 de març de 2017, d'acord amb l'article 7 del RD 1300/95, de 21 de 
juliol, pel qual es desenvolupa, en matèria d'incapacitats laborals del sistema de 
la Seguretat Social la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i d'ordre social. 

 
7. El 27 de març de 2017 la presidenta de l'IMAS va resoldre: 

o Finalitzar el termini de reserva del lloc (F00730010) denominat 
director/a Residència Bonanova, amb data d'efectes de 26 de març de 
2017, del qual es titular la senyora MJRV amb DNI XXX, en relació 
amb la declaració d'incapacitat permanent total de l'INSS. 

o Declarar la jubilació, i en conseqüència finalitzar la relació de servei de 
la senyora RV, pel reconeixement de la incapacitat permanent total amb 
data d'efectes de 26 de març de 2017. 

 
8. En data 11 d'abril de 2017 es va notificar a la Sra. R la Resolució de la 

presidenta de l'IMAS de data 27 de març de 2017. 
9. El 24 d'abril de 2017, amb número de registre d'entrada 12129, la Sra. R va 

interposar Recurs d'alçada contra l'apartat 2 de la part dispositiva de la Resolució 
de la presidenta de l'IMAS de 27 de març de 2017.  

 
 
Consideracions jurídiques  
 
Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l’IMAS de data 27 de març de 2017.  
 
D'acord amb el que es disposa a l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatuts de 
l'IMAS aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de data 13 d'octubre de 2016 (BOIB 
núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la Presidència de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell 
Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de l'article 124 la Llei 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Segon.- Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 
resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120 i, en concret, 
en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada. 
 
Atesos els articles de referència el recurs d’alçada interposat en data 24 d'abril de 2017, 
contra la resolució de la presidenta de l'IMAS de 27 de març de 2017, es va presentar 
dins del termini previst i en la forma escaient. 
 
Tercer.- Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada demana l'anul·lació de 
l'apartat segon de la part dispositiva de la Resolució de la presidenta del 27 de març de 
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2017, «Declarar la jubilació, i en conseqüència finalitzar la relació de servei de la 
Senyora RV, pel reconeixement de la incapacitat permanent total amb data d'efectes de 
26 de març de 2017». 
 
Quart.- L'article 200.2 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, preveu que «Toda 
resolución, inicial o de revisión, por la que se reconozca el derecho a las prestaciones de 
incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, o se confirme el grado reconocido 
previamente, hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la 
revisión por agravación o mejoría del estado incapacitante profesional, en tanto que el 
beneficiario no haya cumplido la edad mínima establecida en el artículo 205.1.a), para 
acceder al derecho a la pensión de jubilación. Este plazo será vinculante para todos los 
sujetos que puedan promover la revisión». 
 
Cinquè.- El 26 de març de 2015 va tenir entrada a l'IMAS la notificació de l'INSS de la 
resolució de 19 de març de 2015 per la qual es reconeix, amb efectes econòmics de 18 
de març de 2015, la prestació d'incapacitat permanent en el grau de total a la Sra. 
Rodríguez, indicant també la data a partir de la qual es pot instar la revisió per agravació 
o milloria, és a dir, dia 1 d'abril de 2018. 
 
Sisè.- L'article 7 del Reial decret 1300/1995, disposa «La subsistencia de la suspensión 
de la relación laboral, con reserva de puesto de trabajo, que se regula en el apartado 2 
del artículo 48 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sólo 
procederá cuando en la correspondiente resolución inicial de reconocimiento de 
invalidez, a tenor de lo previsto en el párrafo primero del apartado 2 del artículo 143 de 
la Ley General de la Seguridad Social, se haga constar un plazo para poder instar la 
revisión por previsible mejoría del estado invalidante del interesado, igual o inferior a 
dos años». 
 
Setè.- Mitjançant Resolució de la presidència de l'IMAS d'1 d'abril de 2015 es va 
resoldre el canvi de situació administrativa, a situació d'invalidesa, amb data d'efectes 
18 de març de 2015 per causa d'incapacitat permanent en termini de revisió per milloria, 
i en conseqüència reservar el lloc de feina titular de la Sra. Rodríguez fins el 26 de març 
de 2017. 
 
Vuitè.- A la Sra. R, com a funcionària de carrera, li es d'aplicació el Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut 
bàsic de l'empleat públic. 
 
Novè.- L'article 63.c) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, disposa que és 
causa de pèrdua de la condició de funcionari de carrera la jubilació total del funcionari. 
 
Desè.- L'article 67.1.c) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic estableix que la 
jubilació dels funcionaris podrà ser per la declaració d'incapacitat permanent per a 
l'exercici de les funcions pròpies del seu cos o escala, o pel reconeixement d'una pensió 
d'incapacitat permanent absoluta o, incapacitat permanent total en relació amb l'exercici 
de les funcions del seu cos o escala. 
 



 9 

Onzè.- L'article 68.1 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, disposa que «En 
caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de la 
nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado, 
una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de 
su condición de funcionario, que le será concedida». 
 
Dotzè.- Segons el que estableixen els articles 63.c) i 67.1.c) esmentats es va resoldre 
declarar la jubilació de la Sra. R, i en conseqüència finalitzar la seva relació de serveis 
per declaració d'incapacitat total en relació amb l'exercici de les funcions del seu cos o 
escala, i de conformitat amb l'article 68.1 esmentat la Sra. R podrà sol·licitar la 
rehabilitació de la condició de funcionari en el supòsit que desparegui la causa objectiva 
que va motivar l'extinció de la seva relació de serveis amb l'IMAS.  
 
Tretzè.- D'acord amb el que estableix l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatuts de 
l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l'òrgan competent per resoldre el 
recurs d'alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 
 
Vist tot el que s'ha exposat, i vists els l'informes sobre la desestimació del recurs 
interposat per la senyora MJRV contra l'apartat segon de la part dispositiva de la 
Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 27 de març de 2017, 
 
 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti els acords següents: 
 
Primer. Desestimar el recurs d'alçada interposat en data 24 d'abril de 2017 contra la 
Resolució de la presidenta de l'IMAS de dia 27 de març de 2017, apartat segon de la 
part dispositiva al qual resol «Declarar la jubilació, i en conseqüència finalitzar la 
relació de servei de la senyora RV, pel reconeixement de la incapacitat permanent total 
amb data d'efectes de 26 de març de 2017». 
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada. 
 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

PROPOSTA D’ACORD DE SUBSCRIPCIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES 
BALEARS I EL CONSELL DE MALLORCA PER MODERNITZAR LA 
INFRAESTRUCTURA BÀSICA DE SERVEIS I COMUNICACIONS. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública: 
 

Antecedents 

1. El 28 d’abril de 2017, la consellera executiva de Modernització i Funció Pública, va 
iniciar l’expedient relatiu a la subscripció del conveni de col·laboració entre la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per modernitzar la 
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infraestructura bàsica de serveis i comunicacions, d’acord amb la memòria justificativa 
del director insular de Modernització i Innovació, de dia 27 d’abril de 2017. 

2. Dia 3 de maig de 2017, es va emetre informe tècnic pel cap del Servei d’Informàtica i 
Telecomunicacions; dia 4 de maig de 2017 la tècnica jurídica amb el vist i plau de la 
cap de l’Oficina Jurídica en va emetre l’informe jurídic, i, dia 14 de juny de 2017, la 
Intervenció general ha comunicat la no necessitat d’informe de fiscalització prèvia 
(núm. ref. 208/17 CO), amb registre d’entrada núm. 4662, de 20 de juny de 2017. 

3. En data 9 de maig de 2007 es va subscriure un conveni de col·laboració entre la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per establir una 
infraestructura bàsica de serveis i comunicacions entre l’Administració autonòmica i els 
consells insulars.  

S’estableix en la clàusula cinquena del Conveni que la vigència inicial seria des de la 
data de la firma fins al 31 de desembre de 2007, i es podrà prorrogar per períodes anuals 
de forma tàcita. Si qualsevol de les parts decideix desvincular-se del Conveni, ho haurà 
de comunicar  a l’altre part, per escrit, abans del dia 1 de novembre de l’any natural 
anterior al què hagi d’entrar en vigor la pròrroga anual. 

Des de l’entrada en vigor de la nova Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, a l’article 49.h, es disposa que ja no valen pròrrogues tàcites i estableix 
que els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a quatre 
anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior, també poden acordar les 
parts unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva 
extinció. 

Per tant les pròrrogues que poden tenir signades es converteixen automàticament, des de 
l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, amb una durada de 4 anys. Encara que la vigència 
d’aquest conveni finalitzaria dia 2 d’octubre de 2020, es troba convenient aprofitar 
l’avinentesa per subscriure un nou conveni. 

4. Un dels objectius que persegueix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears és la millora de la qualitat en la prestació dels serveis públics mitjançant la 
modernització i aplicació de les tecnologies de la informació als serveis públics, amb la 
finalitat última de facilitar les relacions dels ciutadans amb l’Administració. Per això, i 
amb la finalitat d’afavorir la interconnexió entre les administracions públiques dels 
àmbits europeu, estatal, insular i local, el Govern de les Illes Balears està interessat en 
modernitzar la xarxa d’intercanvi de dades fins a les seus principals dels consells 
insulars, per tal d’aconseguir la millora de la interconnexió entre l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i cada consell insular. Per aquest motiu, i per 
tal que l’Administració autonòmica es pugui comunicar amb el Consell de Mallorca, es 
fa necessari migrar les tres línies GigADSL a NEBA, la qual cosa permetrà també la 
interconnexió dels ajuntaments amb l’Administració autonòmica i, en conseqüència, 
amb les  administracions estatal i europea. 

Fonaments 

1. L’article 155.3 de la Llei 40/2015, d'1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
estableix que: 

"L’Administració General de l’Estat, les administracions autonòmiques i les entitats 
locals han d’adoptar les mesures necessàries i han d’incorporar en els seus àmbits 
respectius les tecnologies necessàries per possibilitar la interconnexió de les seves 
xarxes amb la finalitat de crear una xarxa de comunicacions que interconnecti els 
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sistemes d’informació de les administracions públiques i permeti l’intercanvi 
d’informació i serveis entre aquestes, així com la interconnexió amb les xarxes de les 
institucions de la Unió Europea i d’altres estats membres". 

2. L’article 13.1 del Real Decret 4/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema 
Nacional de Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració Electrònica estableix: 

"Al objeto de satisfacer lo previsto en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
las Administraciones públicas utilizarán preferentemente la Red de comunicaciones de 
las Administraciones públicas españolas para comunicarse entre sí, para lo cual 
conectarán a la misma, bien sus respectivas redes, bien sus nodos de interoperabilidad, 
de forma que se facilite el intercambio de información y de sus servicios entre las 
mismas, así como la interconexión con las redes de las instituciones de la Unión 
Europea y de otros estados miembros".  

La referència a l’article 43 de la Llei 11/2007, actualment derogat per la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
s’ha d’entendre referit a l’article 155.3 de la Llei 40/2015, al qual hem fet referència a 
l’apartat 3. 

3. La resolució de dia 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d’Estat per a la Funció 
Pública, per la qual s’aprova la Norma Tècnica d’Interoperabilitat de requisits de 
connexió a la xarxa de comunicacions de les Administracions Públiques espanyoles, 
estableix entre d’altres coses que els proveïdors de la xarxa SARA són les comunitats 
autònomes. 

4. En el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), número 251, de 17 d’octubre de 2016, es va 
publicar la Resolució de 3 d’octubre de 2016, de la Secretaria d’Estat de les 
Administracions Públiques, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la prestació mútua de solucions 
bàsiques d’administració electrònica, l’adhesió al qual s’està tramitant en aquests 
moments per part del Consell de Mallorca. 
El conveni preveu que el Consell pot accedir, entre d’altres a la següent funcionalitat: d) 
Xarxa de comunicacions de les administracions públiques espanyoles: Xarxa SARA. 

5. L’article 28 del vigent Reglament Orgànic diu que correspon al Consell Executiu 
aprovar els convenis amb altres entitats públiques o privades. 

Proposta d’acord 

Per tant,  

Propòs al Consell Executiu que acordi: 

Aprovar el conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i 
el Consell de Mallorca per modernitzar la infraestructura bàsica de serveis i 
comunicacions.  

 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ACORD DE L’ADHESIÓ DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT 
ENTRE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT I LA COMUNITAT 
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER A LA PRESTACIÓ MÚTUA DE 
SOLUCIONS BÀSIQUES D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. 
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Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública: 
 

Antecedents 

1. El 27 de desembre de 2016, la consellera executiva de Modernització i Funció 
Pública, va iniciar l’expedient relatiu a l’adhesió al Conveni per a la prestació mútua de 
solucions bàsiques d’administració electrònica entre el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb 
l’informe justificatiu del director insular de Modernització i Innovació, de dia 27 de 
desembre de 2016. 

2. Dia 23 de març de 2017, la Intervenció general va comunicar la no necessitat 
d’informe de fiscalització prèvia en aquest punt de tramitació. 

3. Dia 12 d’abril de 2017 el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca aprova la 
Proposta d’adhesió al Conveni per unanimitat.  
4. Dia 15 de juny de 2016 es rep ofici al Consell de Mallorca, registre d’entrada 18616, 
per part de Vicepresidència i Conselleria Innovació, Recerca i Turisme del Govern de 
les Illes Balears, per mitjà del qual ens comunica el model d’Acord d’adhesió al meritat 
conveni. A l’ofici s’indica que una vegada complimentat i signat, tots els fulls, s’enviï 
per duplicar a la Secretaria General del Govern. 

5. La proposta d’Acord inclou una nova clàusula no prevista en la redacció inicial de la 
proposta remesa en el seu dia per part del Govern Balear, relativa a l’extinció de 
l’acord, la qual no fa més que reproduir l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic.  

6. Dia 22 de juny de 2017 s’ha emès informe jurídic favorable a la proposta de 
modificació de l’Acord d’adhesió. 

Fonaments 

1. La disposició addicional segona de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú, estableix que per complir el que es preveu en matèria de registre 
electrònic d’apoderaments, registre electrònic, arxiu electrònic únic, plataforma 
d’intermediació de dades i punt d’accés general electrònic de l’Administració, les 
comunitats autònomes i les entitats locals es poden adherir voluntàriament i a través de 
mitjans electrònics a les plataformes i els registres que estableix a aquest efecte 
l’Administració General de l’Estat. La seva no-adhesió s’ha de justificar en termes 
d’eficiència, de conformitat amb l’article 7 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

2. L’article 28 del vigent Reglament Orgànic diu que correspon al Consell Executiu 
aprovar els convenis amb altres entitats públiques o privades. 

Acord 

Per tant,  

Propòs al Consell Executiu que acordi: 

Aprovar la modificació de l’Acord d’adhesió al Conveni per a la prestació mútua de 
solucions bàsiques d’administració electrònica entre el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Acord 
d’adhesió que  fou aprovat pel Consell Executiu a la reunió extraordinària i urgent de 
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dia 12 d’abril de 2017, modificació consistent en incorporar la clàusula 6 relativa a 
l’extinció de l'acord que, conseqüentment, quedarà així: 

Acord entre la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme i el Consell Insular de 
Mallorca per a l’adhesió d’aquest al Conveni de col·laboració de 31 de maig de 2016 
per a la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica entre el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears 

Parts 

Gabriel Barceló Milta, vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, en 
l’exercici de les facultats atribuïdes pel Decret 9/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de 
les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les 
Illes Balears 

Mª del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de Modernització i Funció 
Pública, d’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del vigent Decret d’organització del 
Consell de Mallorca aprovat dia 9 de juny de 2017 (BOIB núm. 73 de dia 15 de juny). 

Antecedents 

1. Que correspon a les administracions públiques l’aplicació de les tecnologies de la 
informació, el desenvolupament i la implantació de serveis electrònics en línia, en 
benefici de la ciutadania i, amb aquesta finalitat, avançar amb rapidesa i eficàcia en el 
desenvolupament de l’administració electrònica. Per tant, es fa imprescindible disposar, 
tan aviat com sigui possible, d’un conjunt de solucions tecnològiques bàsiques per a la 
implantació de l’administració electrònica a disposició de totes les administracions, de 
conformitat amb els continguts normatius de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei 
40/2015, de 1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 

Correspon a la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, per mitjà de la Direcció 
General de Desenvolupament Tecnològic, de conformitat amb el Decret 24/2015, de 7 
d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i 
l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears: 

La planificació i l’ordenació dels sectors de les comunicacions i de les noves 
tecnologies de la informació, els sistemes d’informació i telemàtics de l’Administració 
de la Comunitat Autònoma, la planificació i l’ordenació dels sectors de les 
telecomunicacions, la radiodifusió televisiva i sonora, l’impuls i la coordinació de la 
implantació de l’administració electrònica i la seguretat de la informació dels recursos 
tecnològics. 

2. Que, el 31 de maig de 2016, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
d’ara endavant MINHAP, i l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, d’ara endavant CAIB, subscrigueren el Conveni de col·laboració per a la 
prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica. 

3. Que la clàusula segona d’aquest Conveni estableix en el paràgraf tercer: 

Les entitats locals ubicades en el territori de la comunitat autònoma poden accedir a les 
funcionalitat de les solucions tecnològiques recollides anteriorment o a aquelles que les 
actualitzin o substitueixin, mitjançant acord subscrit a l’efecte entre la CAIB i cada 
entitat local. 
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Així mateix, la clàusula cinquena del Conveni estableix en el punt i que la CAIB 
assumeix, entre altres obligacions: 

Promoure l’accés de les entitats locals del seu àmbit territorial a totes o alguna de les 
solucions tecnològiques establertes en aquest Conveni. 

4. Que el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca acordà, en sessió de XXXX, 
adherir-se al Conveni. 

5. Que, independentment a aquest Acord, l’Administració de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears ha subscrit amb algunes entitats locals convenis de col·laboració per 
establir una infraestructura bàsica de serveis i comunicacions entre l’Administració 
autonòmica i els consells insulars. 

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest 
Acord, de conformitat amb les següents 

Clàusules 

1. Objecte 

Aquest Acord té per objecte l’adhesió del Consell Insular de Mallorca al Conveni per a 
la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica entre el MINHAP i 
la CAIB, actualment regulades per la Llei 39/2015 i en la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, 
del Règim Jurídic del Sector Públic. 

2. Àmbit d’aplicació 

2.1 El Consell Insular de Mallorca pot accedir a les funcionalitats proporcionades per 
les solucions tecnològiques bàsiques d’administració electrònica contingudes en el 
Conveni de col·laboració entre el MINHAP i la CAIB que a continuació s’especifiquen: 

2.1.1 Per utilitzar sistemes de signatura electrònica avançada: sistemes d’identificació, 
signatura i representació. 

2.1.2 Per a les comunicacions entre administracions públiques per mitjans electrònics: 
intermediació de dades entre administracions públiques; sistema d’interconnexió de 
registres, i intercanvis d’informació per mitjà del portal de comunitats autònomes. 

2.1.3 Per a la notificació per mitjans electrònics: direcció electrònica habilitada i catàleg 
de procediments del servei de notificacions electròniques. 

2.1.4 Com a xarxa de comunicacions de les administracions públiques espanyoles: 
xarxa SARA. 

2.1.5 A l’efecte de representació: registre electrònic d’apoderaments. 

2.2 Les solucions bàsiques anteriorment especificades es fonamenten en tecnologia que 
pot ser actualitzada o substituïda per altres de més avançades o eficients per acord de la 
Comissió de Seguiment del Conveni entre el MINHAP i la CAIB, establerta en la 
clàusula setena d’aquest Conveni, si, com a conseqüència del desenvolupament de les 
tecnologies de la informació i de la comunicació, han quedat obsoletes les aplicacions o 
sistemes relacionats en l’apartat anterior o s’han produït modificacions normatives que 
afecten les especificacions tècniques i de seguretat corresponents. 

Les modificacions del Conveni de col·laboració que afecten les entitats locals han de ser 
comunicades a aquestes a l’efecte que es requereixi l’adhesió de les entitats, si escau. 

3. Obligacions del Consell Insular de Mallorca 
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El Consell Insular de Mallorca es compromet a complir les obligacions derivades del 
Conveni de col·laboració en el marc de les seves competències, d’acord amb les 
funcionalitats de les solucions tecnològiques que s’hi recullen. 

4. Règim econòmic 

Aquest Acord no comporta obligacions econòmiques entre les parts signants. 

5. Termini de durada i efectes 

Aquest Acord entra en vigor a partir del dia en què se signi i fins al 31 de maig de 2020. 
Els signants poden acordar unànimement prorrogar-lo, si escau, per un període de fins a 
quatre anys addicionals, en els termes de la pròrroga del Conveni entre el MINHAP i la 
CAIB, L’extinció del Conveni de col·laboració entre el MINHAP i la CAIB determina 
que finalitza aquest Acord. 

La CAIB ha d’informar la Direcció de Tecnologies de la Informació i Comunicacions 
del MINHAP sobre els acords subscrits amb les entitats locals, de conformitat amb el 
que estableix el punt xi de la clàusula cinquena del Conveni de col· laboració de 
referència. 

6. Extinció de l'acord 

6.1. Aquest acord s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució.  

6.2. Són causes de resolució:  

6.2.a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la 
pròrroga del mateix.  

6.2.b) L'acord unànime de tots els signants.  

6.2.c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels 
signants. En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un determinat termini amb les obligacions o 
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment s'ha de comunicar a la 
comissió de seguiment. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix 
l’incompliment, la part que el va dirigir notificarà a les parts signants la concurrència de 
la causa de resolució i s'entendrà resolt l'acord.  

6.2.d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

6.2.e) per qualsevol causa diferent de les anteriors prevista a l'acord o en altres lleis" 

7. Comissió de Seguiment i naturalesa jurídica 

S’ha de constituir la Comissió de Seguiment, formada per tres membres designats per 
cadascuna de les parts, per a la gestió i el seguiment de les qüestions que poden sorgir 
en l’aplicació dels continguts d’aquest Acord. La presidència d’aquesta Comissió 
correspon a un dels membres designats per la CAIB. 

L’Acord té naturalesa administrativa i les incidències litigioses que no poden ser 
resoltes per la Comissió de Seguiment s’han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

Com a mostra de conformitat, signam aquest Acord en dos exemplars. 

Palma, ... d ... de 2017 

 


