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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 21 DE FEBRER DE 2018 
 
 

PRESIDÈNCIA 

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (14-2-2018). 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROPOSTA D'ACORD DE CONSELL EECUTIU PER DETERMINAR EL 
REINTEGRAMENT PARCIAL DE LA BESTRETA I PÈRDUA PARCIAL DEL 
DRET AL COBRAMENT DE SUBVENCIÓ. ASSOCIACIÓ D'ALUMNES I 
EXALUMNES DE LA UOM. 

Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 

i Presidència: 

Antecedents 

1. Dia 16 de desembre de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 

associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 

promoció sociocultural, any 2016 (BOIB núm. 8 de 16 de gener de 2016). 

2. Dia 12 de febrer de 2016, Associació d’Alumnes i Ex-Alumnes de la UOM va 

sol·licitar una subvenció econòmica per import de 1470 € per al projecte activitats 

socioculturals 2016. 

3. Dia 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir a l’Associació d’Alumnes i Ex-Alumnes de la UOM la subvenció 

sol·licitada, per import de 1.470,00 € (BOIB núm. 76 de 16 de juny de 2016). 

4. Dia 12 de juliol de 2016, el conseller executiu d’Economia i Hisenda, va resoldre 

reconèixer i liquidar l’obligació a favor de Associació d’Alumnes i Ex-Alumnes de la 

UOM, amb CIF G-57126104, per import de 735 €, en concepte de bestreta del 50% de 

l’import de la subvenció concedida relativa a la línia 3. 

5. Dia 28 de juliol de 2016, el centre gestor, registre de sortida núm. 17784 de dia 01 

d’agost de 2016, va requerir a l’associació d’Alumnes i Ex-Alumnes de la UOM perquè 

presentés la justificació de la subvenció concedida. 

6. Dia 09 de setembre de 2016, Asociació d’Alumnes i Ex-Alumnes de la UOM, amb 

CIF G-57126104, va presentar documentació justificativa de despeses per un import 

total de 751,30 € en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), efectuades en càrrec a 

la subvenció concedida. 

7. Dia 2 de juny de 2017, la Intervenció General del Consell de Mallorca va posar de 

manifest, en l’informe relatiu a l’expedient de justificació, que «d’acord amb la 

documentació justificativa aportada per l’entitat beneficiària, s’ha presentat fora del 

termini addicional improrrogable establert en el requeriment del centre gestor de dia 28 

de juliol de 2016, i atès l’establert en l’article 70.3 del RGLS la falta de presentació de 

la justificació en el termini addicional establert comporta l’exigència del reintegrament i 

altres responsabilitats a la Llei general de subvencions». 
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8. Dia 6 de setembre de 2017, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 

Ciutadana i Presidència, va resoldre iniciar el procediment de reintegrament de la 

bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida. Dia 18 de 

setembre de 2017, l’associació va rebre la notificació i transcorregut el termini de 

quinze dies, no ha fet al·legacions. 

9. Dia 16 d’octubre de 2017, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 

l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de reintegrament de la 

bestreta i pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

10. Dia 16 d’octubre de 2017, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de reintegrament de la bestreta i 

pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida a l’Associació 

d’Alumnes i Ex-Alumnes de la UOM en concepte d’activitats socioculturals, línia 3. 

11. Dia 30 de gener de 2018, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. Els articles 30.8, 34, 37, 40 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 

reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 

cobrament i al reintegrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del 

Consell de Mallorca, d’acord amb el que s’estableix en l’article 28 del Reglament 

orgànic de la Corporació. 

Per tot això, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 

Presidència del Consell de Mallorca proposa al Consell Executiu que adopti l’acord 

següent: 

1. Acordar el reintegrament de la bestreta corresponent al 50% de la subvenció 

destinada a associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de 

projectes de promoció sociocultural, any 2016, (línia 3), concedida a l’Associació 

d’Alumnes i Ex-Alumnes de la UOM, G-57126104, per import de 735,00 euros; així 

com la declaració de la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció per import 

de 735,00 € per haver-se presentat la documentació justificativa fora del termeni 

addicional improrrogable establert en el requeriment del centre gestor. 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, general 

de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora corresponent 

des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 

procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 

final de l’import total a reintegrar per l’Associació d’Alumnes i Ex-Alumnes de la 

UOM. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació d’Alumnes i Ex-Alumnes de la UOM i a la 

Intervenció General del Consell de Mallorca. 
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Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, 

alternativament, els recursos següents: 

a) Directament, el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 

Administratiu de Palma que correspongui,  en el termini de dos mesos, comptadors a 

partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Consell Executiu, en el termini d’un mes, 

comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. Contra la desestimació 

expressa d’aquest recurs de reposició, hi podeu interposar el recurs contenciós 

administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en 

el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la 

desestimació del dit recurs de reposició.  

Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu i no 

n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

ESTUDI I, SI ESCAU, APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS 
D'ALÇADA INTERPOSAT CONTRA L'ACORD DEL CONSELL DE 
DIRECCIÓ DE L'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 19 DE DESEMBRE 
2013 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES OBJECTE 
D'INFRACCIÓ URBANÍSTICA A LA PARCEL·LA 274 DEL POLÍGON 3 DEL 
TERME MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT (EXP.: 2011/132, RECURS 2014/02 
DEMOLICIÓ). 

Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 

Infraestructures: 

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 19 de 

desembre de 2013, el procediment de restabliment incoat contra el Sr. CRP per la 

realització d'actes d'edificació i ús del sòl constitutius d'infracció urbanística a la 

parcel·la 274 del polígon 3 de Puigpunyent, i havent-se interposat recurs d’alçada pel 

Sr. R, a la vista de l'informe de la TAG Cap de la Secció Executiva de l'Agència de 2 de 

febrer de 2018, la Consellera Executiva de Territori i Infraestructures proposa que el 

CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent: 

 

ACORD 

 



 4 

"Desestimar, de conformitat amb l’informe de la TAG, Cap de la Secció Executiva de 

l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca, de 2 de feber de 2018, els motius 

al·legats en el recurs d'alçada interposat pel Sr. CRP contra l'acord del Consell de 

Direcció de l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca 

de 19 de desembre de 2013, pel qual es va ordenar al Sr. R la demolició de les 

actuacions realitzades en la parcel·la 274 del polígon 3 del terme municipal de 

Puigpunyent. 

 

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 39/2015, d'1 d'octubre, de 

procediment administratiu comú de les administracions públiques."  

 

ESTUDI I, SI ESCAU, APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS 
 D'ALÇADA INTERPOSAT CONTRA L'ACORD DEL CONSELL DE 
DIRECCIÓ DE L'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 29 DE JUNY 2012 QUE 
IMPOSÀ LA SANCIÓ PER LES OBRES OBJECTE D'INFRACCIÓ 
URBANÍSTICA A LES PARCEL·LES 663 I 664 DEL POLÍGON 1 DEL TERME 
MUNICIPAL DE SÓLLER (EXP.: 2004/103, RECURS 2012/36 SANCIÓ) 

Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 

Infraestructures: 

 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 29 de 

juny de 2012, l’expedient sancionador incoat amb motiu de les actuacions constitutives 

d’infracció urbanística a les parcel·les 663 i 664 del polígon 1 de Sóller, i havent-se 

interposat contra aquest acord recurs d’alçada per l'entitat TOPAR, SA, representada per 

la Sra. MIPR, atès l’informe de la TAG cap de la Secció Executiva de l’Agència de 7 de 

febrer de 2018, 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, cap de la Secció Executiva de 

l'Agència, de 7 de febrer de 2018, el recurs d'alçada interposat per la Sra. MIPR, en nom 

i representació de l'entitat mercantil TOPAR, SA, contra l'acord del Consell de Direcció 

de l'Agència de Protecció de la Legalitat urbanística i Territorial de Mallorca, adoptat en 

sessió celebrada el 29 de juny de 2012, de desestimació de les al·legacions presentades 

a la resolució d'inici i a la proposta de resolució, i d'imposició de sanció a l'entitat 
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TOPAR, SA, amb motiu de les actuacions realitzades a les parcel·les 663 i 664 del 

polígon 1 del terme municipal de Sóller. 

 

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 39/2015, d'1 d'octubre, de 

procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

 

ESTUDI I, SI ESCAU, APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS 
D'ALÇADA INTERPOSAT CONTRA L'ACORD DEL CONSELL DE 
DIRECCIÓ DE L'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 29 DE JUNY 2012 QUE 
IMPOSÀ LA SANCIÓ DE LES OBRES OBJECTE D'INFRACCIÓ 
URBANÍSTICA A LES PARCEL·LES 663 I 664 DEL POLÍGON 1 DEL TERME 
MUNICIPAL DE SÓLLER (EXP.: 2004/103, RECURS 2012/35 SANCIÓ) 

Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 

Infraestructures: 

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 29 de 

juny de 2012, l’expedient sancionador incoat amb motiu de les actuacions constitutives 

d’infracció urbanística a les parcel·les 663 i 664 del polígon 1 de Sóller, i havent-se 

interposat contra aquest acord recurs d’alçada per la Sra. FBG, representada pel Sr. 

LRS, atès l’informe de la TAG cap de la Secció Executiva de l’Agència de 7 de febrer 

de 2018, 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, cap de la Secció Executiva de 

l'Agència, de 7 de febrer de 2018, el recurs d'alçada interposat per la Sra. FBG, 

representada pel Sr. LRS, contra l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de 

Protecció de la Legalitat urbanística i Territorial de Mallorca, adoptat en sessió 

celebrada el 29 de juny de 2012, de desestimació de les al·legacions presentades a la 

resolució d'inici i a la proposta de resolució, i d'imposició de sanció a la Sra. FBG amb 

motiu de les actuacions realitzades a les parcel·les 663 i 664 del polígon 1 del terme 

municipal de Sóller. 

 

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 39/2015, d'1 d'octubre, de 

procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

 

DEPARTAMENTS DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 

APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA 
INTERPOSAT PER L'ENTITAT «CENTRE MATER MISERICORDIAE»  
CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE L'INSTITUT 
MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS DE DIA 24 D'OCTUBRE DE 2017 
REFERENT A LA DENEGACIÓ DE L'AJUDA DE L’EXPEDIENT 
SUB/ENT/INV 21S/17, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA 
D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A INVERSIONS DESTINADES A 
L'AUTORITZACIÓ I ACREDITACIÓ DELS SERVEIS I/O CENTRES 
ADREÇATS A L'ATENCIÓ DE POBLACIÓ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ 
DE MENORS I D'INCLUSIÓ. 
 

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

Socials: 

Antecedents de fet 
 

1. El 24 de juliol de 2017, la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 

va aprovar l’expedient de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions 

destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de 

població del sistema de protecció de menors i d'inclusió, per a l'any 2017. A aquesta 

resolució es va autoritzar la despesa dimanant d'aquest expedient per l’import total de 

set-cents seixanta mil euros (760.000,00 €), amb càrrec a la partida 00.23102.78001 del 

vigent pressupost de despeses de l’IMAS (referència  comptable Q//2017/1545). 

 

2. La convocatòria es va publicar en el BOIB núm. 92, de 29 de juliol de 2017. 

 

3. En data 10 d'agost de 2017, l'entitat MATER va presentar una sol·licitud de 

subvenció amb registre d'entrada número 26101 per import total del projecte de 

76.114,02€ amb la modalitat de obres d'adequació dels elements que conformen el 

centre o habitatge per a obtenir les condicions mínimes d'habitabilitat o que les milloren 

i també de mobiliari i/o maquinaria amb coherència amb l'ús previst. 

 

4. En data 8 de setembre de 2017 va tenir lloc la Mesa de la Comissió tècnica per 

avaluar les proposicions rebudes per part de les entitats de menors i inclusió. A l'acta és 

fa constar que s'ha de fer el requeriment per esmenar la documentació lliurada per 

l'entitat MATER respecte a l'expedient SUB/ENT/INV 21S/17 , manca acreditar: els 

estatus de l'entitat i l'acreditació de la representació, manca aportar l'acreditació de la 

inscripció al Registre Unificat de Serveis Socials, manca acreditar la propietat i 

disponibilitat de l'immoble i la despesa del projecte. 
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5. En data 12 de setembre l'entitat MATER ha rebut el requeriment emès per la 

secretària delegada de l'IMAS de data 11 de setembre de 2017, respecte al seu expedient 

registrat a l'IMAS com Exp. SUB/ENT/INV 21S/17, en registre de sortida núm. 25647 

de data 11 de setembre de 2017. 
 
6. En data 19 de setembre de 2017 amb registre d'entrada 28130, s'ha rebut al Registre 

General de l'IMAS resposta al requeriment per part de l'entitat MATER, respecte a 

l'expedient SUB/ENT/INV 21S/17. En la resposta al requeriment l'entitat ha presenta: 

l'Estatut de l'entitat, l'acreditació de la representació, l'acreditació al Registre Unificat de 

Serveis Socials, el contracte de lloguer de l'immoble i el pressupost del projecte. 

 

7. En data 29 de setembre de 2017, es requereix al Servei d'Autoritzacions, Registre i 

Inspecció de centres i serveis socials, l'informe de l'autorització o acreditació, o bé, de la 

seva inscripció en el Registre Unificat de Serveis Socials, respecte de les entitats que 

han presentat sol·licitud a la convocatòria. 

8. En data 2 d'octubre de 2017, el Servei d'Autoritzacions, Registre i Inspecció de 

centres i serveis socials emet informe amb base a l'objecte de la convocatòria « ajudes 

econòmiques adreçades a finançar inversions destinades a l'autorització i acreditació 

dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de protecció de 

menors i d'inclusió, depenents de l'IMAS», on constata que l'entitat MATER té el centre 

«Mater Misericordia» inscrit al Registre Unificat de Serveis Socials com a centre de 

persones amb discapacitats psíquica, però no com a centre de menors. 

 

9. Una vegada revisades les sol·licituds admeses i esmenades, si era possible, les 

deficiències que presentaven, la Comissió Avaluadora es va reunir el 3 d'octubre de 

2017. Aplicats els criteris de valoració establerts a les bases i a la convocatòria, va 

formular proposta de resolució. On va indicar que a l'entitat MATER per l'expedient 

SUB/ENT/INV 21S/17 li era denegada la subvenció perquè no s'adequa a l'objecte de la 

convocatòria, perquè l'entitat no disposa d'un centre de menors, sinó d'un centre de 

persones amb discapacitats psíquica on també hi ha menors amb discapacitats 

psíquiques. 

10. El 24 d'octubre de 2017, la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 

(IMAS) va dictar resolució de l'expedient d’atorgament de les ajudes econòmiques per a 

inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a 

l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut 

Mallorquí d'Afers Socials, per a l'any 2017 on va atorgar i denegar les ajudes a les 

entitats.  

 

11. En data 31 d'octubre de 2017, l'entitat MATER va rebre la notificació de la resolució 

de denegació de la subvenció per l'expedient SUB/ENT/INV 21S/17 per incompliment 

de la base 1 de la convocatòria, és a dir, perquè no s'adequa a l'objecte de la 

convocatòria. 

12. En data 29 de novembre de 2017 s'ha registrat al Registre General del IMAS amb 

número d'entrada 38950, escrit de l'entitat MATER on interposa un Recurs d'Alçada 
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davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca. En base 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),  on diu que és pot 

interposar, contra les resolucions de la presidenta de l'IMAS, recurs d’alçada davant el 

Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d’un mes, comptador a 

partir del dia següent al de la notificació de la present resolució. El recurs en qüestió 

s'hauria presentat dins el termini establert.  

 

13. El 9 de febrer de 2018 es va emetre un informe tècnic des del Servei de Menors i 

Família de l'IMAS, proposant desestimar el recurs d'alçada. 
 

14. El 12 de febrer de 2018 es va emetre informe jurídic de la Secció Jurídico 

Administrativa de l'IMAS, on s'inform favorablement sobre la desestimació del recurs 

d'alçada. 
 
 
Consideracions jurídiques 

 

1. El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de l’IMAS de 

data 24 d'octubre de 2017 per la qual s’aprova l'atorgament de les ajudes econòmiques 

per a inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats 

a l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut 

Mallorquí d'Afers Socials, per a l'any 2017, on es varen atorgar i denegar les ajudes a 

les entitats; i s’atorga un termini d'un mes comptador a partir del dia següent al de la 

notificació de la mateixa per presentar recurs d'alçada. 
 
2. L'entitat MATER, ha presentat una ajuda expedient SUB/ENT/INV 21S/17 per les 

obres d'adequació dels elements que conformen el centre o habitatge per a obtenir les 

condicions mínimes d'habitabilitat o que les milloren i també de mobiliari i/o 

maquinaria amb coherència amb l'ús previst del Centre Mater Misericordiae, i en data 

19 de setembre de 2017  s'ha rebut resposta al requeriment per part de l'entitat MATER, 

en la resposta al requeriment l'entitat ha acreditat tot el que se li requeria, menys la 

inscripció del Registre Unificat de Serveis Socials com a centre de menors, la presenta 

com a centre de persones amb discapacitat psíquica, com ho certifica la documentació 

presentada.  
 
3.  D'acord amb el que estableix 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 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 de la Llei del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

4.  Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 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. 
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Atesos els articles de referència el recurs d’alçada interposat en 31 d'octubre de 2017, 

contra la Resolució de la presidenta de l'IMAS de data 24 d'octubre de 2017, es va 

presentar dins del termini i en la forma escaients. 

 

Atès tot el que s'ha exposat, i vist l'informe jurídic de dia 12 de febrer de 2018, propòs 

que el Consell Executiu del Consell de Mallorca adopti els següents 

 

 
ACORDS 

 

Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per l'entitat «CENTRE MATER 
MISERICORDIAE»  contra la Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 24 

d'octubre de 2017, per la qual s’aprova l'atorgament de les ajudes econòmiques per a 

inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a 

l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut 

Mallorquí d'Afers Socials, per a l'any 2017; mitjançant la qual se li denegava la 

subvenció per incompliment de la base 1 de la convocatòria, per no ser objecte de la 

convocatòria, ja que el centre en qüestió és un centre de persones amb discapacitat 

psíquica, i no un centre de menors.  

 

Segon. NOTIFICAR aquest acord a l'entitat interessada. 

 


