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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 14 DE MARÇ DE 2018 

 

PRESIDÈNCIA 

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (7-3-2018). 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU 
DE 22/11/2017 DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE LA CONVOCATÒRIA 
DE SUBVENCIONS PEL FOMENT DE L’ESPORT MITJANÇANT AJUDES AL 
MANTENIMENT I MILLORA D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
PÚBLIQUES DE MALLORCA. 

Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 

Fets 

1. El dia 25 de novembre de 2017 es va publicar al BOIB 144  l’acord de 22/11/2017 de 
concessió de les subvencions pel foment de l’esport mitjançant ajudes al manteniment i 
millora d’instal·lacions esportives públiques de Mallorca i es va aprovar i concedir les 
subvencions per un import total d’onze milions set-cents noranta-nou mil nou-cents 
noranta-nou euros i setanta-quatre cèntims (11.799.999,74€) a favor de les entitats 
locals de Mallorca, en la quantia que s’indica i per les actuacions detallades als annexes 
1 i 2. 

2. A l’annex 2 de l’acord esmentat, es detalla que es va concedir una subvenció de 
162.465,46€ a l’Ajuntament de Pollença pel desenvolupament de determinades 
actuacions. Concretament: 

 

Ajuntament de Pollença AJ17/ 046 

NIF P0704200E 

Aplicació pressupostaria (exercici 2018) 20.34201.76200 81.232,73 

Aplicació pressupostaria (exercici 2019) 20.34201.76200 81.232,73 

Subvenció concedida: 162.465,46 

Actuacions subvencionades: Pressupost actuació  

1. Canvi superfície gespa pistes tennis 
Poliesportiu de Pollença 

68.999,04 

2. Canvi paviment tartan pista atletisme 254.347,93 
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Poliesportiu de Pollença 

3. Substitució superfície pavelló del Poliesportiu 
de  Pollença 

141.521,60 

4. Rehabilitació vestidors camp de futbol del 
Poliesportiu de Pollença 

335.327,79 

5. Millora eficiència energètica de pavelló, 
piscina, pistes de tennis de les zones 
poliesportives de Pollença i del Port de Pollença 

100.000,00 

TOTAL PRESSUPOST 900.196,36 

 

3. El dia 15 de febrer de 2018  l’Ajuntament de Pollença va presentar un escrit 
sol·licitant renunciar a les actuacions denominades “1. Canvi superfície gespa pistes 
tennis Poliesportiu de Pollença; 2. Canvi paviment tartan pista atletisme Poliesportiu de 
Pollença i 4. Rehabilitació vestidors camp de futbol del Poliesportiu de Pollença” per un 
total pressupostat de 658.674,76€,  pel fet de no disposar del crèdit suficient no 
subvencionat, passant  llavors la quantia sol·licitada a 241.521,60€, en lloc dels 
900.196,36€ sol·licitats inicialment per executar les obres detallades dins l’expedient, 
referides a les execucions pendents per a l’any 2018. 

Fonaments de dret 

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 

2. L’ordenança de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21 de 18 de febrer 
de 2017) 

3. La convocatòria de subvencions pel foment de l’esport mitjançant ajudes al 
manteniment i millora d’instal·lacions esportives públiques de Mallorca, aprovada 
mitjançant acord del Consell Executiu de 21 de juny de 2017. (BDNS:352420) 

 

Consideracions 

 

1. Cal assenyalar que si l’Ajuntament interessat hagués sol·licitat inicialment únicament 
els projectes que desitgen mantenir, el repartiment hauria estat exactament el mateix 
d’acord amb el  crèdit de la convocatòria, de conformitat amb les normes de repartiment 
del crèdit de la convocatòria previstes en el punt 6.2 de la convocatòria de subvencions 
pel foment del esport mitjançant ajudes al manteniment i millora d’instal·lacions 
esportives públiques de Mallorca. 

2. Encara que aquest ajuntament a la seva sol·licitud inicial no hagués inclòs aquests 
projectes que ara es pretenen eliminar, l’import concedit en concepte de subvenció,  
seria exactament el mateix per tots el beneficiaris.  

Per tot això, propòs al Consell Executiu que adopti l’acord següent: 
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Primer. Modificar l’Annex 2 de l’acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, 
de data 22 de novembre de 2017,  per la qual es van concedir les subvencions per les 
actuacions de manteniment i millora d’instal·lacions esportives públiques de Mallorca 
que s’han de finalitzar abans del 31 de desembre de 2018, (publicat al BOIB núm. 144 
de 25 de novembre de 2017),  respecte de les actuacions a desenvolupar per 
l’Ajuntament de Pollença, en la forma que s’assenyala a continuació: 

 

Ajuntament de Pollença AJ17/ 046 

NIF P0704200E 

Aplicació pressupostaria (exercici 2018) 20.34201.76200 81.232,73 

Aplicació pressupostaria (exercici 2019) 20.34201.76200 81.232,73 

Subvenció concedida: 162.465,46 

Actuacions subvencionades: Pressupost actuació  

1. Substitució superfície pavelló del Poliesportiu 
de  Pollença 

141.521,60 

2. Millora eficiència energètica de pavelló, 
piscina, pistes de tennis de les zones 
poliesportives de Pollença i del Port de Pollença 

100.000,00 

TOTAL PRESSUPOST 241.521,60 

 

Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Pollença i publicar-lo al BOIB. 

 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 
competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, 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 d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada 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 
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de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà 
de la desestimació presumpta.  

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, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DESPESES ECONÒMICA PREVISTA EN 
EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA I L’ AJUNTAMENT DE POLLENÇA  EN MÀTERIA DE 
CARRETERES. 

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

Dia 12 d’abril de 2017 el Consell Executiu del Consell de Mallorca va adoptar l’acord 
següent: 
 
«1. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i 
l’Ajuntament  de Pollença en els termes següents: 
 
« CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I 
L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA EN MATÈRIA DE CARRETERES 
 
Palma, XX de XX de XXXX 
 
REUNITS 
 
D´una banda, l´Hble. Sra. Mercedes Garrido Rodriguez,  Consellera Executiva del 
Departament de Territori i Infraestructures, d’acord amb el Decret d’organització del 
Consell Insular de Mallorca de 10 de juliol de 2015 ( BOIB núm. 109 de dia 18 de juliol 
de 2015). 
 
I de l’altra, el Sr. Miquel Àngel March Cerdà, Batle- President, de l´Ajuntament de 
Pollença, com a representant d’aquest consistori municipal, amb domicili al carrer 
Calvari, 2 07460 Pollença i CIF P0704200E. 
 
Les parts es reconeixen, per la representació amb que actuen, la capacitat suficient per 
formalitzar aquest conveni, per la qual cosa, 
 
EXPOSEN 
 
I.- Que el Consell de Mallorca és el titular de les carreteres Ma-2200-A (entre el pk 
58,670 i el pk 59,300), Ma-2210 (entre el pk 0,000 i el pk 1,990) i Ma-2220-A (entre el 
pk 59,300 i el pk 61,830). Carreteres que es corresponen amb la 1ª línia del Port de 
Pollença i la titularitat de les quals vol assumir l’Ajuntament de Pollença per poder dur 
a  terme en les mateixes una sèrie d’actuacions per a l’execució de les obres 
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contemplades en el projecte de peatonalització i millores urbanes del passeig Saralegui, 
passeig Londres i avinguda Alemanya del Port de Pollença. 
 
II.- Que l´Ajuntament de Pollença va manifestar ésser el propietari de determinades 
finques ubicades en els terrenys sobre els quals es va executar la variant del Port de 
Pollença,  parcel·les que el Consistori pretén cedir a títol gratuït al Consell de Mallorca. 
 
CLÁUSULES 
 
PRIMERA.-OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest conveni és articular la col·laboració entre el Consell Insular de 
Mallorca i l’Ajuntament de Pollença, per la qual el Consell cedirà a l’Ajuntament la 
titularitat de les carreteres (corresponents a la 1ª línia del Port de Pollença) Ma-2200-A 
(entre el pk 58,670 i el pk 59,300), Ma-2210 (entre el pk 0,000 i el pk 1,990) i Ma-
2220-A (entre el pk 59,300 i el pk 61,830), i l’Ajuntament cedirà a títol gratuït al 
Consell les finques, ubicades en els terrenys sobre els quals es va executar la variant del 
Port de Pollença i respecte de les quals aquell manifesta ésser el titular. 
 
SEGONA.- VIGÈNCIA 
 
La vigència d’aquest conveni és a partir de la data de la signatura d’aquest document i, 
en conseqüència, obliga a les parts des d’aquest moment i fins el compliment de les 
obligacions per ambdues parts, o bé fins que sobrevingui una de les causes d’extinció a 
la clàusula cinquena. 
 
TERCERA.- DESENVOLUPAMENT DELS OBJECTIUS 
 
Les parts mitjançant el present conveni acorden, els drets i les obligacions que cada un 
d’elles assumeix. 
  
- El  Consell de Mallorca es compromet a:  
 

i. Concedir a l’Ajuntament de Pollença una aportació econòmica màxima de 
494.000 € (IVA inclòs), quantitat que segon informe del cap del Servei 
d’Explotació i Conservació, és  necessària per deixar en condicions acceptables 
la capa de ferm superficial d’aquestes carreteres. A aquesta quantitat se li 
aplicarà la baixa de l’adjudicació de les obres de peatonalització i millores 
urbanes del passeig Saralegui, passeig Londres i avinguda Alemanya del Port de 
Pollença. 

 
ii. Concedir a l’Ajuntament de Pollença una bestreta del 50%( Base 35 punt 5 de 
les Bases d’execució del pressupost de 2017) de l’aportació econòmica, que 
s’abonarà un cop l’Ajuntament comuniqui l’adjudicació de  l’obra i l’altre 50% 
un cop l’Ajuntament justifiqui, amb les certificacions d’obra, la seva total 
execució i un enginyer de la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat 
informi que les obres han finalitzat.   
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iii. Cedir a l’Ajuntament de Pollença, la titularitat de les carreteres 
(corresponents a la 1ª línia del Port de Pollença) Ma-2200-A (entre el pk 58,670 
i el pk 59,300), Ma-2210 (entre el pk 0,000 i el pk 1,990) i Ma-2220-A (entre el 
pk 59,300 i el pk 61,830), que passaran a integrar-se en la xarxa local de la dita 
Corporació des del moment en què se'n formalitzi la recepció, mitjançant la 
signatura, per ambdues Administracions Públiques, de la corresponent Acta de 
Lliurament. 

 
- L ’Ajuntament de Pollença es compromet a: 
 

i. Presentar davant el Consell de Mallorca les certificacions d’obra i un certificat 
del Tresorer municipal on es detallen les factures, imports, proveïdors i dates de 
pagament de les obres de peatonalització i millores urbanes del passeig 
Saralegui, passeig Londres i avinguda Alemanya del Port de Pollença. 

  
ii. Regularitzar la situació jurídica de les parcel·les ubicades en els terrenys 
sobre els quals es va executar la variant del Port de Pollença de titularitat de 
l’Ajuntament, per cedir-les al Consell de Mallorca, amb tots els drets i 
obligacions que això comporta.  

 
QUARTA.- GESTIÓ DEL CONVENI 
 
Amb la finalitat de tractar totes les aquelles qüestions que es puguin derivar del present 
conveni i proposar, si escau el cas als òrgans competents les mesures a adoptar, es podrà 
constituir una comissió de seguiment.  
 
CINQUENA.- EXTINCIÓ 
 
El conveni quedarà extingit una vegada transcorregut el període de vigència esmentat en 
la clàusula segona, o per la concurrència de qualsevol de les següents circumstàncies: 
 

a) Per mutu acord entre les parts. 
 
b) Per incompliment de les seves obligacions per qualsevulla de les parts.  

 
SISENA.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
 
Les parts acorden resoldre de mutu acord les qüestions que puguin sorgir de la 
interpretació i el compliment d’aquest conveni o plantejar-les, en el seu cas, davant la 
Comissió de Gestió del Conveni que es creï. 
 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per 
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament.» 
 
2. Traslladar aquest acord a la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat del 
Departament de Territori i Infraestructures. 
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3. Traslladar aquest acord a l’òrgan del Departament de Modernització i Funció Pública 
competent per dur a terme les pertinents modificacions tant en l’inventari de béns de la 
corporació com en el Registre de la Propietat, tot instant-li perquè les efectuï. 
 
4. Publicar l’Acta de Lliurament signada per la Consellera Executiva del Departament 
de Territori i Infraestructures i el Batlle-President de l’Ajuntament de Pollença i el 
plànol dels trams de carreteres objecte de cessió, en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears als efectes del seu general coneixement.» 
 
Atès que el Consell de Mallorca té una reserva de crèdit núm. 220160027114, de dia 
22/02/2018, de quatre-centes noranta-quatre mil euros ( 494.000,00€), en la partida 
pressupostària 55.45300.76291 del pressupost de despeses per a l’any 2018, per 
aportació a l’Ajuntament de Pollença. 
 
El conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Pollença en 
matèria de carreteres, es va signar el dia 19 d’abril de 2017, i en la seva clàusula tercera  
preveia una aportació econòmica màxima de 494.000 € (IVA inclòs), a l’Ajuntament de 
Pollença. A aquesta quantitat se li aplicarà la baixa de l’adjudicació de les obres de 
peatonalització i millores urbanes del passeig Saralegui, passeig Londres i avinguda 
Alemanya del Port de Pollença. 
 
L’Ajuntament de Pollença, el dia 19 de desembre de 2017, amb registre general 
d’entrada 39002, ens va sol·licitar l’abonament de l’aportació econòmica establerta a la 
clàusula tercera del conveni de col·laboració subscrit el dia 19 d’abril de 2017, 
adjuntant el decret d’alcaldia de dia 14 de novembre de 2017, pel qual es va adjudicar  
les obres del projecte de peatonització i millores urbanes del Passeig Saralegui, passeig 
Londres i Avinguda Alemanya del Port de Pollença, amb una baixa sobre el preu de 
licitació d’18’90%. 
 
La proposta d’aprovació de la despesa econòmica prevista en el conveni de 
col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament de Pollença en matèria 
de carreteres, de la cap de Servei d’UGE i Contractació de dia 22 de gener de 2018, ha 
estat informada de conformitat per la Intervenció delegada el de dia 6 de març de 2018.  
 
La consellera executiva de Territori i Infraestructures eleva al Consell Executiu per ser 
l’òrgan competent en aplicació de l’article 1 j) del Decret d’organització del Consell de 
Mallorca de dia 9 de juny de 2017, (BOIB núm. 73, de 15 de juny), modificat pels 
decrets de dia 20 de juny de 2017 (BOIB núm. 77, de 24 de juny), de dia 24 de juliol de 
2017, (BOIB núm. 92, de 29 de juliol) i de dia 16 de gener de 2018 (BOIB núm. 12, de 
25 de gener) i la Base 23.4 del pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 2018, que 
indica que el Consell Executiu del Consell de Mallorca és l’òrgan competent per 
aprovar convenis independentment de la seva quantia,  autoritzar i disposar despeses de 
quantia superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00€), la proposta següent: 
 
 
ACORD 
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1. Aprovar l’aportació econòmica  màxima de quatre-cents noranta-quatre mil euros 
494.000 € (IVA inclòs) a l’Ajuntament de Pollença, prevista al conveni de col·laboració 
entre el Consell  de Mallorca i l’Ajuntament de Pollença en matèria de carreteres signat 
el dia 19 d’abril de 2017, amb càrrec a la RC núm. 220160027114, de dia 22/02/2018 de 
quatre-centes noranta-quatre mil euros (494.000,00€), de la partida pressupostària 
55.45300.76291 del pressupost de despeses per a l’any 2018. 

 
2. Autoritzar i disposar una aportació econòmica màxima de quatre-cents mil sis-cents 
trenta-quatre euros 400.634 € (IVA inclòs) a l’Ajuntament de Pollença, amb càrrec a la 
RC núm. 220160027114, de dia 22/02/2018, resultat d’aplicar el 18’90% de baixa 
d’adjudicació de les obres de peatonalització i millores urbanes del passeig Saralegui, 
passeig Londres i avinguda Alemanya del Port de Pollença a l’aportació econòmica 
establerta a la clàusula tercera del conveni de col·laboració entre el Consell  de Mallorca 
i l’Ajuntament de Pollença en matèria de carreteres signat el dia 19 d’abril de 2017. 
 
3. Anul·lar la diferència de crèdit de la RC núm. 220160027114, de dia 22/02/2018 de 
quatre-centes noranta-quatre mil euros (494.000,00€), de la partida pressupostària 
55.45300.76291 del pressupost de despeses per a l’any 2018. 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PEL 
SINDICAT COMISSIONS OBRERES CONTRA LA RESOLUCIÓ  DE LA 
VICEPRESIDENTA SEGONA DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS 
SOCIALS, DE 12 DE FEBRER DE 2018, PER LA QUAL S’APROVA LA 
CONVOCATÒRIA PER ASSIGNAR TEMPORALMENT TASQUES A DOS 
EDUCADORS/ES SOCIALS DE L’IMAS PER DUR A TERME TASQUES DE 
LA SECCIÓ D’ACOLLIMENTS FAMILIARS. 

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

Antecedents de fet.  
 
1. En la sessió ordinària de la Comissió Tècnica Permanent de la mesa Sectorial de 
Negociació de l'IMAS de 8 de febrer de 2018 es va tractar el punt relatiu a la 
convocatòria per assignar temporalment tasques a dos Educadors/es Socials de l'IMAS 
per dur a terme tasques de la Secció d'Acolliments Familiars sense arribar a cap acord.  
 
2. Mitjançant la Resolució de la vicepresidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 
,de 12 de febrer de 2018, es va aprovar la convocatòria per assignar temporalment 
tasques a dos Educadors/es Socials de l'IMAS per dur a terme tasques de la Secció 
d'Acolliments Familiars. 
 
La convocatòria esmentada es va publicar a la web i a la intranet de l'IMAS en data de 
13 de febrer de 2018.  
 
3. Amb data del Registre General d'Entrada de 20 de febrer de 2018, i núm. 5346, el 
sindicat Comissions Obreres, va interposar recurs d'alçada contra la resolució de la 
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presidenta de l'Institut Mallorquí d´Afers Socials per la qual s'aprova una convocatòria 
per assignar temporalment tasques a dos Educadors/es Socials de l'IMAS per dur a 
terme tasques de la Secció d'Acolliments Familiars, al·legant que aquesta convocatòria 
no ha estat sotmesa a l'obligada negociació a la Mesa Sectorial de Negociació, amb 
l'agreujant que es modifica substancialment afegint la valoració de l'experiència 
professional, que el fet anterior suposa realitzar un procediment restringit a les persones 
que ja ha realitzat aquestes tasques amb anterioritat, ja que sols aquestes podran obtenir 
la puntuació d'aquest apartat, i que es vulnera el principi d'igualtat, i que en el model de 
sol·licitud es possibilita acreditar motius de conciliació de la vida familiar i laboral quan 
en el barem de la convocatòria aquest mèrit no hi figura, i sol·licita la declaració de 
nul·litat de l'acte impugnat i en tant es decideix la primera, sol·licita la suspensió de 
l'acte impugnat perquè causarà perjudicis irreparables a altres candidats i farà ineficaç la 
probable resolució estimatòria. 
 
4. En la sessió ordinària de 28 de febrer de 2018 de la Mesa Sectorial de Negociació de 
l'IMAS es va donar per negociat amb el vot en contra dels sindicats Comissions 
Obreres, UGT, i STEI-INTERSINDICAL el punt 2 de l'ordre del dia, relatiu a la 
ratificació de la convocatòria per assignar temporalment tasques a dos Educadors/es 
Socials de l'IMAS  
 
Fonaments de dret 
 
Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de data 12 de febrer de 
2018, per la qual s’aprova la convocatòria per assignar temporalment tasques a dos 
Educadors/es Socials de l'IMAS per dur a terme tasques de la Secció d'Acolliments 
Familiars.  
 
Segon.- D'acord amb el que es disposa a l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de 
l'IMAS (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 la 
Llei del procediment administratiu comú. 
 
Tercer.- 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. 
 
Atesos els articles de referència, el recurs d'alçada interposat el 20 de febrer de 2018, 
contra la Resolució de 12 de febrer de 2018 es va interposar en temps i en la forma 
escaients.  
 
Quart.- Mitjançant el recurs d'alçada interposat, el sindicat recurrent sol·licita la 
declaració de nul·litat de la resolució de la convocatòria, i, en tant es resol, sol·licita la 
suspensió de l'execució de l'acte impugnat.  
 
Cinquè.- En relació a la declaració de nul·litat de la resolució esmentada, l'article 47.1 
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
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administracions públiques, regula les causes de nul·litat dels actes de les 
administracions públiques de la següent manera: 
 
« Els actes de les administracions públiques són nuls de ple dret en els casos següents: 
 
a) Els que lesionin els drets i les llibertats susceptibles d’empara constitucional. 
b) Els dictats per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del 
territori. 
c) Els que tinguin un contingut impossible. 
d) Els que siguin constitutius d’infracció penal o es dictin com a conseqüència 
d’aquesta. 
 
e) Els dictats prescindint totalment i absolutament del procediment legalment establert o 
de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels 
òrgans col·legiats. 
f) Els actes expressos o presumptes contraris a l’ordenament jurídic pels quals 
s’adquireixen facultats o drets quan no es tinguin els requisits essencials per adquirir-
los. 
g) Qualsevol altre que s’estableixi expressament en una disposició amb rang de llei.» 
 
Haguda compte l'article de referència, en relació a la infracció del principi d'igualtat 
al·legada pel sindicat recurrent, és necessari que l'acte administratiu impliqui una 
desigualtat entre els interessats, es a dir que l'aplicació de l'acte produeixi un tracte 
desigual entre iguals (TCo 144/1988), fet que no ocorre en aquest cas ja que l'aplicació 
de barem establert en la resolució impugnada és el mateix per a tots els participants.  
 
Respecte a la comparació amb altres convocatòries semblants que realitza el recurrent, 
el principi d'igualtat no impedeix que l'Administració deixi de banda el precedent 
administratiu, ni se l'atribueix, en general, caràcter vinculant (entre d'altres TCo 
75/1983; 68/1982).  
 
Atès tot el que s'ha exposat fins ara, no és procedent declarar la nul·litat de la Resolució 
de la presidenta de l’IMAS de 12 de febrer de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria 
per assignar temporalment tasques a dos Educadors/es Socials de l'IMAS per dur a 
terme tasques de la Secció d'Acolliments Familiars.  
 
Sisè.- En relació a la sol·licitud de suspensió de l'execució de l'acte, l'article 117 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques regula la suspensió de l'execució dels actes en els següents termes:  
 
«1. La interposició de qualsevol recurs, excepte en els casos en què una disposició 
estableixi el contrari, no suspèn l’execució de l’acte impugnat. 
 
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, l’òrgan a qui competeix resoldre el 
recurs, amb la ponderació prèvia, suficientment raonada, entre el perjudici que causaria 
a l’interès públic o a tercers la suspensió i l’ocasionat al recurrent com a conseqüència 
de l’eficàcia immediata de l’acte recorregut, pot suspendre, d’ofici o a sol·licitud del 
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recurrent, l’execució de l’acte impugnat quan concorrin alguna de les circumstàncies 
següents: 
 
a) Que l’execució pugui causar perjudicis de reparació impossible o difícil. 
b) Que la impugnació es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret que 
preveu l’article 47.1 d’aquesta Llei » 
 
D'acord amb l'anterior, és necessària la ponderació prèvia i raonada suficientment, entre 
el perjudici que causaria a l’interès públic o a tercers la suspensió de l’acte impugnat i el 
perjudici que es causa al recurrent com a conseqüència de l’eficàcia immediata de l’acte 
recorregut.  
 
Setè.- L'acte recorregut és la Resolució per la qual s'aprova la convocatòria per assignar 
temporalment tasques a dos Educadors/es Socials de l'IMAS per dur a terme tasques de 
la Secció d'Acolliments Familiars, la qual causaria un perjudici tant a la Secció 
d'Acolliments Familiars del Servei de Menors i Família que no podrà comptar amb dos 
educadors/es socials, al servei que presta aquesta Secció, i a les persones que han 
presentat sol·licitud per participar en la convocatòria.  
 
En tot cas, l’òrgan competent per resoldre el recurs pot suspendre, d’ofici o a sol·licitud 
del recurrent, l’execució de l’acte impugnat quan concorri alguna de les causes de 
nul·litat de ple dret previstes en l'article 47.1 de la Llei 39/2015, la qual cosa, com ja 
s'ha exposat en el fonament cinquè no s'ha produït.  
 
Vuitè.- Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut 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. 
 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti els acords següents: 
 
Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat pel sindicat Comissions Obreres 
(CCOO) , contra la Resolució de la presidenta de l'IMAS de 12 de febrer de 2018, per la 
qual s’aprova la convocatòria per assignar temporalment tasques a dos Educadors/es 
Socials de l'IMAS per dur a terme tasques de la Secció d'Acolliments Familiars.  
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a les persones interessades. 
 
 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA SUBVENCIÓ PEL QUE FA A 
L’AJUNTAMENT D’ALGAIDA PER EXECUTAR LES OBRES PER A LA 
INSTAL·LACIÓ I/O ADEQUACIÓ D’HIDRANTS PER A EMERGÈNCIES. 

Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 
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El Consell Executiu  del Consell de Mallorca, en sessió que va tenir lloc el dia 9 d’agost 
de 2017, va adoptar l'acord d'aprovar un conveni tipus de col·laboració entre el Consell 
de Mallorca i els ajuntaments de població superior a 8.000 habitants i inferior o igual a 
12.000 habitants per a la instal·lació i/o adequació d’hidrants en el seu terme municipal 
per atendre qualsevol tipus d’emergència. 

En aquest acord es va autoritzar una despesa total de 974.800,00 euros, amb càrrec a la 
partida pressupostària 65 94310 76291 del pressupost de despeses de 2017 (en aquesta 
quantitat s’inclouen les aportacions econòmiques per honoraris de redacció i direcció 
d’obra que pugen a la quantitat de 28.000 euros) per fer front a les aportacions 
econòmiques derivades de la signatura dels convenis.  
 
A l’Ajuntament d’Andratx (CIF 0700500-B) li va correspondre un import màxim 
d’aportació econòmica per a l’execució de les obres de 133.200,00 euros.  
 
L’Ajuntament d’Andratx, en un termini de dos mesos a partir de la comunicació de 
l’acord del Consell Executiu, va procedir a aprovar per acord del Ple el conveni tipus i 
va trametre dos exemplars del projecte tècnic d’hidrants. 
 
Una vegada revisat el projecte per part dels serveis tècnics, es va procedir amb data 4 de 
gener de 2018 a la signatura del conveni amb l’Ajuntament d’Andratx.  
 
El punt 9 d'aquest acord diu el següent, pel que fa al termini per acabar les obres 
d'instal·lació i/o adequació d’hidrants: 
 
"9.- L’adjudicació de les obres i, també, la presentació del certificat d’adjudicació 
(ANNEX II) al Consell de Mallorca s’ha de fer en el termini de tres mesos següents a la 
data de la firma dels convenis amb cada ajuntament, i la finalització de les obres i, a la 
vegada, la presentació al Consell de Mallorca de la documentació prevista al punt 5 
d’aquest acord, en el termini de set mesos comptadors també des de la data de la firma 
dels convenis". 
 
Per tot això, el termini per adjudicar les obres per dur a terme la instal·lació i/o 
adequació d'hidrants per a emergències finalitza el dia 4 d’abril de 2018. 
 
L’Ajuntament d’Andratx, mitjançant escrit de data 14 de febrer de 2018, ha sol·licitat 
una ampliació del termini per adjudicar l’obra d’un mes, és a dir, fins el dia 4 de maig 
de 2018, ja que l’ajuntament no té el pressupost aprovat i no donarà temps per adjudicar 
l’obra.  
 
Per la qual cosa s’ha de procedir, pel que fa a l’Ajuntament d’Andratx, a modificar les 
condicions de l’acord de concessió de la subvenció i el conveni firmat al seu dia.  
 
L’òrgan competent és el Consell Executiu, ja que és l’òrgan que va concedir l’aportació 
econòmica a l’Ajuntament d’Andratx per a la instal·lació i/o adequació d’hidrants per a 
emergències i va aprovar el conveni tipus de col·laboració.  
 
Per tot això, el conseller executiu de Desenvolupament Local fa al Consell Executiu del 
Consell de Mallorca la següent proposta d’ 
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ACORD 
 
1.- Modificar el punt 9 de l’acord del Consell Executiu de dia 9 d'agost de 2017 pel que 
fa a l’Ajuntament d’Andratx ( CIF 0700500-B) en el sentit que el termini per adjudicar i 
presentar el certificat d’adjudicació de les obres d'instal·lació i/o adequació d'hidrants 
per a emergències no serà per a aquest ajuntament de tres mesos comptadors des de la 
data de la firma del conveni, sinó de quatre mesos, el qual finalitzarà el dia 4 de maig de 
2018, ja que l’Ajuntament no té el pressupost aprovat i no donarà temps per adjudicar 
l’obra.  
 
2.- Aquesta modificació no danya el dret de tercers, ja que és un acte administratiu 
individualitzat que no afecta a la resta d'ajuntaments beneficiaris relacionats a l’acord 
del Consell Executiu de dia 9 d’agost de 2017. 
 
3.- Modificar la clàusula octava del conveni de col·laboració signat el dia 4 de gener de 
2018 entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Andratx per a la instal·lació i/o 
adequació d’hidrants per a emergències en el sentit que aquesta clàusula en lloc de dir 
que l'Ajuntament d'Andratx tendrà tres mesos per adjudicar i presentar el certificat 
d’adjudicació de l’obra ha de dir que tendrà quatre mesos.  
 
De conformitat amb l'article 44 en relació amb el 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acord no es 
podrà interposar recurs en via administrativa, si bé es podrà formular potestativament 
REQUERIMENT per a la seva anul·lació o revocació en el termini de dos mesos 
comptadors des del dia que rebi la present notificació amb caràcter previ a la 
interposició de recurs contenciós administratiu. 
El requeriment s'entendrà desestimat si en el termini d'un mes des de la seva presentació 
no es notifica resolució expressa. El termini per interposar el recurs contenciós 
administratiu serà de dos mesos comptadors des del dia següent a aquell en el qual es 
rebi comunicació de la resolució expressa sobre el requeriment previ o aquest s'entengui 
desestimat de forma presumpta.  
Si no formula requeriment previ, podrà interposar directament recurs contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la 
recepció de la present notificació. 
 
No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi 
pertinent.        
 

 

 


