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RELACIO ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 21 DE MARÇ DE 2018 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (14-3-2018). 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE AL CONSELLERIA DE CULTURA 
PARTICIPACIÓ I ESPORTS DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I EL 
CONSELL DE MALLORCA PER L’EXECUCIÓ DE LES FINALS DEL 
PROGRAMA DE COMPETICIÓ DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR DE 
LES ILLES BALEARS 2018. 
 
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
Antecedents 
 
1. El dia 16 de novembre de 2017, la cap de Secció de Foment d’Esport, amb el 
vistiplau de la directora insular d’Esports, va emetre informe justificant la conveniència 
de signar un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Cultura, Participació i 
Esports del Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per l’execució de les 
finals del programa de competició de l’esport per a l’edat escolar de les Illes Balears 
2018. 
 
2. El dia 28 de novembre de 2017, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports va 
resoldre iniciar el corresponent expedient per a signar un conveni de col·laboració entre 
la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears i el 
Consell de Mallorca per l’execució de les finals del programa de competició de l’esport 
per a l’edat escolar de les Illes Balears 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 70.9 de l’estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix com a 
competència pròpia dels consells insulars, entre d’altres, “Esport i lleure. Foment i 
promoció de les activitats esportives i de lleure”. 
 
2. La Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, estableix a l’article 
11, que són competències dels consells insulars, entre d’altres: 

a) Col·laborar, dins el seu àmbit territorial, amb les altres administracions i amb 
les entitats en el bon desenvolupament de l’esport base. 
d) Definir, planificar i executar els programes adreçats a una major pràctica 
esportiva en els diferents àmbits i sectors socials, i participar-hi. 
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e) Organitzar i regular competicions i manifestacions esportives, sense perjudici 
de les federacions i del Comitè Olímpic Espanyol. 

 
3. Correspon al conseller executiu signar en nom del Consell de Mallorca els convenis 
de col·laboració amb altres entitats públiques relatius a assumptes del departament, 
d’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del Decret de la presidència del Consell de 
Mallorca de 9 de juny de 2017 pel qual es determina l’organització del Consell Insular 
de Mallorca (BOIB núm. 73 de 15 de juny de 2017). 
 
4. L’article 47 i següents de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del Règim Jurídic del 
Sector Públic que defineix i regula els convenis intradministratius firmats entre 
administracions públiques. 
 
Per tant, propòs al vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports que elevi a la consideració del Consell Executiu la següent  
 
Proposta d’acord 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, entre la Conselleria de Cultura, 
Participació i Esports del Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per 
l’execució de les finals del programa de competició de l’esport per a l’edat escolar de 
les Illes Balears 2018. 
 
                                                                                                                                                                           
Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del 
Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per a l’execució de les finals del 
programa de competició de l’esport per a l’edat escolar de les Illes Balears de 2018 
 
Parts 
 
Francesca Tur Riera, consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes 
Balears, d’acord amb el Decret 7/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, 
pel qual es disposa el seu nomenament, i en virtut de la delegació del president de les 
Illes Balears continguda en el Decret 25/2003, de 24 de novembre, en l’exercici de les 
facultats que li atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, 
Patrimoni i Esports, del Consell de Mallorca, d’acord amb el que es preveu en l’apartat 
d de l’article 1 del Decret de la presidència del Consell de Mallorca de 9 de juny de 
2017 pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 
73, de 15 de juny de 2017). 
 
Antecedents 
 
1. L'article 5 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l'esport de les Illes Balears, 

estableix, entre d'altres, els següents objectius i finalitats de les polítiques esportives 
de les administracions públiques de les Illes Balears: 
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a) Fomentar, ordenar, promoure i difondre el coneixement de l’esport i de qualsevol 
activitat física basada en la millora i la protecció de la salut. 
 
c) Promoure l’esport en tots els àmbits i facilitar els mitjans que permetin practicar-
lo, amb la finalitat d’obtenir una millor qualitat de vida i un major benestar social, i 
també un hàbit beneficiós per a la salut. 
 
f) Promoure les condicions que afavoreixin la igualtat de la dona en l’esport i la seva 
incorporació en tots els nivells esportius, tècnics i directius. 
 
j) Promoure i planificar l’esport de competició i d’alt nivell autonòmic, en 
col·laboració amb les federacions esportives i altres autoritats competents en la 
matèria, i vetllar perquè es practiqui d’acord amb els principis del moviment 
olímpic, de respecte envers el contrincant i de joc net. 
 

2. L’article 10.1 d de la Llei 14/2006 disposa que correspon a l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears convocar i regular els programes de 
promoció esportiva d’àmbit balear, que es duran a terme en col·laboració amb els 
consells insulars, així com les fases finals de les competicions que incloguin els 
programes esmentats. 

 
3. L’article 11 de la Llei 14/2006 estableix que correspon a l'administració dels consells 

insulars l’exercici, entre d'altres, de la competència següent: 
 

c) Planificar, en col·laboració amb la resta d’administracions públiques, fomentar i 
executar els programes d’esport escolar i d’esport per a tothom. 

 
4. L’article 19.1 de la referida Llei determina que l’administració esportiva de la 

comunitat autònoma ha d’aprovar el programa d’esport escolar, en el qual s’ha de 
determinar el conjunt d’activitats fisicoesportives que s’han d’implantar per fomentar 
la pràctica de l’activitat esportiva organitzada en l’àmbit de la població en edat 
escolar. 

 
5. L’article 11 del Decret 38/2015, de 22 de maig, pel qual es regula l’activitat esportiva 

en edat escolar a les Illes Balears, determina la creació del Pla de l’activitat física i 
esportiva per a l’Edat Escolar a les Illes Balears, que estarà constituït pels programes 
d’activitat física i esportiva per a l’edat escolar en els àmbits de promoció, iniciació i 
competició, promoguts a iniciativa de l’Administració del Govern de les Illes Balears 
i dels consells insulars, i amb la col·laboració de les federacions esportives, dels 
ajuntaments i de les entitats esportives balears, en general. 

 
6. L’article 14 del Decret esmentat crea i estableix, com a òrgan de gestió, la Comissió 

Tècnica Permanent del Pla de l’Activitat Física i Esportiva per a l’Edat Escolar a les 
Illes Balears (en endavant, CTP), integrada per representants de les administracions 
públiques esportives responsables de l’esport a les Illes Balears, així com per 
representants de federacions esportives, que té les funcions següents: 
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a) Estudiar les propostes de programes específics d’esport per a l’edat escolar a les 
Illes Balears. 

 
b) Proposar la introducció o la supressió dels programes específics d’esport per a 

l’edat escolar a les Illes Balears. 
 

c) Proposar els criteris generals de desenvolupament i de control de les activitats que 
integren els programes del Pla. 

 
d) Controlar i avaluar els programes desenvolupats i proposar-hi millores. 

 
e) En general, coordinar i desenvolupar el Pla d’Activitat Física i Esportiva per a 

l’Edat Escolar a les Illes Balears. 
 
7. A proposta de la CTP, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports convoca de 

manera anual les finals del programa de competició de l’esport per a l’edat escolar de 
les Illes Balears de la temporada en curs, en les quals poden prendre part els consells 
insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, representats pels seus equips 
i/o esportistes que s’han classificat dins el programa de competició insular.   

 
8. A la reunió de la CTP de data 7 de juliol de 2016 s’acorden normes generals 

d’organització de les fases finals i es publiquen a la web de la Direcció General 
d’Esports i Joventut, a l’apartat “Esport escolar”>”Normativa general”. 

 
9. El Decret 9/2017, de 7 d'abril, 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, disposa en l'article 
2.10 d que la Direcció General d'Esports i Joventut de la Conselleria de Cultura, 
Participació i Esports exerceix la competència, entre d'altres, en matèria de foment de 
l'activitat esportiva i de l'esport i especialment en l'àmbit escolar. 

 
10. Les competències en matèria d’activitat física i esport de les diferents 

administracions públiques de les Illes Balears s’han d’exercir sota els principis 
d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, d’acord amb el 
que disposa l’article 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic i l'article 3 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 
11. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, regula els 

convenis de col·laboració en els articles 47 i següents, i la Llei 3/2003, de 26 de 
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, en l’article 78.1, estableix que es poden subscriure convenis de col·laboració 
amb les altres administracions públiques en l’àmbit de les respectives competències.  
 

12. És fora de tot dubte la importància de les activitats físiques, recreatives i esportives 
per al desenvolupament i el benestar de la societat en general.  

  el seu entorn, tan a l’àmbit municipal en et, com a l’àmbit autonòmic en .  
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Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest Conveni de col·laboració, d’acord amb les següents  
 
Clàusules 
 
a) L’objecte d’aquest Conveni és fixar el marc de col·laboració entre la Conselleria de 

Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears i el Consell de 
Mallorca per desenvolupar el programa de competició de finals escolars, 
convocades per resolució del director general d’Esports i Joventut per a l’any 2018, 
mitjançant l'organització dels desplaçaments i allotjaments, transports interns i 
manutenció dels esportistes de Mallorca que hagin de participar en aquesta 
competició. 

b) La Conselleria de Cultura, Participació i Esports es compromet a:  
- Organitzar els desplaçaments amb avió o vaixell de tots els esportistes i tècnics 

de Mallorca que hagin de participar a les finals balears escolars durant l’any 
2018 convocades per la Direcció General d’Esports i Joventut. 

- Organitzar els allotjaments, trànsfers, transports interns, manutencions i 
transports de materials de tots els esportistes i tècnics de Mallorca que hagin de 
participar a les finals balears escolars durant l’any 2018 convocades per la 
Direcció General d’Esports i Joventut. 

- Incloure el logotip del Consell de Mallorca en tot el material gràfic i publicitari 
que s’hagi d’emprar per donar difusió a les activitats incloses en aquest Conveni. 

c) El Consell de Mallorca es compromet a tramitar les inscripcions dels esportistes o 
equips de Mallorca davant la  Direcció General d’Esports i Joventut. Concretament 
tendrà les funcions següents: 

a) Comprovar que la documentació i informació enviada per les federacions de tots 
els esportistes i tècnics que hagin de participar en els campionats convocats és 
completa i, posteriorment, trametre-li el full d'inscripció i les còpies dels DNI 
dels membres de l'expedició corresponent de Mallorca,  segons el procediment 
que es va acordar a la sessió de 14 de novembre de 2017 de la Comissió Tècnica 
Permanent del Pla de l'Activitat Física i Esportiva per a l'Edat Escolar a les Illes 
Balears. 

b) Comprovar i comunicar a la Direcció General d’Esports i Joventut que la 
federació esportiva corresponent disposa de la documentació acreditativa de què 
totes les persones que formin part de l’expedició de Mallorca com a tècnics o 
entrenadors no estan incloses en el Registre central de delinqüents sexuals, tal 
com es determina a l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de 
protecció jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil i de la llei 
d’enjudiciament civil, introduït per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de 
modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència. 

c) Comprovar i comunicar a la Direcció General d’Esports i Joventut que la 
federació esportiva corresponent disposa de les autoritzacions maternes/paternes 
de tots els esportistes de Mallorca que s’hagin de desplaçar i participar a les 
competicions fora de l’illa de Mallorca. 

d) Designar un cap d’expedició per a cadascuna de les finals o grup de finals que es 
duguin a terme durant la temporada, els quals compliran les funcions que estan 
determinades en les normes generals d’organització de les fases finals. En cas 
que només es dugui a terme una sola final durant el mateix cap de setmana, el cap 
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d’expedició podrà ser membre del cos tècnic de l’expedició. En cas que es dugui 
a terme més d’una final, el cap d’expedició tindrà funcions exclusives i no podrà 
formar part de cap cos tècnic dels esports en competició. 

e) Col·laborar activament amb la Direcció General d’Esports i Joventut en 
l’organització de les finals escolars que s’hagin de dur a terme a l’illa de 
Mallorca, sempre que sigui compatible amb el desenvolupament de les activitats 
pròpies, especialment en la reserva d’instal· lacions, coordinació amb les 
federacions esportives, desenvolupament de la competició, lliurament de 
guardons i premis, desenvolupament d’actes relacionats amb la transmissió de 
valors, i qualsevol altra activitat relacionada directament amb l’organització de 
les finals escolars que s’hagin de desenvolupar a Mallorca.  
 

4. Del contingut del Conveni no es deriven obligacions econòmiques. No obstant això, 
ambdues parts es comprometen a tramitar i subscriure els instruments jurídics i 
expedients de despesa que siguin necessaris per acomplir-ne l’objecte.  
 

5. Amb la finalitat de fer el seguiment de l’objecte del Conveni, coordinar l’actuació 
de les parts implicades i resoldre les diferències que hi pugui haver en la 
interpretació del Conveni, s’acorda que aquestes funcions es duran a terme a la 
Comissió Tècnica Permanent del Pla de l’Activitat Física i Esportiva per a l’Edat 
Escolar a les Illes Balears, prevista a l’article 14 del Decret 38/2015, de 22 de maig, 
pel qual es regula l’activitat esportiva en edat escolar a les Illes Balears. 

 
6. El present Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Cultura, Participació i 

Esports i el Consell de Mallorca és de caràcter juridicoadministratiu, i, així, les 
qüestions litigioses que se'n puguin derivar s'han de sotmetre als jutjats o als 
tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

7. Aquest Conveni té vigència fins al 31 d’agost de 2018, sense perjudici que es pugui 
prorrogar per acord exprés de totes les parts signants. 

8. El Conveni s’extingirà per expiració del temps convingut en la clàusula anterior o 
per alguna de les causes següents: 

 
a) L’acord mutu de les parts, que s’ha de formalitzar per escrit. 

 
b) L’incompliment greu o manifest de les obligacions d’una de les parts. 

 
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de dur a terme l’objecte del 

Conveni. 
 

d) Per decisió judicial que declari la nul·litat del Conveni. 
  

e) La denúncia expressa de qualsevol de les dues parts per rescindir unilateralment 
el Conveni, que s’ha de comunicar per escrit a l’altra part amb una antelació 
mínima de tres mesos. 

 
Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni de col·laboració en dos 
exemplars. 
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Palma,  
 
Pel Govern de les Illes Balears   Pel Consell de Mallorca 
 
 
Segon.  Notificar aquest acord a  la Conselleria de Cultura Participació i Esports del 
Govern de les Illes Balears. 
 
 
PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA, 
ANUAL I ORDINÀRIA DE L’ANY 2018 A LA FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA. 
 
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
Fets 
 
1. La Fundació Teatre Principal de Palma és una entitat integrada en el sector públic del 
Consell de Mallorca, el qual té la condició de Patró com a  institució fundadora i, el 
deure de garantir anualment els recursos econòmics mitjançant una aportació anual amb 
càrrec als seus pressuposts, atès l'art. 9 a) dels Estatuts de la Fundació. 
 
2. Dia  20 de febrer de 2018, la Fundació Teatre Principal de Palma va sol·licitar a 
través de la corresponent documentació (NRE 7323) la concessió de l’aportació anual, 
econòmica i ordinària de capítol IV (3.551.000,00 €) en concepte de transferència 
corrent, corresponent a l’any 2018 que el Consell de Mallorca li ha de lliurar, per tal de 
fer front a les seves despeses de funcionament i al seu pla d’actuació  2018. 
 
3. En els pressuposts de 2018, existeix crèdit adequat i suficient en la partida 
nominativa 20.33710.48901 dotada amb 3.551,000,00 €, per atendre a l’aportació 
esmentada, en virtut del document comptable RC  amb el núm. de referència 
22018000314 i núm. d'operació 220180000086. 
 
4. Dia 26 de febrer de 2018, el director insular de Cultura va justificar, en la memòria 
pertinent, la concessió de l'aportació esmentada a càrrec de l'aplicació del Pressupost de 
2018. 
  
5. Dia 26 de febrer de 2018, el TAG de la Unitat Jurídica Administrativa de Cultura ha 
informat favorablement sobre els aspectes jurídics de la concessió de l’aportació 
assenyalada. 
 
6. Dia 7 de març de 2018, la Intervenció delegada de la Misericòrdia ha emès informe 
favorable. 
 
Fonaments de dret 
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1. Les bases 33.2.b), 25.6 e)  i 25.5 de les Bases d’execució del pressupost per a l’any 
2018. 
 
2. L’art. 34.4 de la Llei 38/2003, general de subvencions. 
 
3. L’art. 88 R.D. 887/2006 de 21 de juliol, reglament de la Llei 38/2003, general de 
subvencions. 
 
4. Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de 
febrer de 2017)  i  Decret d’organització del Consell de Mallorca de 9 de juny de 2017 . 
 
En virtut de tot el que s'ha exposat, i d'acord amb l'article 31 e) del Reglament orgànic 
del consell de Mallorca, elevo al consell Executiu, la següent proposta d' 
 
Acord 
 
 1. Aprovar i iniciar l’expedient 29/2018 relatiu a la concessió d’una aportació anual, 
econòmica i ordinària de l’any 2018 a favor de la Fundació Teatre Principal de 
Palma, titular del NIF G57076812, per un import de 3.551.000,00 € (capítol IV), en 
concepte de transferència corrent, per tal de donar suport al funcionament i al pla 
d’actuació de l’entitat esmentada. 
 
2. Concedir una aportació econòmica, anual i ordinària de 3.551.000,00 €, en concepte 
de transferència corrent, a favor de la Fundació Teatre Principal de Palma, titular del 
NIF G57076812, per atendre al seu Pla d'activitats així com al seu funcionament i, 
consegüentement,, autoritzar i disposar una despesa a favor de l'entitat esmentada, de 
3.551..000,00 €, a càrrec de la partida pressupostària 20.33710.48901 (RC núm. de 
referència 22018000314 i núm. d'operació 220180000086) que li serà abonada en 12 
pagaments mensuals de 295.916,66 € cada un d’ells, a favor de l’entitat esmentada. 
 
Les prescripcions que s’estableixen són les següents: 
 
Primera. El lliurament de l’aportació es farà una vegada que l’entitat beneficiària hagi 
presentat la documentació següent: 
 
Còpia dels comptes anuals de 2018  auditats i aprovats. 
Certificat del secretari de l’entitat de l’aprovació dels comptes anuals. 
Còpia de l’informe de l’auditoria de comptes. 
 
Termini: Els documents abans esmentats s’han de presentar al més aviat possible i, en 
tot cas, el darrer dia per presentar-los és el 30 de desembre de 2019. 
 
Segona. Sense perjudici d’allò establert a la prescripció anterior, el beneficiari pot 
sol·licitar una bestreta de fins al 100% de l’aportació sense la necessitat de constituir 
aval, d’acord amb la base d’execució 25.5 del Pressupost de 2018, que estableix el 
següent: 
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“5. Així mateix, també amb caràcter excepcional, quan l’acord de concessió de 
l’aportació ho prevegi, el conseller executiu d’Economia i Hisenda podrà concedir i, 
consegüentment, reconèixer bestretes d’un màxim del 100% de l’import de les 
aportacions dineràries concedides a aquestes entitats, sense l’obligació de prestar aval.” 
 
Posteriorment, el conseller executiu d’Economia i Hisenda ha d’atorgar la bestreta 
sol·licitada, previ informe justificatiu de la Secretaria Tècnica del centre gestor de la 
despesa i la fiscalització favorable de la Intervenció delegada de la Misericòrdia. 
 
3. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
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, 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 
de Palma 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, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ 
PRESENTADA, EN CONCEPTE DE MANTENIMENT, LÍNIA 2, EN EL MARC 
DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A 
ASSOCIACIONS I ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL 
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, 
ANY 2017. ASSOCIACIÓ GENT MAJOR DE CAMPANET. 
 
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència: 
 



 10 

Antecedents 

1. Dia 7 de setembre de 2016, 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 2017 (BOIB núm. 127 de 6 d’octubre de 2016). 

2. Dia 03 de novembre de 2016, registre general d’entrada número 29985, l’Associació 
Gent Major de Campanet va sol·licitar una subvenció econòmica per import de 775 € 
per al projecte manteniment 2017 (despeses en béns i serveis corrents) 

3. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir a l’Associació Gent Major de Campanet la subvenció 
sol·licitada, per import de 775,00 euros en concepte de manteniment (despeses en béns i 
serveis corrents), línia 2, (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017). 

4. Dia 17 de juliol de 2017, l’Associació Gent Major de Campanet, amb CIF G-
07746787, va presentar documentació justificativa de despeses efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida en concepte de manteniment (línia 2 despeses en béns i serveis 
corrents) 

El senyor Antoni Cañellas Gual, en representació de l’Associació Gent Major de 
Campanet, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 14 de juliol de 2017 adjunt a la 
documentació justificativa de la subvenció, que s’han produït canvis en el projecte 
inicial relatiu a les despeses en béns i serveis corrents.  

5. Dia 06 de març de 2018, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe proposta relatiu a l’acceptació de la justificació presentada. 

Fonaments 

1. L’article 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base 14 de les bases 
reguladores de la convocatòria estableixen la possibilitat que l’entitat beneficiària 
introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no n’alterin els 
objectius ni els aspectes essencials.  

En el cas que la modificació es presenti en el moment de la justificació, havent-se omès 
el tràmit d’autorització prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent, abans de 
reconèixer l’obligació, haurà d’acceptar la justificació presentada, sempre que 
l’acceptació no suposi danyar drets de tercers.  

2. La base 1.1 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que l’objecte de la 
convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions 
destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el 
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar 
(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors. 

3. La base 2 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que la finalitat de la 
convocatòria es  

“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 
tinguin com eix principal  

- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de les persones majors. 
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- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la 
inactivitat i l’autonomia personal. 

- afavorir la integració i la participació social. 

- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives. 

- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari. 

- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves 
dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els 
programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.” 

4. Quant a l’òrgan competent, s’ha de fer esment que, d’acord amb l’article 28 del 
Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca i l’article 86 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, és el Consell Executiu 

Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència, proposa al Consell Executiu del Consell de 
Mallorca que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la justificació presentada en concepte de manteniment (despeses en béns i 
serveis corrents), en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a 
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 
promoció sociocultural, any 2017, per l’Associació Gent Major de Campanet, el dia 17 
de juliol de 2017, registre general d’entrada núm. 22154, ja que les alteracions posades 
de manifest en la justificació del projecte subvencionat, en relació al manteniment 
(canvi en un concepte de despesa), no impliquen, d’acord amb la literalitat de les bases 
reguladores de la convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no 
es produeix dany en drets de tercers. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 
previstes en la seva modificació corresponen a despeses de manteniment de l’entitat 
amb objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de 
vida de les persones majors. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Gent Major de Campanet. 

 

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 
de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 
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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 D’ECONOMIA I HISENDA 
 
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER A ESDEVENIMENTS DE GRAN REPERCUSSIÓ 
TURÍSTICA I DE PROMOCIÓ DE L’ECONOMIA LOCAL EN EL 2018. 
 
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda: 
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El conseller executiu d’Economia i Hisenda, d’acord amb les competències atribuïdes 
pel Decret d’organització del Consell de Mallorca i el Reglament orgànic de la 
Corporació, proposa al Consell Executiu l’adopció de l’Acord següent: 

“Antecedents 

1. El Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Mallorca del 2018 ha inclòs, 
entre d’altres, una convocatòria de subvencions per a la promoció econòmica local dins 
el Departament d’Economia i Hisenda amb la finalitat d’incentivar la realització 
d’esdeveniments i /o actuacions amb elevada repercussió turística i/o que promocionin 
el comerç i el producte local. 

2. El pressupost de despeses del Consell Insular de Mallorca del 2018 ha previst el 
crèdit adequat i suficient per dur a terme la convocatòria esmentada, per un import total 
de 330.000,00 euros, d’acord amb la distribució següent:   

- 30.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 70.43110.48900, destinats als 
projectes de la línia 1 per a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre. 

- 220.000,00 euros, dels quals 130.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació 70.43110.46200 
i 90.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació 70.43110.76200, destinats als projectes de la 
línia 2 per als ajuntaments de Mallorca. 

- 30.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 70.43110.48900, destinats als 
projectes de la línia 3 per a les associacions empresarials del petit i mitjà comerç 
d’àmbit insular i federacions d’associacions empresarials del petit i mitjà comerç 
d’àmbit insular. 

 - 50.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 70.43110.48900, destinats als 
projectes de la línia 4 per als consells reguladors de Denominació d’Origen i/o Indicació 
Geogràfica Protegida de Mallorca. 

3. El dia 19 de febrer de 2018, el director insular de Foment de l’Economia Local ha 
emès un informe justificatiu sobre la necessitat d’aprovar la convocatòria pública de 
subvencions per a esdeveniments de gran repercussió turística i de promoció de 
l’economia local en el 2018. 

4. El dia 20 de febrer de 2018, el conseller executiu d’Economia i Hisenda ha dictat la 
resolució d’inici de l’expedient per aprovar la indicada convocatòria de subvencions. 

5. El dia 21 de febrer de 2018, la TAG del Departament d’Economia i Hisenda ha emès 
informe jurídic favorable sobre la convocatòria de subvencions esmentada. 

6. La Intervenció Delegada, el dia 19 de març de 2018, ha emès informe de fiscalització 
favorable sobre la proposta que ens ocupa. 

Fonaments de dret 

1. L’article 36.1 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local estableix,  com a competència pròpia dels Consells Insulars, entre d’altres, la 
cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el 
territori provincial, d’acord amb les competències de les demés administracions 
públiques, en aquest àmbit. 

2. L’article 1, lletra z), de la redacció vigent del Decret d’organització del Consell 
Insular de Mallorca, de 9 de juny de 2017, determina que els consellers executius tenen 
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l’atribució genèrica de cooperar en el foment del desenvolupament econòmic i social de 
l’illa de Mallorca, en les matèries pròpies del Departament i d’acord amb les 
competències de les altres administracions públiques. En el marc de les seves funcions i 
atribucions, el Departament d’Economia i Hisenda, mitjançant la Direcció Insular de 
Foment de l’Economia Local exerceix l’atribució esmentada. 

3. El Consell Executiu és l’òrgan competent per aprovar i resoldre la present 
convocatòria de subvencions, així com, per autoritzar i disposar la despesa que se’n 
deriva, en virtut de l’article 28 f) del Reglament Orgànic del Consell Insular de 
Mallorca, en concordança amb la base 23.4 de les d’execució del pressupost de despeses 
de l’exercici vigent. 

4. La convocatòria s’adequa a les bases 33, 34 i 35 de les d’execució del pressupost de 
despeses del Consell de Mallorca del 2018 que regulen la percepció i justificació de les 
subvencions. 

5. Les bases reguladores de la convocatòria són les establertes en l’Ordenança general 
de subvencions del Consell Insular de Mallorca, publicada al BOIB núm. 21, de dia 18 
de febrer de 2017. 

6. La convocatòria s’ajusta a l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de 
Mallorca i específicament, compleix el seu article 19 atès que inclou el contingut mínim 
que aquest precepte exigeix per a les convocatòries. 

7. Les subvencions d’aquesta convocatòria es regeixen per l’Ordenança general de 
subvencions del Consell Insular de Mallorca i supletòriament per la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de subvencions, pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, General de subvencions i per la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 

8. L’article 31.2, lletra e) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, en quan a la 
competència que té el conseller executiu d’Economia i Hisenda per proposar al Consell 
Executiu l’acord que ens ocupa. 

Per tot això, s’adopta el següent: 

Acord 

1. Aprovar l’expedient i la convocatòria de subvencions per a esdeveniments de gran 
repercussió turística i de promoció de l’economia local en el 2018. 

2. Autoritzar una despesa per un import total de 330.000,00 euros, com a quantitat 
global del pressupost de despeses del Consell Insular de Mallorca del 2018 que es 
destina a la convocatòria subvencions per a esdeveniments de gran repercussió turística 
i de promoció de l’economia local en el 2018, quantia que es distribuirà de la manera 
següent: 

- 30.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 70.43110.48900 per a 
associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre. 

- 220.000,00 euros, dels quals 130.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació 70.43110.46200 
i 90.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació 70.43110.76200 per als ajuntaments de 
Mallorca. 
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- 30.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 70.43110.48900 per a les 
associacions empresarials del petit i mitjà comerç d’àmbit insular i federacions 
d’associacions empresarials del petit i mitjà comerç d’àmbit insular. 

 - 50.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 70.43110.48900 per als 
consells reguladors de Denominació d’Origen i/o Indicació Geogràfica Protegida de 
Mallorca. 

3.Ordenar la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions.   

4.Assenyalar que contra aquest 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 
la seva publicació. 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 o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
les Illes Balears), 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 
de Palma que correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears), 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 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.” 

 

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA 
DEL CONSELL DE MALLORCA A LA FUNDACIÓ MALLORCA TURISME 
PER AL 2018. 

Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda: 

Antecedents 

1. La Fundació Mallorca Turisme es va constituir mitjançant escriptura pública notarial 
de dia 20 de novembre de 2008, amb l’aportació majoritària del Consell de 
Mallorca, per dur a terme les actuacions de promoció turística de l’illa de Mallorca. 
Els estatuts de l’esmentada entitat es varen aprovar pel Ple del Consell de Mallorca 
en sessió celebrada el dia 6 d’octubre de 2008 (BOIB núm. 160, de 13 de 
novembre), amb correcció d’errors publicada en el BOIB núm. 173, de 26 de 
novembre, modificats per acord del Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada 
el 8 d’abril de 2010 (BOIB núm. 106, de 15 de juliol). La Fundació es va inscriure 
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en el Registre d’Entitats Jurídiques del Govern de les Illes Balears amb el núm. 
100.000.000.268.    

2. La Fundació Mallorca Turisme és una entitat sense ànim de lucre, forma part del 
sector públic insular, el seu patrimoni es troba afectat a la realització de finalitats 
d’interès general previstes als seus estatuts i resta adscrita al Departament 
d’Economia i Hisenda segons l’art. 6 de Decret d’organització del Consell de 
Mallorca de 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol), modificat per 
Decret de president de dia 9 de juny de 2017 (BOIB núm.73,  de 15 de juny). 

3. La finalitat de la Fundació, d’acord amb l’article 6 dels seus estatuts, és fomentar la 
promoció turística de l’illa de Mallorca en els mercats nacional i internacional, 
juntament amb la creació de producte turístic, la gestió dels serveis turístics en 
general, i qualsevol altra activitat amb l’objectiu de promoure el turisme de l’illa. 

4. El dia 15 de desembre de 2017, el patronat de la Fundació Mallorca Turisme va 
aprovar per unanimitat el pla d’actuació de la fundació per a l’exercici 2018, a 
l’indicat pla, hi figuren tots els projectes que la fundació durà a terme en el 2018 i 
preveu, entre d’altres, com a font de finançament majoritari, l’aportació per import 
de 1.000.000,00 € procedent del Consell de Mallorca. 

5. El Consell de Mallorca ha previst, en el seu pressupost de despeses de l’exercici 
2018, una despesa, per import de 1.000.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 70.43200.48902, destinada a realitzar una aportació econòmica per 
aquesta quantitat a la Fundació Mallorca Turisme. 

6. El president de la Fundació Mallorca Turisme, el dia 25 de gener de 2018, ha 
sol·licitat formalment (Registre General núm. 5316 de data 5 de febrer de 2018, al 
Consell de Mallorca) l’aprovació de l’aportació del Consell de Mallorca, a favor de 
la Fundació Mallorca Turisme, per un import de 1.000.000,00€ per a la realització 
dels projectes prevists al pla d’actuació i al pressupost de la fundació del 2018 
adreçats al compliment de les seves finalitats fundacionals. 

7. A l’expedient consta l’existència de crèdit adequat i suficient a través de la RC 
220180000134 per import de 1.000.000,00€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 
70.43200.48902 “Aportació Fundació Mallorca Turisme” per efectuar l’aportació 
ordinària a la Fundació. 

8. En data 8 de febrer de 2018, la directora insular de Turisme ha emès un informe 
justificatiu relatiu a la necessitat d’iniciar la tramitació de l’expedient de la despesa, 
en concepte d’aportació econòmica a favor de la Fundació Mallorca Turisme, per a 
la realització de les actuacions i finalitats previstes en els seus estatuts. 

9. El dia 9 de febrer de 2018, la TAG  de la Direcció Insular de Turisme, ha emès 
informe jurídic favorable sobre la proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 
que ens ocupa. 

10. La intervenció general del Consell de Mallorca, en data 8 de març de 2018, ha 
informat favorablement el present expedient. 

Fonaments de Dret 
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1. La Fundació Mallorca Turisme resta adscrita al Departament d’Economia i Hisenda 
segons l’article 5 del Decret d’organització del Consell de Mallorca de 12 de juny de 
2017 (BOIB núm. 73, de 15 de juny).  

2. L’article 2.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions 
determina que  no són subvencions, entre d’altres, les aportacions dineràries entre 
l’administració i els organismes o ens públics que en depenen, destinats a finançar 
globalment l’activitat de cada ens, dins l’àmbit propi de les seves competències. 

3. En aquest mateix sentit, la base 33.2.b) de les d’execució del pressupost de despeses 
del 2017, diu que “no queden subjectes a la normativa general en matèria de 
subvencions, i per tant s’han de regir per la seva normativa específica, encara que si 
supletòriament, entre d’altres, les aportacions dineràries, a favor d’unitats institucionals 
públiques dependents del Consell de Mallorca destinades a finançar l’activitat d’aquests 
ens, dins l’àmbit de les seves funcions, ja sigui destinada al finançament global de la 
seva activitat, com a la realització d’actuacions concretes en el marc de les funcions que 
tenen atribuïdes, sempre que no resultin d’una convocatòria pública”. 

4. La mateixa base 33.2.b) de les d’execució del pressupost de despeses vigent disposa 
que es consideren unitats institucionals públiques adscrites al Consell de Mallorca, 
subjectes al règim de control intern establert en el RD 424/17, de 28 d’abril pel qual es 
desenvolupa el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local, 
exercit per part de la intervenció general del Consell de Mallorca. 

5. Es considera que la Fundació Mallorca Turisme és una unitat institucional pública 
dependent del Consell de Mallorca, atès que d’acord amb l’article 11 del seus estatuts, 
el patronat de la Fundació Mallorca Turisme està format per majoria del Consell de 
Mallorca, 10 dels 17 membres són del Consell, i que, a més, d’acord amb el pressupost 
de la fundació del 2018, del total d’ingressos prevists, la major part procedeix de 
l’aportació del Consell de Mallorca.   

6. L’aprovació del present expedient de despesa, així com de l’autorització i disposició 
de l’import de l’aportació econòmica, correspon al Consell Executiu del Consell Insular 
de Mallorca, en concordança amb el que disposa la base 23.4 de les d’execució del 
pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’exercici 2018. 

7. La base 25 de les d’execució del pressupost de despeses del Consell de Mallorca del 
2018 regula les condicions per al reconeixement de l’obligació. El punt 5 d’aquesta base 
disposa que: amb caràcter excepcional, quan l’acord de concessió de l’aportació ho 
prevegi, el conseller executiu d’Economia i Hisenda podrà concedir i, conseqüentment, 
reconèixer bestretes d’un màxim del 100% de l’import de les aportacions dineràries 
concedides, entre d’altres, a les unitats institucionals públiques dependents del Consell 
de Mallorca, sense obligació de prestar aval, abans de presentar els documents que 
justifiquen el reconeixement de l’obligació. 

En el sentit indicat, a l’acord de concessió de l’aportació econòmica que ens ocupa s’ha 
de fer constar la possibilitat de reconèixer una bestreta d’un màxim del 100% de 
l’import de l’aportació concedida, sense obligació de prestar aval, abans de presentar els 
documents que justifiquen el reconeixement de l’obligació. 

8. El punt 6 e) de la base 25, relatiu als documents que justifiquen la realització de la 
despesa o reconeixement de l’obligació, estableix que, en el cas d’aportacions 
dineràries, a favor de les fundacions adscrites, subjectes al règim de control intern 
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establert al RD 424/2017, de 28 d’abril pel qual es desenvolupa el règim jurídic de 
control intern en les entitats del sector públic local, exercit mitjançant control 
d’auditoria per part de la intervenció general del Consell de Mallorca i destinades a 
finançar globalment la seva activitat,  es justificaran mitjançant els comptes anuals 
degudament aprovats, i auditats per l’òrgan interventor referits a l’exercici en el qual es 
concedeix l’aportació. 

9. Disposa la base 52 de les d’execució del pressupost de despeses vigent del Consell de 
Mallorca relativa al règim especial de fiscalització prèvia limitada en referència a les 
aportacions a entitats institucionals que en depenen, l’òrgan interventor ha de 
comprovar que compleixen, com a regla general, els requisits bàsics següents:  

“a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat i suficient a la 
naturalesa de la despesa o obligació que es proposa contreure. 

b) Que les obligacions es generen per l’òrgan competent. 

c) Que, a més dels requisits bàsics establerts en els apartats a) i b) anteriors, es 
compleixen els extrems addicionals, que es relacionen, considerats essencials en els 
següents tipus d’expedients: 

vi) En el cas de propostes d’aportacions a unitats institucionals públiques dependents 
del Consell de Mallorca tant si es destinen al finançament global com a actuacions 
concretes en el marc de les funcions que tenen atribuïdes, sempre que no resultin 
d’una convocatòria pública: 

1. Concordança entre les operacions de compromís de despesa del Consell de 
Mallorca i la d’ingrés de l’ens dependent i coherència de les mateixes amb el 
pressupost aprovat. 

2. Acreditació d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb 
l’Administració de l’Estat, amb la Seguretat Social i amb el  Consell de Mallorca. 

3. Quan la proposta d’aprovació sigui per actuacions concretes s’ha d’acreditar que 
ho són en el marc de les funcions que tinguin atribuïdes.” 

10. L’article 31.2, lletra e) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, en quan a la 
competència que té el conseller executiu d’Economia i Hisenda per proposar al Consell 
Executiu l’acord relatiu a aquest expedient. 

Per tot el que s’ha exposat, propòs al Consell Executiu que dicti el següent:  

Acord 

1. Aprovar l’expedient de despesa, en concepte d’aportació econòmica a la Fundació 
Mallorca Turisme, per atendre les seves despeses de funcionament, en el marc de les 
seves finalitats fundacionals, així com per finançar el seu pla d’actuació del 2018, per 
un import d’un milió euros (1.000.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
70.43200.48902. 

2. Autoritzar i disposar una despesa d’UN MILIÓ D’EUROS (1.000.000,00 €), a favor 
de la Fundació Mallorca Turisme, amb CIF núm. G57594558 i domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 Palma, per finançar els projectes inclosos al pla d’actuació del 2017 i el 
seu funcionament, d’acord amb les seves finalitats i funcions estatutàries durant 
l’exercici 2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 70.43200.48902 dels pressupost 
de despeses del Consell de Mallorca vigent (ref. núm. 22018000392). 
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3.Informar a l’entitat beneficiària que el compliment de l’obligació s’ha de justificar 
mitjançant l’aportació, abans del dia 30 d’octubre de 2019, de la documentació següent:  

  

- Els comptes anuals auditats i aprovats de l’any de la concessió. 

- Certificat del secretari de l’entitat d’aprovació dels comptes anuals. 

- Còpia de l’informe de l’auditoria dels comptes anuals. 

4. Es preveu la possibilitat de bestreure un màxim del 100% de l’import de la indicada 
aportació econòmica, sense la necessitat de prestar aval, d’acord amb l’establert a la 
base 25.5 de les d’execució del pressupost de despeses del 2018 

5. Notificar aquest Acord a l’entitat interessada i que es traslladi a la Intervenció. 

6. Assenyalar que, contra aquest 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 del recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant l’òrgan jurisdiccional corresponent en el termini de dos 
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del 
recurs. 

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 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 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 
ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ 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 31 
D'OCTUBRE 2014 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES OBJECTE 
D'INFRACCIÓ URBANÍSTICA A LA PARCEL·LA 177 DEL POLÍGON 12 DEL 
TERME MUNICIPAL D'ALGAIDA (EXP.: 2012/136, RECURS 2014/21 
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 31 d'octubre 
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de 2014, el procediment de restabliment incoat contra el Sr. JAGB per la realització 
d'actes d'edificació i ús del sòl constitutius d'infracció urbanística a la parcel·la 177 del 
polígon 12 d'Algaida, i havent-se interposat recurs d’alçada, a la vista de l'informe de la 
TAG Cap de la Secció Executiva de l'Agència de 31 de gener 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 Defensa del Territori de Mallorca, de 31 de gener de 2018, el recurs 
d'alçada interposat pel Sr. JAGB 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 31 d'octubre de 2014, pel qual es va ordenar la demolició de les actuacions realitzades 
sense llicència i no legalitzades en la parcel·la 177 del polígon 12 del terme municipal 
d'Algaida. 
 
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, AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA 
DESPESA, PEL QUE FA REFERÈNCIA A L’APORTACIÓ ECONÒMICA DEL 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES A L’AGÈNCIA DE 
DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA PER A L’ANY 2018. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
 
 Atès l’escrit del director gerent de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca, de 
data 12 de gener de 2018, en el qual sol·licita que es duguin a terme els tràmits adients 
per a que siguin transferits a l’Agència els fons consignats al pressupost general del 
Consell de Mallorca de l’any 2018, en la partida 55.15195.41000 “Aportació a 
l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, per un import de 515.000,00 €. 
 
Consta a l’expedient: 

 
Informe justificatiu del secretari tècnic del Departament de Territori i Infraestructures, 
de data 12 de febrer de 2018. 
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Informe jurídic de la cap del Servei de Secretaria Tècnica del Departament de Territori i  
Infraestructures, de data 13 de febrer de 2018. 
 
Retenció de crèdit a la aplicació pressupostària 55.15195.41000, número d’operació 
220180000671, i per import de 515.000, €.  
 
Atesa l’article primer del Decret d’Organització del Consell de Mallorca, de data 10 de 
juliol de 2015, i la base 23.4 d’execució del pressupost de 2018 atribueixen al Consell 
Executiu la facultat per aprovar aquest tipus d’expedients. 
Per tot l’exposat, s’eleva al Consell Executiu del Consell de Mallorca la següent 
proposta d’: 
 
ACORD 
 
1.- Aprovar l’aportació per import de CINC-CENTS QUINZE MIL EUROS 
(515.000,00  €), a favor de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca, CIF 
S0700079G, amb càrrec a la partida núm. 55.15195.41000 del vigent pressupost de 
2018 del Consell de Mallorca, reserva de crèdit número 220180000671, per fer front a 
les seves despeses pròpies.   
 
2.- Autoritzar i disposar la despesa d’import de CINC-CENTS QUINZE MIL EUROS 
(515.000,00 €), a favor de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca, CIF 
S0700079G, amb càrrec a la partida núm. 55.15195.41000 del vigent Pressupost 
Ordinari del Consell de Mallorca per l’any 2018, reserva de crèdit número 
220180000671, per fer front a les seves despeses pròpies. 
 
3.- Atesa la base 25.6.d) de les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca 
de 2018, els documents que justifiquen la realització de la despesa o reconeixement de 
l’obligació per a les aportacions del Consell Insular de Mallorca als seus organismes 
autònoms i consorcis adscrits, els pressupost dels quals s’integrin en el pressupost 
general del Consell de Mallorca, tant si es destinen tant a finançar globalment la seva 
activitat com a realitzar actuacions concretes que s’han de dur a terme en el marc de les 
funcions que tenen atribuïdes, sempre que no resultin d’una convocatòria pública, serà 
l’acord de concessió de l’aportació de l’òrgan competent.  
 
ESTUDI I, SI ESCAU, APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA 
DESPESA, PEL QUE FA REFERÈNCIA A L’APORTACIÓ ECONÒMICA DEL 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES AL CONSORCI 
SERRA DE TRAMUNTANA PATRIMONI MUNDIAL PER A L’ANY 2018. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
 
Atès l’escrit del director gerent del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, 
de data 2 de febrer de 2018, en el qual sol·licita que es duguin a terme els tràmits 
adients per a que siguin transferits al Consorci els fons consignats al pressupost general 
del Consell de Mallorca de l’any 2018, per un import de total de 1.350.000,00 €, amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries 55.33610.46701 per un import de 550.000,00 € i 
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55.33610.76701, per import de 800.000.00 € en concepte “Aportació al Consorci Serra 
de Tramuntana”. 
 
Atesa l’article primer del Decret d’Organització del Consell de Mallorca, de data 10 de 
juliol de 2015, i la base 23.4 d’execució del pressupost de 2018, atribueixen al Consell 
Executiu la facultat per aprovar aquest tipus d’expedients. 

 
Consta a l’expedient: 

 
Informe justificatiu del secretari tècnic del Departament de Territori i Infraestructures, 
de data 12 de febrer de 2018. 

 
Informe jurídic de la cap del Servei de Secretaria Tècnica del Departament de Territori i  
Infraestructures, de data 13 de febrer de 2018. 
 
Retenció de crèdit a la aplicació pressupostària 55.33610.46701 i 55.33610.76701, 
número d’operació 220180000672, i per un import total de 1.350.000,00 €. 
 
Atesa l’article primer del Decret d’Organització del Consell de Mallorca, de data 10 de 
juliol de 2015, i la base 23.4 d’execució del pressupost de 2018, atribueixen al Consell 
Executiu la facultat per aprovar aquest tipus d’expedients. 
Per tot l’exposat, s’eleva al Consell Executiu del Consell de Mallorca la següent 
proposta d’: 
 
ACORD 
 
1.- Aprovar l’aportació per import total d’UN MILIÓ TRES-CENTS CINQUANTA 
MIL EUROS (1.350.000,00  €), a favor de Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni 
Mundial, CIF P0700056E, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
55.33610.46701, per un import de 550.000,00 €, i 55.33610.76701, per import de 
800.000.00 €, del vigent pressupost de 2018 del Consell de Mallorca, reserva de crèdit 
número 220180000672, per fer front a les seves despeses pròpies.   
 
2.- Autoritzar i disposar la despesa d’import UN MILIÓ TRES-CENTS CINQUANTA 
MIL EUROS (1.350.000,00  €), a favor de Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni 
Mundial, CIF P0700056E, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
55.33610.46701, per un import de 550.000,00 €, i 55.33610.76701, per import de 
800.000.00 €, del vigent pressupost de 2018 del Consell de Mallorca, reserva de crèdit 
número 220180000672, per fer front a les seves despeses pròpies.   
 
3.- El Consorci Serra Tramuntana Patrimoni Mundial, com a beneficiari de la indicada 
aportació econòmica, es sotmetrà a les actuacions posteriors de comprovació i control 
de la Intervenció General i Sindicatura de Comptes.  
 
4.- Atesa la base 25.6.d) de les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca 
de 2018, els documents que justifiquen la realització de la despesa o reconeixement de 
l’obligació per a les aportacions del Consell Insular de Mallorca als seus organismes 
autònoms i consorcis adscrits, els pressupost dels quals s’integrin en el pressupost 
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general del Consell de Mallorca, tant si es destinen tant a finançar globalment la seva 
activitat com a realitzar actuacions concretes que s’han de dur a terme en el marc de les 
funcions que tenen atribuïdes, sempre que no resultin d’una convocatòria pública, serà 
l’acord de concessió de l’aportació de l’òrgan competent.  
 
DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PEL 
SENYOR TZC CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, DE 15 DE GENER DE 2018, 
PER LA QUAL S’APROVEN LES LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES 
ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES DEL CONCURS PER FORMAR PART 
D’UNA BORSA DE TREBALL DE L’ESCALA ESPECIAL, SUBESCALA 
TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC-A AUXILIAR, ESPECIALITAT INFORMÀTICA. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Mitjançant la Resolució de 21 de setembre de 2017 (BOIB núm. 119, de 28 de 
setembre), es va convocar un concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala 
Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic-a Auxiliar, especialitat Informàtica. 
 
2. En data d'1 de desembre de 2017 es va dictar Resolució de la presidenta de l'IMAS 
per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses del concurs 
per formar part d'una borsa de treball borsa de treball de l'Escala Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Tècnic-a Auxiliar, especialitat Informàtica. 
 
A la relació provisional de persones excloses consta que el senyor ZC amb l'observació 
« el resguard de sol·licitud de títol acadèmic i liquidació de taxes estan caducats ».  
 
En la mateixa resolució s'atorga a «Les persones aspirants excloses o omeses disposen 
d'un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la 
resolució, per esmenar el defecte o adjuntar el document preceptiu. Si la persona 
interessada no acompleix el requeriment dins el termini esmentat, la sol·licitud es tindrà 
per no presentada.» 
 
Dins del termini de 10 dies hàbils el senyor ZC no va presentar cap document a efectes 
d'esmenar el defecte. 
 
3. En data de 15 de gener de 2018, es va dictar la Resolució de la presidenta de l'IMAS 
per la qual s'aproven les llistes definitives de persones admeses i excloses del concurs 
per formar part d'una borsa de treball de l'Escala Especial, Subescala Tècnica, Classe 
Tècnic-a Auxiliar, especialitat Informàtica. 
 
A la relació definitiva de persones excloses consta el senyor ZC amb l'observació « el 
resguard de sol·licitud de títol acadèmic i liquidació de taxes estan caducats ». 
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A la resolució es fa constar que es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes, 
comptador a partir del dia següent a la publicació de la resolució. La resolució es va 
publicar el 22 de gener de 2018, i el termini per interposar recurs d'alçada és des del 23 
de gener fins al 22 de febrer de 2018.  
 
5. En data de Registre General d'Entrada de 12 de febrer de 2018, i núm. 4382, el senyor 
TZC, amb NIF 43102053-F, va presentar al· legacions contra la Resolució de la 
Presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 15 de gener de 2018, per la qual 
s'aproven les llistes definitives de persones admeses i excloses del concurs per formar 
part d'una borsa de treball de l'Escala Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic-a 
Auxiliar, especialitat Informàtica. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de data 15 de gener de 
2018, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i 
excloses per formar part d'una borsa de treball de l'Escala Especial, Subescala Tècnica, 
Classe Tècnic-a Auxiliar, especialitat Informàtica. 
 
Segon.- D'acord amb el que es disposa a l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatuts 
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 12 de febrer de 2018, 
contra la Resolució de 15 de gener de 2018 es va interposar en temps i en la forma 
escaients.  
 
Quart.- Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada demana ser admès a la 
borsa de Tècnic Auxiliar d'Informàtica i aporta el resguard de sol·licitud de títol 
acadèmic i professional i liquidació de taxa i una carta de l'Institut Obert de Catalunya 
on fan constar la tramesa del resguard del títol, que aquest document te els efectes legals 
de títol oficial, que quan disposin del títol el podrà anar a recollir a la seu central de 
l'Institut Obert de Catalunya, i que sol trigar entre vuit i deu mesos.  
 
Cinquè.- D'acord amb el punt 4.4.b) de les bases que regulen la convocatòria « El 
justificant de pagament dels drets d’expedició d’aquest només té validesa fins a 
l’expedició del títol. Es presumeix que el títol ha estat expedit quan han transcorregut 
més de dos anys des de l’emissió del justificant del pagament dels drets d’expedició i, 
en aquest cas, les persones aspirants queden excloses i han d’acreditar-lo en el termini 
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d’esmenes de les deficiències en la sol·licitud que estableix la base 5, o justificar 
mitjançant un certificat del centre corresponent que el títol encara no ha estat expedit. ».  
 
Haguda compte que el resguard de la sol·licitud de títol acadèmic i professional i la 
liquidació de taxa és de data 15 de febrer de 2002 i que la persona interessada no ha 
acreditat el títol acadèmic ni la seva equivalència en el termini d'esmena de deficiències 
ni ha justificat mitjançant un certificat del centre corresponent que el títol encara no ha 
estat expedit se l'ha de considerar exclosa.  
 
Sisè.- 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 senyor TZC, amb NIF XXX, 
contra la Resolució de la presidenta de l'IMAS de data 15 de gener de 2018, per la qual 
s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per formar part 
d'una borsa de treball de l’especialitat de Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica, d'acord amb 
el que es disposa en el punt 4.4.b) de les bases que regulen la convocatòria per formar 
una borsa de treball de l'Escala Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic-a Auxiliar, 
especialitat Informàtica. 
 
Segon.- NOTIFICAR l’acord de desestimació a les persones interessades. 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA ICT CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, DE 19 DE JUNY DE 2017, 
PER LA QUAL S’APROVEN LES LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES 
ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES DEL CONCURS PER FORMAR PART 
D’UNA BORSA DE TREBALL DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC/A MITJÀ/NA, 
ESPECIALITAT TREBALLADOR SOCIAL. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 
Antecedents de fet 
 
1. En data de 4 de febrer de 2017 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears, 
BOIB número 15, la Resolució de la presidenta de l’IMAS de 19 de gener de 2017, per 
la qual es convoca un concurs per formar part d'una borsa de treball de l’escala 
d’Administració Especial, subescala tècnica, classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat 
Treballador Social. 
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2. En data de 3 d'abril de 2017, la presidenta de l’IMAS va dictar resolució per la qual 
s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses per formar 
part de la borsa esmentada. 
 
Aquesta resolució disposa que «Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un 
termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució, 
per esmenar el defecte o adjuntar el document preceptiu. Si la persona interessada no 
acompleix el requeriment dins el termini esmentat, la sol·licitud es tindrà per no 
presentada.» 
 
La resolució es va publicar el dia 4 d'abril de 2017 i el termini per esmenar el defecte va 
acabar dia 25 d'abril de 2017 sense que la senyora ICT l'esmenàs. 
 
3. En data de 19 de juny de 2017, la presidenta de l’IMAS va dictar resolució per la qual 
s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per formar part 
d'una borsa de treball de l’escala d’Administració Especial, subescala tècnica, classe 
Tècnic/a Mitjà/na, especialitat Treballador Social. 
 
Aquesta resolució aprova les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses 
i disposa que «Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot 
interposar, d'acord amb l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatuts de l'Institut 
Mallorquí d’Afers Socials, aprovat en data 13 d'octubre de 2016 (BOIB núm. 140, de 5 
de novembre de 2016), 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. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos 
mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de 
l’esmentat recurs. 
 
(...)» 
 
La resolució es va publicar el dia 21 de juny de 2017 i el termini per interposar recurs 
d'alçada va acabar dia 21 de juliol de 2017. La senyora ICT va ser omesa a les llistes 
definitives de persones aspirants admeses i excloses i no va interposar recurs d'alçada en 
el termini adient. 
 
4. En data de 6 de febrer de 2018, i núm. RGE 3690, la senyora ICT va presentar un 
escrit on sol.licita «tenir coneixement de que ha passat amb la meva sol.licitud (deix 
còpia de l'entrega adjuntada amb la instància) i sol.licit poder ser valorada e inclosa a la 
borsa de diplomatura de treball social». De la sol.licitud formulada s'entén que interposa 
recurs d’alçada contra la Resolució de data 19 de juny de 2017, per la qual s’aproven les 
llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per formar part d'una borsa 
de treball de l’escala d’Administració Especial, subescala tècnica, classe Tècnic/a 
Mitjà/na, especialitat Treballador Social. 
 
Fonaments de dret  
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1. El recurs d’alçada s'entén interposat contra la Resolució de data 19 de juny de 2017, 
per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per 
formar part d'una borsa de treball de l’escala d’Administració Especial, subescala 
tècnica, classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat Treballador Social, atès que que sol.licita 
ser inclosa a la borsa. 
 
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. 
 
2. La Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, regula en els articles 112 a 120 els principis generals del 
procediment per tramitar i resoldre els recursos administratius. En concret, el recurs 
d’alçada es desenvolupa en els articles 121 i 122.  
 
L'article 122 disposa que «El termini per interposar el recurs d’alçada és d’un mes, si 
l’acte és exprés. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s’ha interposat el recurs, la 
resolució és ferma a tots els efectes.»  
 
Per tant, el termini de presentació del recurs era del 22 de juny al 21 de juliol de 2017 
(ambdós inclosos) i no ha estat presentat dins el termini establert. 
 
3. Disposa l'article 116 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques que és causa d'inadmissió «Haver transcorregut 
el termini per interposar el recurs.» 
 
 
Per tot el que s’ha exposat, propòs  
 
Que el Consell Executiu adopti els acords següents: 
 
Primer. INADMETRE el recurs d'alçada interposat per la senyora ICT contra la 
Resolució de data 19 de juny de 2017, per la qual s’aproven les llistes definitives de 
persones aspirants admeses i excloses per formar part d'una borsa de treball de l’escala 
d’Administració Especial, subescala tècnica, classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat 
Treballador Social.  
 
En qualsevol cas, únicament s'hagués pogut atendre la so.licitud formulada per la 
senyora Inmaculada Cunill Torrandell si hagués esmenat el defecte de l'omissió, en el 
termini de 10 dies hàbils concedits amb la publicació de la llista provisional de persones 
aspirants admeses i excloses per formar part d'una borsa de treball de l’escala 
d’Administració Especial, subescala tècnica, classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat 
Treballador Social, és a dir del 7 al 25 d'abril de 2017. 
 
Segon. NOTIFICAR l’acord d'inadmissió a les persones interessades. 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PEL 
SENYOR GLG  CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, DE 20 DE NOVEMBRE DE 
2017, PER LA QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE REVISIÓ DEL 
PROCEDIMENT DE COBERTURA DE LLOC DE FEINA VACANT 
D’OFICIAL DE LA RESIDÈNCIA DE LA BONANOVA, DE DATA 31 
D’OCTUBRE DE 2017. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 

Antecedents de fet 
 
1. En data de 21 de juliol de 2017, amb núm. de registre intern del Departament de 
Recursos Humans 3112, va tenir entrada informe justificatiu de la necessitat urgent i 
inajornable per a la cobertura d’un lloc de feina vacant, d’Oficial/a de la Residència 
Mixta de Pensionistes de la Bonanova (F00310005 expansions 1 i 2), de la cap de 
Servei de Dependència i la Directora Insular d’Atenció a la Dependència.  
 
Vists els informes del cap de Gestió i l'informe jurídic del cap de Selecció, Provisió i 
Formació de 25 de juliol de 2017, el director gerent va resoldre autoritzar la 
cobertura del lloc de feina vacant de la relació de llocs de feina de l'IMAS en data de 
26 de juliol de 2017.  
 
2. Amb data de Registre General d'Entrada de 26 de setembre de 2017, i núm. 
29821, el senyor Gonzalo Lopez Gea, amb DNI 78206541-D, va presentar instància 
sol·licitant el següent:  
 
a) Que es declari que un dels llocs de feina d'oficial de manteniment (F00310005 
expansions 1 i 2) oferides pel centre de la Bonanova s'ha d'adjudicar conforme la 
llista definitiva d'admesos de la convocatòria de selecció del borsí temporal de 
personal laboral per cobrir substitucions i contractacions urgents de diferents 
categories de treball, entre elles la de mosso d'oficis, 
 
b) Estat actual de les llistes definitives d'admesos pel borsí d'oficial de manteniment.  
 
c) Es revisi la sol·licitud i documentació presentada, per confirmar si el certificat de 
català consta en l'expedient.  
 
3. En data de Registre General de Sortida de 3 d'octubre de 2017, i núm. 28138, el 
director gerent va respondre l'escrit esmentant informant que el senyor LG no 
acompleix els requisits d'ocupació establerts en la relació de llocs de feina de 
l'IMAS pel lloc de feina d'oficial/a de la residència de la Bonanova (F00310005 
expansions 1 i 2). 
 
4. Amb data de Registre general d'entrada de 31 d'octubre de 2017, i núm. 35702, el 
senyor GLG presenta nou escrit al·legant que d'acord amb la disposició transitòria 
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primera de la Llei 4/2016 de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la 
recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública, i el punt segon de 
l'Acord del Ple del Consell de Mallorca de 28 de juliol de 2016, pel qual es modifica 
la relació de llocs de feina de l'IMAS, el nivell de català exigit per accedir a un lloc 
de les subescales i classes de l’Administració especial o categories professionals 
enquadrades en els grups o subgrups C2 és el certificat de nivell B1 (nivell llindar), i 
reitera la seva sol·licitud d'adjudicació del lloc de feina d'oficial (F00310005 
expansions 1 i 2). 
 
5. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'IMAS de data 20 de novembre de 
2017, es va desestimar la sol·licitud de revisió del procediment de cobertura de lloc 
de feina vacant d'Oficial de la residència de la Bonanova de data 31 d'octubre de 
2017. 
A la resolució es fa constar que es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un 
mes comptador a partir del dia següent al de la notificació.  
 
6. En data de Registre General d'Entrada de data 20 de desembre de 2017, i núm. 
41348, el senyor GLG, va interposar recurs d'alçada contra la Resolució de la 
presidenta de l'IMAS de data 20 de novembre de 2017. 
 
Fonaments de dret.  
 
Primer.- El recurs d'alçada s’ha interposat contra la Resolució de la presidenta de 
l'IMAS, de data 20 de novembre de 2017, per la qual es desestima la sol·licitud de 
revisió del procediment de cobertura de lloc de feina vacant d'Oficial de la 
residència de la Bonanova de data 31 d'octubre de 2017.  
 
Segon.- Atès el que disposa 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 126 i, en 
concret, en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada. 
 
Tercer.- Atesos els articles de referència el recurs d’alçada es va presentar dins del 
termini i en la forma escaients. 
 
Quart.- Amb caràcter previ, i a efectes d'esclariment, el que consta a l'expedient es 
el següent:  

a. D'acord amb el punt 1.c) de la Disposició Transitòria Primera de la Llei Llei 
4/2016 de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de 
l’ús del català en l’àmbit de la funció pública estableix que els llocs de treball 
adscrits conjuntament a cossos i escales de l’Administració General i de 
l’Administració especial i els adscrits a més d’un grup de titulació: s’ha d’exigir 
com a requisit per ocupar-los estar en possessió del certificat de coneixements de 
català corresponent al cos o escala de més exigència. Per tant per ocupar un lloc 
de feina adscrit als subgrups C1 i C 2, s'ha d'exigir el nivell de català 
corresponent al subgrup C1,  

b. Així, d'acord amb l'anterior, a la Relació de Llocs de Feina de l'IMAS (BOIB 
de 3 de desembre de 2016, núm. 112) pel lloc de feina d'oficial de la 
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Residència Mixta de pensionistes de la Bonanova (codi F3100005 exp. 1/2) es 
requereix el nivell de català B2.  

c. Que al sistema integrat del Departament de Recursos Humans consta que el 
senyor Lopez Gea està en possessió del nivell de català B1.  

 
Quint.- No obstant abans de resoldre totes les al·legacions efectuades, el punt de 
partida que cal tenir en compte és el següent:  
 
Sobre la posició del senyor LG en la borsa, i segons consta en l'expedient 
administratiu, el senyor LG va presentar al·legacions mitjançant un escrit, amb data 
de Registre General d'Entrada de 30 de juny de 2016, i núm. 18288, contra la 
resolució de la presidència de l'IMAS, de data 15 de desembre de 2006, per la qual 
s'aprovà la llista definitiva de persones admeses a la borsa de manteniment. Per tant 
el senyor LG va presentar al·legacions contra na resolució administrativa que, 
d'acord amb l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, era ferma a tots els efectes.  
 
Tot i que és cert que el senyor LG va aportar el nivell de català B1, també ho és que 
el va aportar de manera extemporània. Així les coses, ni es varen modificar les 
llistes definitives persones admeses, ni la posterior aportació va tenir com a 
conseqüència la inclusió del senyor LG en les llistes de persones aspirants amb 
acreditació d'un nivell de català. Per tant el senyor LG està inclòs en una borsa 
d'aspirants sense català que és subsidiària de la llista d'aspirants amb català.  
 
Sisè.- En relació amb la normativa utilitzada,  
 

a. La Instrucció 3/2017 de la presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 
«produïda una vacant i si és necessari proveir-la, s’ha d’oferir als aspirants que 
formen part de les borses de treball seguint l’ordre de prelació establert per a la 
seva formació, d’acord amb les bases de cada convocatòria, sempre que 
compleixin els requisits exigits per ocupar el lloc de feina en la Relació de 
Llocs de Feina». 

b. No obstant l'anterior, la Instrucció 1/2008, de la presidència de l'IMAS en 
relació amb l'exigència de coneixements de la llengua catalana per a la 
prestació de serveis amb caràcter temporal disposa el següent: «per a aquelles 
categories en què no hi hagi aspirants en condició d’acreditar el coneixement 
de la llengua catalana o de superar la prova concreta de nivell i que resultin 
imprescindibles per als serveis assistencials, es formaran borses en les quals 
s’excepcionarà l’acreditació prèvia del coneixement de la llengua catalana per 
a forma-hi part. Aquestes borses seran en tot cas supletòries de les borses 
ordinàries de manera que únicament s’hi podrà acudir quan es trobin 
exhaurides aquelles i no hi hagi cap aspirant que hagi acreditat els 
coneixements de la llengua catalana en el nivell que correspongui».  

 
Setè.- Així, i en referència a l'al·legació primera sobre el motiu pel qual el senyor 
LG ha pogut ocupar el lloc de feina esmentat com a funcionari interí per substitució 
o per acumulació de tasques amb el certificat de català nivell B1 i en canvi com a 
funcionari interí per ocupar lloc de feina vacant se li exigeix el nivell de català B2, 
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és perquè precisament no ha ocupat cap lloc de feina de catàleg, és a dir, no se l'ha 
assegut a un lloc de la Relació de Llocs de feina.  
 
Vuitè.- En relació a l'al·legació relativa a l'aplicació de la sentència de 14 de 
setembre de 2016 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i entenent que 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha realitzat al senyor LG nomenaments 
concatenats, cal fer els següents esclariments: 
 

a. No es pot considerar l'argument de la concatenació de contractes perquè no 
n'és el cas, haguda compte que les circumstàncies que han motivat els 
nomenaments del senyor LG han estat distintes cada vegada: algunes han estat 
les necessitats, urgents, extraordinàries, o circumstancials d'increment 
d'activitat les que han donat causa al nomenament, altres han estat substituir a 
distints empleats públics amb reserva de llocs de feina o en situació de 
llicència. A més a més, els nomenaments han estat en distints centres de 
l'IMAS.  

b. D'altra banda la sentència esmentada no objectivitza els supòsits o causes en 
què és procedent realitzar els nomenaments temporals, ni declara que aquests 
supòsits previstos per a la interinitat i/o per a la substitució siguin contraris a la 
Directiva 1999/70 / CEE, més be és al contrari, es parteix de l'ajust en 
abstracte a la Directiva i el que afirma la sentència de 14 de setembre és que 
serà el jutge nacional, el que haurà d'evitar els abusos en el recurs a la 
contractació temporal (nomenaments) per via d'interpretació del precepte legal 
de referència.  

Novè.- Per tot l'anterior, la síntesi que es realitza de la sentència de 14 de setembre de 
2016 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i dels efectes jurídics que ha de 
tenir, no és ajustada a dret pels següents motius:  

 

a. En relació a la conclusió que «s'ha de convertir el nomenament temporal que 
respongui a la la causa real, el qual en aquest cas ha de ser nomenament de 
funcionari interí per ocupar lloc de feina vacant»: tal i com exposa en el 
fonament de dret anterior, el vuitè lletra a), els distints nomenaments del 
senyor LG responen a distintes causes i en distints centres. Per tant la causa 
real dels nomenaments és la que figura a cada una de les resolucions de 
nomenament.  

b. Respecte a la conclusió de què «s'ha crear un lloc de feina vacant en la 
plantilla orgànica»: d'acord amb l'article 29 de la Llei 3/2007, de 27 de març, 
de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears 1. Les 
relacions de llocs de feina són l’instrument tècnic mitjançant el qual 
l’administració ordena els seus recursos humans per a la prestació eficaç del 
servei públic i estableix els requisits per a l’ocupació de cada lloc de feina. 3. 
La creació, la modificació i la supressió de llocs de feina s’han de dur a terme 
mitjançant la modificació de la relació de llocs de feina corresponent. 

Igualment, tal i com es dedueix de l'estudi de la sentència esmentada, és el 
jutge nacional el que ha d'estudiar les causes que motivaren els nomenaments, 
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per valorar en el seu cas si procedeix la creació d'un lloc de feina en la relació 
de llocs de feina de l'IMAS.  

Desè.- Finalment en relació amb la sol·licitud d'indemnització per finalització 
de la relació jurídica del senyor LG, tampoc resulta procedent haguda compte 
els següents motius:  

a. El personal funcionari no pot ser retribuït per conceptes diferents dels que 
estableix la normativa vigent. Així no pot al·ludir-se aquesta indemnització ja 
que la normativa reguladora no la preveu.  

b. Reiterada doctrina del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem, entre les 
relacions laborals i funcionarials no existeix cap element de comparació, per 
ser relacions jurídiques clarament diferenciades (entre d'altres SSTC 56/1988 i 
170/1988)  

c. En referència concreta a la doctrina continguda en la sentència de 14 de 
setembre de 2016 esmentada, la indemnització per finalització d'una relació 
temporal de prestació de serveis es basa en evitar la discriminació entre el 
personal temporal i el personal fixe comparable, i si bé en l'àmbit de les 
relacions laborals sí existeix personal comparable, el del laboral indefinit no 
fixe, aquest element de comparació no existeix en les relacions estatutàries, ni 
fixes ni temporals, de manera que si falta l'element de comparació desapareix 
la possibilitat de discriminació, esdevenint inaplicable la doctrina de la 
sentència esmentada.  

 

 
Propòs  
 
Que el Consell Executiu adopti els acords següents:  
 
Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat pel senyor GLG contra 
Resolució de la presidenta de l'IMAS de data 20 de novembre de 2017, per la qual es 
va desestimar la sol·licitud de revisió del procediment de cobertura de lloc de feina 
vacant d'Oficial de la residència de la Bonanova de data 31 d'octubre de 2017.  
 
Segon.- NOTIFICAR l’acord de desestimació a les persones interessades. 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PEL 
SENYOR JPF  CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, DE 15 DE GENER DE 2018, 
PER LA QUAL S’APROVEN LES LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES 
ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES DEL CONCURS PER FORMAR PART 
D’UNA BORSA DE TREBALL DE L’ESCALA ESPECIAL, SUBESCALA 
TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC-A AUXILIAR, ESPECIALITAT INFORMÀTICA. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
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Antecedents de fet 
 
1. Mitjançant la Resolució de 21 de setembre de 2017 (BOIB núm. 119, de 28 de 
setembre), es va convocar un concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala 
Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic-a Auxiliar, especialitat Informàtica. 
 
2. En data d'1 de desembre de 2017 es va dictar Resolució de la presidenta de l'IMAS 
per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses del concurs 
per formar part d'una borsa de treball borsa de treball de l'Escala Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Tècnic-a Auxiliar, especialitat Informàtica. 
 
A la relació provisional de persones excloses consta que el senyor JPF amb l'observació 
« No presenta la titulació requerida ».  
 
En la mateixa resolució s'atorga a «Les persones aspirants excloses o omeses disposen 
d'un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la 
resolució, per esmenar el defecte o adjuntar el document preceptiu. Si la persona 
interessada no acompleix el requeriment dins el termini esmentat, la sol·licitud es tindrà 
per no presentada.» 
 
3. Amb data de Registre General d'Entrada de 19 de desembre de 2017, i núm. 41170, el 
senyor PF va presentar al·legacions a la Resolució de la presidenta de l'IMAS d'1 de 
desembre de 2017, per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones admeses i 
excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball borsa de treball de l'Escala 
Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic-a Auxiliar, especialitat Informàtica, 
manifestant que «... de la redacció de la Base 3.e) que regula la convocatòria es deriva la 
possibilitat de poder accedir a la convocatòria amb la titulació superior d'informàtica o 
equivalent, ja sigui de grau, llicenciatura o diplomatura» i que «... impedir formar part 
de la borsa a persones que compten amb la titulació superior, implica una vulneració del 
principi d'igualtat de l'article 14 de la Constitució Espanyola i de l'article 55 de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic...».  
 
4. En data de 15 de gener de 2018, es va dictar Resolució de la presidenta de l'IMAS per 
la qual s'aproven les llistes definitives de persones admeses i excloses del concurs per 
formar part d'una borsa de treball de l'Escala Especial, Subescala Tècnica, Classe 
Tècnic-a Auxiliar, especialitat Informàtica. 
 
A la relació definitiva de persones excloses consta el senyor PF amb l'observació «No 
presenta la titulació requerida». 
 
A la resolució es fa constar que es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes, 
comptador a partir del dia següent a la publicació de la resolució. La resolució es va 
publicar el 22 de gener de 2018, i el termini per interposar recurs d'alçada és des del 23 
de gener fins al 22 de febrer de 2018.  
 
5. En data de Registre General d'Entrada de 14 de febrer de 2018, i núm. 4667, el senyor 
PF, va presentar al·legacions contra la Resolució de la Presidenta de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials, de 15 de gener de 2018, per la qual s'aproven les llistes definitives de 
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persones admeses i excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball de 
l'Escala Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic-a Auxiliar, especialitat Informàtica, 
reiterant les al·legacions anteriorment esmentades i sol·licita es declari la nul·litat de la 
resolució de 15 de gener de 2018, i es dicti una resolució més ajustada a dret incloent a 
tots els aspirants que han presentat una titulació superior a l'exigida i es rectifiquin tots 
els actes posteriors que se'n derivin d'aquesta rectificació.  
 
Fonaments de dret 
 
Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de data 15 de gener de 
2018, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i 
excloses per formar part d'una borsa de treball de l'Escala Especial, Subescala Tècnica, 
Classe Tècnic-a Auxiliar, especialitat Informàtica. 
 
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 7 de febrer de 2018, 
contra la Resolució de 15 de gener de 2018 es va interposar en temps i en la forma 
escaients.  
 
Quart.- Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada reitera les al· legacions del 
seu escrit de data 19 de desembre de 2017, que consten a l'antecedent de fet tercer, i 
sol·licita es declari la nul·litat de la resolució de 15 de gener de 2018, i es dicti una 
resolució més ajustada a dret incloent a tots els aspirants que han presentat una titulació 
superior a l'exigida i es rectifiquin tots els actes posteriors que se'n derivin d'aquesta 
rectificació.  
 
Cinquè.- En data de 15 de febrer es va sol·licitar al president de la Comissió Tècnica de 
Valoració de la borsa de treball de l'Escala Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic-
a Auxiliar, especialitat Informàtica, informe en relació amb l'al·legació amb relació al 
requisit establerts a la bases 3.1.e) -Titulació de Tècnic de Formació Professional de les 
famílies professionals d'Informàtica, i informàtica i Telecomunicacions o equivalent- de 
les bases que han de regir la convocatòria. 
 
Sisè.- Així el President de la Comissió Tècnica de Valoració de la borsa de treball de 
l'Escala Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic-a Auxiliar, especialitat Informàtica, 
va emetre informe de 20 de febrer de 2018, en el qual conclou que, el següent:  
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« El títol aportat per l'interessat no té equivalència oficial reconeguda amb els títols 
requerits a les bases de la convocatòria, segons la normativa actual que regula les 
equivalències de la Formació Professional per a la família professional d'Informàtica i 
Comunicacions que són:  

a. El Reial Decret 1691/2007, de 14 de desembre, per a les equivalències amb el 
títol de Sistemes Microinformàtics i Xarxes.  

b. El Reial Decret 1629/2009, de 30 d'octubre, per a les equivalències amb el títol 
d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.  

c. El Reial Decret 686/2010, de 16 d'abril, per a les equivalències amb el Títol de 
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma 

d. L'aspirant no aporta concessió d'equivalència de la Direcció General de 
Formació Professional del Ministeri d'Educació, Política Social i Esport (codi 
SIA:051110) per a l'equivalència de títols amb formació professional no 
reconeguda a la normativa general ».  

 
Setè.- 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 
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.  
 
Vuitè.- L'acte recorregut és la Resolució per la qual s’aproven les llistes definitives de 
persones aspirants admeses i excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball 
de l'Escala Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic-a Auxiliar, especialitat 
Informàtica, la qual causaria un perjudici a totes 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 
s'exposa en el fonament següent no s'ha produït.  
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Novè.- 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 
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, i en relació amb la infracció del principi d'igualtat 
al·legada pel 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 les 
equivalències i del barem establert en la resolució impugnada és el mateix per a totes les 
persones participants.  
 
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 15 de gener de 2018 per la qual s’aproven les llistes 
definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs per formar part d'una 
borsa de treball de l'Escala Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic-a Auxiliar, 
especialitat Informàtica 
 
 
Desè.- 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: 
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Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat pel senyor JPF contra la Resolució 
de la presidenta de l'IMAS de data 15 de gener de 2018, per la qual s’aproven les llistes 
definitives de persones aspirants admeses i excloses per formar part d'una borsa de 
treball de l’especialitat de Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica.  
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a les persones interessades. 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PEL 
SENYOR JASP CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, DE 15 DE GENER DE 2018, 
PER LA QUAL S’APROVEN LES LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES 
ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES DEL CONCURS PER FORMAR PART 
D’UNA BORSA DE TREBALL DE L’ESCALA ESPECIAL, SUBESCALA 
TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC-A AUXILIAR, ESPECIALITAT INFORMÀTICA. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Mitjançant la Resolució de 21 de setembre de 2017 (BOIB núm. 119, de 28 de 
setembre), es va convocar un concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala 
Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic-a Auxiliar, especialitat Informàtica. 
 
2. En data d'1 de desembre de 2017 es va dictar Resolució de la presidenta de l'IMAS 
per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses del concurs 
per formar part d'una borsa de treball borsa de treball de l'Escala Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Tècnic-a Auxiliar, especialitat Informàtica. 
 
A la relació provisional de persones excloses consta que el senyor JASP amb 
l'observació « No presenta la titulació requerida la declaració jurada no correspon a la 
borsa d'auxiliar tècnic/a d'informàtica ».  
 
En la mateixa resolució s'atorga a «Les persones aspirants excloses o omeses disposen 
d'un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la 
resolució, per esmenar el defecte o adjuntar el document preceptiu. Si la persona 
interessada no acompleix el requeriment dins el termini esmentat, la sol·licitud es tindrà 
per no presentada.» 
 
3. Amb data de Registre General d'Entrada de 21 de desembre de 2017, i núm. 41548, el 
senyor SP va presentar el títol de formació professional de segon grau d'electricitat i 
electrònica, especialitat equips d'informàtica i la declaració jurada de no trobar-se 
inhabilitat corresponent a la borsa de treball de l'Escala Especial, Subescala Tècnica, 
Classe Tècnic-a Auxiliar, especialitat Informàtica a efectes d'esmenar els defectes 
assenyalats. 
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4. En data de 15 de gener de 2018, es va dictar Resolució de la presidenta de l'IMAS per 
la qual s'aproven les llistes definitives de persones admeses i excloses del concurs per 
formar part d'una borsa de treball de l'Escala Especial, Subescala Tècnica, Classe 
Tècnic-a Auxiliar, especialitat Informàtica. 
 
A la relació definitiva de persones excloses consta el senior SP amb l'observació «No 
presenta la titulació requerida». 
 
A la resolució es fa constar que es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes, 
comptador a partir del dia següent a la publicació de la resolució. La resolució es va 
publicar el 22 de gener de 2018, i el termini per interposar recurs d'alçada és des del 23 
de gener fins al 22 de febrer de 2018.  
 
5. En data de Registre General d'Entrada de 7 de febrer de 2018, i núm. 3699, el senyor 
Sevillano Perez, va presentar al·legacions contra la Resolució de la Presidenta de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 15 de gener de 2018, per la qual s'aproven les 
llistes definitives de persones admeses i excloses del concurs per formar part d'una 
borsa de treball de l'Escala Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic-a Auxiliar, 
especialitat Informàtica. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de data 15 de gener de 
2018, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i 
excloses per formar part d'una borsa de treball de l'Escala Especial, Subescala Tècnica, 
Classe Tècnic-a Auxiliar, especialitat Informàtica. 
 
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 7 de febrer de 2018, 
contra la Resolució de 15 de gener de 2018 es va interposar en temps i en la forma 
escaients.  
 
Quart.- Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada demana ser admès a la 
borsa de Tècnic Auxiliar d'Informàtica, al·legant que en base als articles 7 i 8 del Reial 
Decret 883/2011, de 24 juny, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Sistemes 
de Telecomunicacions i Informàtics i es regulen les ensenyances mínimes la capacitat 
professional és superior a la requerida en les bases de la convocatòria, i torna a aportar 
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el títol de formació professional de segon grau d'electricitat i electrònica, especialitat 
equips d'informàtica.  
 
Cinquè.- En data de 15 de febrer es va sol·licitar al president de la Comissió Tècnica de 
Valoració de la borsa de treball de l'Escala Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic-
a Auxiliar, especialitat Informàtica, informe en relació a les al·legacions amb relació al 
requisit establerts a la bases 3.1.e) -Titulació de Tècnic de Formació Professional de les 
famílies professionals d'Informàtica, i informàtica i Telecomunicacions o equivalent- de 
les bases que han de regir la convocatòria. 
 
Sisè.- Així el President de la Comissió Tècnica de Valoració de la borsa de treball de 
l'Escala Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic-a Auxiliar, especialitat Informàtica, 
va emetre informe de 20 de febrer de 2018, en el qual conclou, entre d'altres coses, el 
següent:  
 
« 3. El títol aportat per l'aspirant és equivalent a l'actual títol de Sistemes de 
telecomunicacions i informàtics de la família professional d'ELECTRICITAT I 
ELECTRÒNICA, segons estableix la Disposició Addicional 3ª del Reia Decret 
883/2011, de 24 juny. 
 
4. Ni el títol aportat per l'aspirant ni el seu equivalent actual no tenen equivalència 
oficial reconeguda amb els títols requerits a les bases de la convocatòria, segons la 
normativa actual que regula les equivalències de la formació professional per a la 
família professional d'INFORMÀTICA I COMUNICACIONS que són: 
 
- el Reial decret 1691/2007, de 14 de desembre, per a les equivalències amb el títol de 
Sistemes Microinformàtics i Xarxes 
- el Reial decret 1629/2009, de 30 d'octubre, per a les equivalències amb el títol 
d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 
- el Reial decret 686/2010, de 16 d'abril, per a les equivalències amb el títol de 
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma 
 
5. L'aspirant no aporta concessió d'equivalència que hauria d'emetre la Direcció General 
de Formació Professional del Ministeri d'Educació, Política Social i Esport (codi SIA: 
051110) per a l'equivalència de títols amb Formació Professional no reconeguda a la 
normativa general ».  
 
Setè.- 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 senyor JASP contra la 
Resolució de la presidenta de l'IMAS de data 15 de gener de 2018, per la qual s’aproven 
les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per formar part d'una 
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borsa de treball de l’especialitat de Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica, d'acord amb el que 
es disposa en l'informe de 20 de febrer de 2018, President de la Comissió Tècnica de 
Valoració de la borsa de treball de l'Escala Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic-
a Auxiliar, especialitat Informàtica, haguda compte que el títol aportat per l'interessat, ni 
el seu equivalent actual no tenen equivalència oficial reconeguda amb els títols requerits 
a les bases de la convocatòria i que l'interessat no ha aportat concessió d'equivalència de 
la Direcció General de Formació Professional del Ministeri d'Educació, Política Social i 
Esport per a l'equivalència de títols amb formació professional no reconeguda a la 
normativa general.  
 
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a les persones interessades. 
 
 


