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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 23 DE MAIG DE 2018 
 
 

PRESIDÈNCIA 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR (16-5-2018) 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE L’APORTACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DE L’ANY 2018 A LA FUNDACIÓ MALLORCA 
LITERÀRIA (CAPÍTOL VII 899.147,60€) 

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

Fets 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca, el dia 2 de novembre de 1998, va acordar constituir la 
Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, que passà a ser Fundació Casa Museu 
Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet, per acord del Patronat pres en la sessió de 
dia 26 d’abril de 2006, a fi d’incorporar al patrimoni de la Fundació les cases pairals del 
Pare Ginard i de Blai Bonet. 
 
2. El Patronat de la Fundació, en la sessió celebrada el dia 13 de març de 2017,  va  
aprovar per unanimitat la modificació de la denominació de la fundació, del següent 
tenor literal: La Fundació denominada fins ara "Fundació casa Museu Llorenç 
Villalonga-Pare Ginard i Blai Bonet" passarà a denominar-se "Fundació Mallorca 
Literària". 
 
3. Dia 8 de gener de 2018, la Fundació Mallorca Literària  ha sol·licitat a través de la 
documentació pertinent ( NRE 971 ), la concessió de l’aportació extraordinària que el 
Consell de Mallorca li ha de lliurar enguany.  
 
4. En els pressuposts de 2018, existeix crèdit adequat i suficient en la partida 
nominativa 20.33330.78981 dotada amb 899.147,60 €, per atendre a l’aportació 
esmentada, en virtut del document comptable RC amb el núm. de referència 
22018004346 i núm. d'operació 220180003955. 
 
5. Dia 3 d'abril de 2018, el director insular de Cultura  ha justificat, en la memòria 
pertinent, la concessió de l’aportació esmentada a càrrec de l’aplicació del Pressupost de 
2018. 
 
6. Dia 3 d'abril de 2018, el TAG de la Unitat Jurídica Administrativa ha informat 
favorablement sobre els aspectes jurídics de la concessió de l’aportació assenyalada. 
 
7. Dia 16 de maig de 2018,  la Intervenció delegada de la Misericòrdia ha emès informe 
favorable de concessió de l'aportació extraordinària de capítol VII a favor de la 
Fundació Mallorca Literària. 
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Fonaments de dret 
 
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  
 
Acord 
 
1. Aprovar i iniciar l’expedient 33/2018 relatiu a la concessió de l’aportació 
extraordinària de l’any 2018 a favor de la Fundació Mallorca Literària”, titular del 
NIF G07928930, per un import de 899.147,60 € (capítol VII), en concepte de 
transferència de capital, per atendre a les despeses d'inversions corresponent a les obres 
de construcció i creació de la Casa Blai Bonet a Santanyí. 
 
2. Concedir una aportació extraordinària de 899.147,60 € (capítol VII), en concepte de 
transferència de capital, a favor de la Fundació Mallorca Literària, titular del NIF 
G07928930, per atendre al seu Pla d'inversions, i consegüentment, autoritzar i 
disposar una despesa a favor de l’entitat esmentada, de 899.147,60 €, a càrrec de la 
partida 20.33330.78981 (RC núm. de referència 22018004346 i núm. d'operació 
220180003955), que li serà abonada en 12 pagaments  mensuals (11 per un import de 
75.000,00 € cada un d'ells i un  darrer pagament per un import de 74.147,60 €), a favor 
de l’entitat esmentada. 
 
Les prescripcions que s’estableixen són les següents: 
 

Primera:   Pel que fa a la justificació corresponent al capítol VII es durà a terme amb la 
presentació de la documentació següent:  

   - compte justificatiu de la despesa realitzada amb aportació de justificants, segons 
l'establert a l'art. 48 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, 
atesa l'aplicació supletòria de la normativa de subvencions, segons estableix la base 33.2 
de les bases d'execució del pressupost del Consell de Mallorca de 2018 (abans de dia 
30 de juny 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: 
  
“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, 
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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 del Centre de la 
Misericòrdia. 
 
3. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
Contra aquesta resolució, 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, davant aquest conseller executiu/consellera executiva o davant la 
presidència 
 
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. 

S’aprova la proposta  

 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L’ANY 2018 
(DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS)  

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

El conseller executiu d’Economia i Hisenda, d’acord amb les competències atribuïdes a 
l’article 5 de l’Ordenança general de subvencions i l’article 31.2.e) del Reglament 
orgànic de la Corporació, proposa al Consell Executiu l’adopció del Acord següent: 

“El Consell Executiu, reunit en sessió de 24 de gener de 2018, va aprovar, entre d’altres, 
el Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2018 (BOIB núm. 
16, de 25.02.2018), modificat per Acords de 7 de març i 2 de maig de 2018 (BOIB núm. 
32, de 13.03.2018 i BOIB núm. 58, de 10.05.2018). 



 4 

El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha presentat la proposta, de 8 de maig 
de 2018, de modificació d’aquest Pla relativa a una de les línies de subvencions de 
l’àrea de Patrimoni Històric.  

D’acord amb l’article 5 de l’Ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada per Acord del Ple de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18.02.2017), 
correspon al conseller executiu d’Economia i Hisenda proposar al Consell Executiu 
l’aprovació del plans estratègics de subvencions conforme a la informació i les 
propostes que, amb aquesta finalitat, presenten els departaments del Consell de 
Mallorca, els organismes autònoms que en depenen i els ens públics atorgants. 

Per tot això, a proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda, d’acord amb 
l’atribució conferida en l’article 28.h) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, 
s’adopta el següent:  

ACORD 

1. Modificar el Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2018, 
respecte a les línies de subvencions de l’àrea de Patrimoni Històric del Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports, d’acord amb el detall següent:  

Allà on diu: 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PATRIMONI HISTÒRIC (33620) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria per a treballs d’investigació i conservació de jaciments arqueològics 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 
Procediment i 

règim de concessió 
Cost previst 

(3 anys) 
Termini 

d’execució 

- Fomentar la realització de 
treballs d’investigació i posada 
en valor del patrimoni 
arqueològic de Mallorca. 

- Ajuntaments. 

- Particulars. 

- L1: Subvencions per 
a treballs realitzats en 
el 2018. 

- L2: Subvencions per 
a treballs realitzats en 
el 2017. 

20.33620.76200 

20.33620.78911 

- Convocatòria 
pública en règim de 
concurrència 
competitiva. 

60.100 € (2018) 

60.100 € (2019) 

60.100 € (2020) 

Anualitat 
2018. 

 

Ha de dir: 

DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROGRAMA: PATRIMONI HISTÒRIC (33620) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria per a treballs d’investigació i conservació de jaciments arqueològics 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 
Procediment i 

règim de concessió 
Cost previst 

(3 anys) 
Termini 

d’execució 

- Fomentar la realització de 
treballs d’investigació i posada 
en valor del patrimoni 
arqueològic de Mallorca. 

- Ajuntaments. 

- Particulars. 

- Universitats 

- L1: Subvencions per 
a treballs realitzats en 
el 2018. 

- L2: Subvencions per 
a treballs realitzats en 
el 2017. 

20.33620.76282 
(90.000 €)  

20.33620.78911 
(60.000 €)  

20.33620.75300 
(30.000 €)  

- Convocatòria 
pública en règim de 
concurrència 
competitiva. 

180.000 € (2018) 

180.000 € (2019) 

180.000 € (2020) 

Anualitat 
2018. 

 

2. Publicar el contingut d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la 
seu electrònica del Consell de Mallorca.” 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS  
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PEL 
SR. RRM CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE L’INSTITUT 
MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2017 
REFERENT A LA DENEGACIÓ D’UNA AJUDA ECONÒMICA  INDIVIDUAL 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA D’AJUDES 
ECONÒMIQUES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE 2017. 

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

Antecedents de fet 

1. El 19 de juny de 2017 es va registrar d'entrada a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, 
en endavant IMAS, una sol·licitud d’ajuda econòmica individual de RRM amb DNI 
XXX (exp. 218D/2017), que especifica com a concepte sol·licitat: “Comida 
fenilcetonuria” i per un import de 174,83 euros, en el marc de la convocatòria pública 
d'ajudes econòmiques per a persones amb discapacitat de 2017. 

2. Aquest concepte es va eliminar a la convocatòria de 2017 del llistat de conceptes 
subvencionables atès que sols una persona el sol·licitava anualment i el contingut de les 
sol·licituds a les convocatòries anteriors d'aquest concepte no justificava mantenir-lo 
com a subvencionable, atès que els productes que es mostraven a les factures no 
justificaven una dieta, per a tot l'any, d'aliments per a persones amb fenilcetonúria. 

3. Tot i això, es va valorar tècnicament aprovar l'esmentada ajuda com una 
excepcionalitat atès que és un menjar especial per a la discapacitat d'alteració del 
metabolisme que es controla amb una dieta especial, i es va presentar com a tal a la 
Comissió Avaluadora. 

4. El 6 d'octubre de 2017 es va celebrar la reunió de la Comissió Avaluadora i es va 
acordar denegar l'esmentada sol·licitud d'ajuda.  

5. Atès l'acord de la Comissió Avaluadora, el 29 de novembre de 2017, la presidenta de 
l'IMAS va resoldre denegar a l'interessat una ajuda econòmica pel concepte: «Altres: 
aliments», pel motiu següent: «Concepte no previst en la Convocatòria. Per sol·licitar 
conceptes que no es contemplen a la convocatòria ni han estat acceptats per la Comissió 
Avaluadora d'acord amb el punt 8.1». 

6. El 4 de gener de 2018 es va registrar de sortida la comunicació de la resolució que li 
denegava la citada ajuda. 

7. En data 18 de gener de 2018 es va registrar al Registre General del IMAS amb 
número d'entrada 1431, un escrit del Sr. RRM, on interposa un Recurs d'Alçada davant 
el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca. Amb l'escrit adjunta un altre escrit 
a mà, còpia de la comunicació de la denegació i còpia de la factura.  

En el seu escrit d'interposició del recurs el Sr. Rodríguez exposa que va sol.licitar una 

ajuda econòmica individual per persones amb discapacitat per un menjar especial per 

a la fenilcetonúria que és una alteració del metabolisme que es controla amb una dieta 
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especial. Que va rebre una carta indicant que es denegava l'ajuda. Que en el punt 8.1 

de la convocatòria s'especifica que per a algunes ajudes no previstes la Comissió 

Avaluadora n'estudiarà la idoneïtat de la sol.licitud. Considerant que es tracta d'una 

factura de 174'84 euros, que no existeixen altres ajudes en altres organismes per a 

persones que pateixen aquesta malaltia, que a la convocatòria del 2014 es va concedir 

l'ajuda pel mateix concepte i per a la mateixa situació, presenta un recurs per tal que 

s'estudii la possibilitat de concedir aquesta ajuda per a aliments específics per a la 

fenilcetonúria. 

 
8. El 25 de gener de 2018 es va emetre un informe tècnic des de la Secció de Recursos 
Sociolaborals de l'IMAS, en el qual es proposa la desestimació del recurs d'alçada 
interposat, pels motius exposats anteriorment. 

Consideracions jurídiques 

1. El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de l’IMAS de 
data 29 de novembre de 2017 per la qual s’aprova l'atorgament de les ajudes 
econòmiques de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a persones amb 
discapacitat de 2017, on es varen atorgar i denegar les ajudes als sol·licitants; i s’atorga 
un termini d'un mes comptador a partir del dia següent al de la notificació de la mateixa 
per presentar recurs d'alçada. 

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. 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 en data 18 de gener de 
2018, contra la Resolució de la presidenta de l'IMAS de data 29 de novembre de 2017, 
es va presentar dins del termini i en la forma escaients. 

3. La Llei 14/2011, de 29 d’octubre, d’atribució de competències dels Consells Insulars 
en matèria de serveis socials i seguretat social, indica que és competència dels Consells 
Insulars la resolució de procediments d’atorgament de prestacions individuals del 
Sistema Balear de Serveis Socials i de concessió d’ajudes institucionals.  

4. La convocatòria d’ajudes econòmiques individuals a persones discapacitades de 
l’IIMAS per a l’any 2017 es va publicar en el BOIB núm. 63 de dia 23 de maig de 2017. 

5. El punt 8.1 de la convocatòria estableix que per a altres ajudes no previstes en el 
barem (llistat de conceptes subvencionables) la Comissió Avaluadora estudiarà la 
idoneïtat de la sol·licitud en cada cas. 
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6. La Comissió Avaluadora va denegar la proposta d'aprovació de l'esmentada ajuda.  

Atès tot el que s'ha exposat, i vist l'informe jurídic de dia 7 de maig de 2018, propòs que 
el Consell Executiu del Consell de Mallorca adopti els següents 

ACORDS 

Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat pel Sr. RRM, en data 18 de gener 
de 2018, contra la resolució de la presidenta de 29 de novembre de 2017, mitjançant la 
qual se li denegava la subvenció per tractar-se d'un concepte no previst en la 
convocatòria. 

Segon. NOTIFICAR aquest acord a l'interessat. 

APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA 
INTERPOSAT PER LA SRA. MMMG, EN REPRESENTACIÓ DEL SR. FAPM 
CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE L’INSTITUT 
MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2017 
REFERENT A LA DENEGACIÓ D’UNA AJUDA ECONÒMICA INDIVIDUAL 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA D’AJUDES 
ECONÒMIQUES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE 2017. 

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

Antecedents de fet 
1. El 18 de juliol de 2017 es va registrar d'entrada a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, 
en endavant IMAS, una sol·licitud d’ajuda econòmica individual de FAPM, amb DNI 
XXX (exp. 349D/2017), que especifica com a concepte sol·licitat: “logopèdia” i per un 
import de 1.125 euros, en el marc de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per 
a persones amb discapacitat de 2017. 

 

2. Les bases de la convocatòria indiquen que el termini de presentació de les sol.licituds 
és de vint dies hàbils, comptadors a partir del següent de la publicació de la 
convocatòria en el Butlleti Oficial de les Illes Balears. El BOIB es va publicar el dia 23 
de maig de 2017, per tant el termini de presentació de les sol.licituds era des del dia 24 
de maig de 2017 fins al dia 20 de juny de 2017. 

 

3. Atès que la sol.licitud d'ajuda econòmica es va registrar d'entrada dia 18 de juliol del 
2017, quedava fora del termini de presentació, segons les bases de la convocatòria. 
 

4. El 26 d'octubre de 2017 es va celebrar la reunió de la comissió avaluadora, en base a 
l'informe de la qual, el 29 de novembre de 2017, la presidenta de l'IMAS va resoldre, 
denegar a l'interessat una ajuda econòmica pel concepte: «Tractament rehabiltadors 
sociosanitaris», pel motiu següent: «Per presentar la sol.licitud fora de termini». 
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5. El 5 de gener de 2018 es va registrar de sortida la comunicació de la resolució que li 
denegava la citada ajuda. 

 

6. En data 12 de gener de 2018 es va registrar al Registre General del IMAS amb 
número d'entrada 865, un escrit de Sra. Mª del Mar Martínez García, en representació 
del Sr. FAPM, on interposa un Recurs d'Alçada davant el Consell Executiu del Consell 
Insular de Mallorca i sol.licita que es revisi l'expedient atès que la informació que ella 
tenia era que el termini de finalització era el dia 20 de juliol de 2017. Amb l'escrit 
adjunta còpia de la comunicació de la denegació. 
 

7. El 24 de gener de 2018 es va emetre un informe tècnic des de la Secció de Recursos 
Sociolaborals de l'IMAS, en el qual es proposa la desestimació del recurs d'alçada 
interposat, pels motius exposats anteriorment. 

 

Consideracions jurídiques 
 

1. El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de l’IMAS de 
data 29 de novembre de 2017 per la qual s’aprova l'atorgament de les ajudes 
econòmiques de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a persones amb 
discapacitat de 2017, on es varen atorgar i denegar les ajudes als sol·licitants; i s’atorga 
un termini d'un mes comptador a partir del dia següent al de la notificació de la mateixa 
per presentar recurs d'alçada. 

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. 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 en data 12 de gener de 
2018, contra la Resolució de la presidenta de l'IMAS de data 29 de novembre de 2017, 
es va presentar dins del termini i en la forma escaients. 

3. La Llei 14/2011, de 29 d’octubre, d’atribució de competències dels Consells Insulars 
en matèria de serveis socials i seguretat social, indica que és competència dels Consells 
Insulars la resolució de procediments d’atorgament de prestacions individuals del 
Sistema Balear de Serveis Socials i de concessió d’ajudes institucionals.  
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4. La convocatòria d’ajudes econòmiques individuals a persones discapacitades de 
l’IIMAS per a l’any 2017 es va publicar en el BOIB núm. 63 de dia 23 de maig de 2017. 

5. El punt 6 de la convocatòria estableix que el termini per a la presentació de les 
sol.licituds és de vint dies hàbils, comptadors a partir del següent al de la publicació de 
la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tant el termini de 
presentació de les sol.licituds era des del dia 24 de maig de 2017 fins al dia 20 de juny 
de 2017. 

Atès tot el que s'ha exposat, i vist l'informe jurídic de dia 7 de maig de 2018, propòs que 
el Consell Executiu del Consell de Mallorca adopti els següents 

ACORDS 

Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la Sra. MMMG, en 
representació del Sr. FAPM, en data 12 de gener de 2018, contra la resolució de la 
presidenta de 29 de novembre de 2017, mitjançant la qual se li denegava la subvenció 
per presentar la sol·licitud fora de termini. 

Segon. NOTIFICAR aquest acord a l'interessat. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SRA. MCGG CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S’APROVA 
LA LLISTA D’ASPIRANTS SELECCIONATS EN EL CONCURS PER 
FORMAR PART D’UNA BORSA DE TREBALL DE L’ESCALA 
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE 
TÈCNIC/A MITJÀ/NA, ESPECIALITAT TREBALLADOR/A SOCIAL (BOIB 
NÚM. 35, DE 20 DE MARÇ DE 2018). 

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

Antecedents de fet.  

2. Amb data de Registre General d'Entrada de 24 de febrer de 2018, i núm. 6479, la 
senyora MCGG , amb NIF XXX, va presentar sol· licitud d'admissió a la borsa de treball 
de l'especialitat de Treballador/a Social.  

3. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 3 
d'abril de 2017 es varen aprovar les llistes provisionals de persones 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/a Social.  

4. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 19 
de juny de 2017 es varen aprovar les llistes definitives de persones 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/a Social. 
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5. Mitjançant diligència de la secretària de la Comissió Tècnica de Valoració, amb el 
vistiplau del president de la mateixa, de data 25 de gener de 2018, s'exposen en el tauler 
d'edictes de de l'IMAS i, a efectes informatius, en la pàgina web de l'IMAS, la llista de 
valoració de mèrits, amb indicació de la puntució obtinguda per les persones aspirants i 
el número d'ordre 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/a Social, i s'atorga als aspirants un termini de 10 dies hàbils, comptadors 
des de l'endemà de la publicació de la llista per al·legar o reclamar el que estimin 
oportú. 

D'acord amb la llista provisional publicada, la senyora GG ha obtingut una puntuació de 
21,2300 punts.  

6. Amb data de Registre General d'Entrada d'1 de febrer de 2018, i núm. 2931, la 
senyora GG presenta sol· licitud de revisió de la baremació realitzada. 

7. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 14 
de març de 2018, (BOIB núm. 35, de 20 de març de 2018) s'aprovà la llista d’aspirants 
seleccionats en el concurs per formar part d’una borsa de treball de l'escala 
d'Administració Especial, subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat 
Treballador/a Social, amb la puntuació total obtinguda i el número d'ordre. 

D'acord amb la llista definitiva publicada, la senyora Garcia Guerrero ha obtingut una 
puntuació de 23,2000 punts.  

8. Amb data de Registre General d'Entrada del Consell de Mallorca de 27 de març de 
2018, i núm. 9041, la senyora MCGG, amb NIF XXX presenta recurs d'alçada contra la 
Resolució de la presidenta de l'IMAS, de 14 de març de 2018, (BOIB núm. 35, de 20 de 
març de 2018) per la qual s'aprova la composició final de la borsa de treball de l'escala 
d'Administració Especial, subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat 
Treballador/a Social, amb indicació de totes les persones integrants, l’ordre de prelació i 
la puntuació obtinguda.  

Fonaments de dret 

Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 14 de març de 2018, per la qual s'aprova la 
composició final de la borsa de treball de l'escala d'Administració Especial, subescala 
Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat Treballador/a Social, amb indicació de 
totes les persones integrants, l’ordre de prelació i la puntuació obtinguda (BOIB núm. 
35, de 20 de març de 2018).  

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. 
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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 23 de març de 2018, 
contra la  

Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 14 de març de 
2018, per la qual s'aprovà la llista d’aspirants seleccionats en el concurs per formar part 
d’una borsa de treball de l'escala d'Administració Especial, subescala Tècnica, Classe 
Tècnic/a Mitjà/na, especialitat Treballador/a Social, amb la puntuació total obtinguda i 
el número d'ordre (BOIB núm. 35, de 20 de març de 2018), es va interposar en temps i 
en la forma escaients.  

Quart.- La interessada al·lega que que no s'han fet les correccions oportunes en la 
revisió de la baremació, del qual el més significatiu és l'apartat de treball en 
l'administració pública, en el qual exposa que no s'ha valorat l'experiència professional a 
l'Ajuntament de Binissalem i sol·licita la revisió de la baremació realitzada.  

Cinquè.- Un cop revisats els mèrits aportats en relació a la baremació realitzada, és 
manifest un error de fet, haguda compte que el mèrit corresponent a l'experiència 
professional de Treballadora Social a l'ajuntament de Binissalem entre el 04 de juny de 
2008 fins el 22 de febrer de 2017, data d'expedició del certificat de serveis prestats, està 
mal baremat.  

Així, d'acord amb la baremació dels mèrits de la llista definitiva, els serveis prestats a 
l'ajuntament de Binissalem estan inclosos en l'apartat «Experiència professional en llocs 
de treball d'altres administracions d'altra especialitat o categoria» el qual té una 
puntuació de 0,02 punts per mes treballat, quan hauria d'haver estat inclòs en l'apartat 
«Experiència en qualsevol altra Administració Pública a la mateixa especialitat o 
categoria» amb una puntuació de 0,12 punts per mes treballat.  

En relació a aquest mèrit concret, d'acord amb el sistema de baremació establert, i sense 
ànim de substituir la tasca de la Comissió Tècnica de Valoració, cal fer les següents 
consideracions:  

1.- D'acord amb les bases que han de regir el concurs, cada 30 dies tenen la consideració 
d'un mes, les fraccions inferiors a 15 dies no es tenen en compte i les fraccions iguals o 
superiors a 15 dies puntuen el 50 % del mes complert. 

2.- En relació als serveis prestats a l'ajuntament de Binissalem, la interessada acredita 
mitjançant el certificat de serveis prestats aportat un total de 8 anys, 8 mesos i 19 dies, 6 
mesos, des del 4 de juny fins al 3 de desembre de 2008, com a treballadora social amb 
un contracte laboral eventual, i des del 4 de desembre de 2008 fins a la data d'expedició 
del certificat, 22 de febrer de 2017, com a treballadora social amb un contracte laboral 
interí. En total 8 anys 8 mesos i 19 dies.  
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3.- Els 8 anys 8 mesos i 19 dies esmentats s'haurien d'haver computat a raó de 0,12 
punts per mes treballat més 0,06 per fracció superior a 15 dies, i no a raó de 0,02 punts 
per mes treballat, més per 0,01 per fracció superior a 15 dies. 

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.- ESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora MCGG, amb NIF 
XXX, i ORDENAR a la Comissió Tècnica de Valoració que revisi la baremació dels 
mèrits de la recurrent en el sentit del fonament de dret cinquè.  

Segon.- NOTIFICAR l’acord a les persones interessades. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
L'ENTITAT GREC CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE 
L'IMAS DE DIA 24 D'OCTUBRE DE 2017 REFERENT A LA DENEGACIÓ DE 
L'AJUDA RELATIVA A L'EXPEDIENT DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA 
D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A INVERSIONS. 

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

Antecedents de fet 

1. El 24 de juliol de 2017, la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 
va aprovar l’expedient de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques per a inversions 
destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de 
població del sistema de protecció de menors i d'inclusió, per a l'any 2017. A aquesta 
resolució es va autoritzar la despesa dimanant d'aquest expedient per l’import total de 
set-cents seixanta mil euros (760.000,00 €), amb càrrec a la partida 00.23102.78001 del 
vigent pressupost de despeses de l’IMAS (referència comptable Q/2017/1545). 

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

 

3. En data 9 d'agost de 2017, l'entitat GREC va presentar una sol·licitud de subvenció 
amb registre d'entrada número 26050 per import total del projecte de 28.490,09 € amb 
la modalitat de obres d'adequació dels elements que conformen el centre o habitatge per 
a obtenir les condicions mínimes d'habitabilitat o que les milloren. 
 

4. En data 8 de setembre de 2017 va tenir lloc la Mesa de la Comissió tècnica per 
avaluar les proposicions rebudes per part de les entitats de menors i inclusió. A l'acta és 
fa constar que s'ha de fer el requeriment per esmenar la documentació lliurada per 
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l'entitat GREC respecte a l'expedient SUB/ENT/INV 4/17, manca acreditar: el servei 
que realitzarà al centre pel qual sol·licita l'ajut, manca acreditar la disponibilitat de 
l'immoble. 

 

5. En data 12 de setembre l'entitat GREC ha rebut el requeriment emès per la secretària 
delegada de l'IMAS de data 11 de setembre de 2017, respecte al seu expedient «GREC» 
registrat a l'IMAS com Exp. SUB/ENT/INV 4/17, en registre de sortida núm. 25653 de 
data 11 de setembre de 2017. 

 

6. En data 13 de setembre de 2017 amb registre d'entrada 28686, s'ha rebut al Registre 
General de l'IMAS resposta al requeriment per part de l'entitat GREC, respecte a 
l'expedient SUB/ENT/INV 4/17. En la resposta al requeriment l'entitat subdivideix 
l'ajuda que sol·licita en quatre parts:  

 

La primer part, requereix una ajuda per l'import de 8.449,66€ demanats per a 
equipaments a la seu del Servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat 
derivada de malaltia mental. Presenta: la resolució de la darrera autorització pel servei 
esmentat i el contracte de lloguer pels espais on en l'actualitat es realitza el servei. 

 

La segona part, requereix una ajuda per l'import de 2.300€ per equipaments per als pisos 
del Servei d'Emancipació «un pont per a la teva vida adulta». Presenta: la resolució de 
la darrera autorització del servei, el contracte de lloguer del pis de Sant Fulgenci, 
Conveni amb la Fundació Padre Montalvo pel pis del carrer Vicenç Joan i Rosselló. 

 

La tercera part, requereix una ajuda per l'import de 1.265,88€ demanats per equipaments 
per a les actuacions al modul de joves del Servei d'acompanyament cap a l'ocupació de 
la població penitenciaria. Presenta: Resolució d'autorització del servei i certificació de 
la subdirectora de tractament del centre penitenciari. 
 

La quarta part, requereix una ajuda per l'import de 2.599,90€ demanats per equipaments 
per al servei de formació per a la inserció laboral de col·lectius vulnerables. Presenta: 
Resolució d'autorització del servei i contracte de lloguer del carrer Rector Petro. 

 

7. Una vegada revisades les sol·licituds admeses i esmenades, si era possible, les 
deficiències que presentaven, la Comissió Avaluadora es va reunir el 3 d'octubre de 
2017. Aplicats els criteris de valoració establerts a les bases i a la convocatòria, va 
formular proposta de resolució. On va indicar que a l'entitat GREC per l'expedient 
SUB/ENT/INV 4/17 li era denegada la subvenció perquè no havia acreditat la 
disponibilitat del immoble pel període d'almenys 10 anys, incomplint així la base 3 de la 
convocatòria. 
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8. El 24 d'octubre de 2017, la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 
va dictar resolució de l'expedient d’atorgament de les ajudes econòmiques per a 
inversions destinades a l'autorització i acreditació dels serveis i/o centres adreçats a 
l'atenció de població del sistema de protecció de menors i d'inclusió de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials, per a l'any 2017 on va atorgar i denegar les ajudes a les 
entitats.  
 

9. En data 2 de novembre de 2017, l'entitat GREC va rebre la notificació de la resolució 
de denegació de la subvenció per l'expedient SUB/ENT/INV 4/17 per incompliment de 
la base 3 de la convocatòria, és a dir, per no haver acreditat els deu anys de 
disponibilitat del immoble on s'han de realitzar els serveis que volen certificar. 

10. En data 7 de novembre de 2017 s'ha registrat al Registre General del IMAS amb 
número d'entrada 36673, escrit de l'entitat GREC on interposa un Recurs d'Alçada 
davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca.  
 

11. Atès l'informe tècnic emès al respecte del recurs per l'àrea de Menors i Família en 
data 16 de novembre de 2017 segons el qual s'explica que la sol·licitud d'ajuda de 
GREC era per a equipaments a quatre llocs i serveis diferents: 

 

1.- Servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat derivada de malaltia 
mental», que no és un servei objecte de la convocatòria.  
2.- Servei d'Emancipació «un pont per a la vida adulta» que passa a ser un Servei 
depenent del Govern de les Illes Balears a partir de dia 1 de novembre de 2017 i, per 
tant, ja no es podria acreditar com a servei de Menors i Família de l'IMAS, que és la 
finalitat objecte de la subvenció. 

3.- Equipaments per a les actuacions al mòdul de joves del Servei d'acompanyament cap 
a l'ocupació de la població penitenciària i aquest servei no es troba dins els serveis 
oferts per les àrees de menors o inclusió social. 

4.- «Servei de formació per a la inserció laboral de col·lectius vulnerables», aquest sí 
que es tracta d'un sevei d'Inclusió de l'IMAS i per tant, està dins l'objecte de la 
convocatòria però en aquest cas no es va acreditar la disponibilitat de l'immoble per 
deus anys, sinó que va aportar un contracte de lloguer per 3 anys que finalitzava el 30 
d'agost de 2018. 

 

Es pot concluir que l'únic servei que pot ser objecte de la convocatòria és el del punt 4 
relatiu al «Servei de formació per a la inserció laboral de col·lectius vulnerables», del 
qual no es va acreditar la disponibilitat de l'immoble per un període mínim de 10 anys, 
tal i com exigeix la base 3 de la convocatòria i, per això es denega la sol·licitud d'ajuda 
de GREC per no complir la base 3. 

 

Consideracions jurídiques 
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1. La base 1 de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a inversions destinadesa a 
l'autorització dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de 
protecció de menors i d'Inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials estableix que: 

«Base 1. Objecte 

L’objecte d’aquesta convocatòria és fixar els criteris i establir el procediment de les 

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

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

protecció de menors i d'inclusió, depenents de l’IMAS.» 

2. La base 3 de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a inversions destinadesa a 
l'autorització dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de 
protecció de menors i d'Inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials estableix que:  

« Poden acollir-se a aquesta subvenció: 

Les entitats i les associacions privades sense ànim de lucre autoritzades per 

l'Administració per a la guarda de menors dedicades a l’acolliment residencial de 

menors en situació de desprotecció dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, i les 

entitats i associacions privades sense ànim de lucre inscrites al Registre Unificat de 

Serveis Socials de la CAIB, i que tenguin per objecte la prestació de serveis d’atenció 

al col·lectiu de persones en risc o situació d’exclusió social. 

Amb caràcter general, les entitats i associacions han d’acreditar de l'immoble on es vol 

intervenir, que en són propietaris, o en tenen la disponibilitat (contracte de lloguer, 

cessió d’ús, etc.) per a un període mínim de deu anys des de la data de presentació de 

la sol·licitud de subvenció.» 

3. Segons l'article 115.2 en relació amb els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el 
recurs presentat es qualifica d'alçada i s'ha interposat en el termini previst i en la forma 
adequada. 

 

4. En base a l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatuts de l'IMAS aprovat pel Ple del 
Consell de Mallorca de data 13 d'octubre de 2016 (BOIB núm. 140, de 5 de novembre 
de 2016), es pot interposar, contra les resolucions de la presidenta de l'IMAS, recurs 
d’alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini 
d’un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució. 
El recurs en qüestió s'hauria presentat dins el termini establert.  

 

Atès tot el que s'ha exposat, i vist l'informe jurídic de dia 9 de maig de 2018, propòs que 
el Consell Executiu del Consell de Mallorca adopti el següent 

ACORD 
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Primer. ESTIMAR en part el recurs d'alçada interposat per l'entitat GREC contra la 
Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 24 d'octubre de 2017, per la qual s’aprova 
l'atorgament de les ajudes econòmiques per a inversions destinades a l'autorització i 
acreditació dels serveis i/o centres adreçats a l'atenció de població del sistema de 
protecció de menors i d'inclusió de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, per a l'any 2017 
mitjançant la qual se li denegava la subvenció per obres eliminació barreres 
arquitectòniques (24.490,09 €) per incompliment de la base 3 de la convocatòria, per 
haver-ne acreditat els deu anys de disponibilitat dels immobles adscrits a tres del serveis 
pels quals sol·licitava subvenció: Servei d'acompanyament per a persones amb 
discapacitat derivada de malaltia mental, Servei d'acompanyament per a persones amb 
discapacitat derivada de malaltia mental i Servei d'Emancipació «un pont per a la vida 
adulta » i d'aquesta manera amb el que disposa la base 3 esmentada. 

Segon. RECTIFICAR la resolució de la presidenta de 24 d'octubre de 2017, esmentada, 
en el sentit de denegar-li la subvenció sol·licitada a l'entitat GREC per als tres Serveis 
esmentats a l'acord primer per no complir amb la base 1 de la present convocatòria . 

Tercer.- DESESTIMAR en part el recurs pel que afecta al «Servei de formació per a la 
inserció laboral de col·lectius vulnerables» contra la resolució de la presidenta de 24 
d'octubre de 2017 per la qual se li denegava la subvenció per incompliment de la base 3 
de la convocatòria, perquè, aquest continua sent el motiu de denegació ja que no es va 
acreditar la disponibilitat de l'immoble per deus anys, sinó que va aportar un contracte 
de lloguer per 3 anys que finalitzava el 30 d'agost de 2018. 

Quart .- NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada. 

 

 
 


