
 1 

RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 13 DE JUNY DE 2018 
 

 

 

PRESIDÈNCIA 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR (6-6-2018) 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA CONVOCATÒRIA AL FONS DE 
CREACIÓ, PRODUCCIÓ I PROGRAMACIÓ D’AJUTS DE MINIMIS ARTS 
ESCÈNIQUES 2017, EN RELACIÓ ALS BENEFICIARIS DE LA LÍNIA 4 DE 
LA CONVOCATÒRIA 

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

Esports: 

Antecedents 

1. El Consell Executiu, en sessió de dia 17 de maig de 2017, va aprovar, entre d’altres, 

la convocatòria al fons de creació, producció i programació d’ajuts de minimis arts 

escèniques 2017. (BOIB núm. 63, de 23 de maig). 

2. En sessió de dia 6 de setembre de 2017, el Consell Executiu, acordà, entre d’altres, 

adjudicar la convocatòria  als fons de creació producció i programació d’ajuts de 

minimis arts escèniques 2017, el qual fou publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears 

núm. 113, de 14 de setembre. 

3. La mercantil Til Teatre Elàstic Nou SL, en data 10 d’octubre de 2017, mitjançant la 

deguda representació, deduir recurs administratiu d’alçada contra l’acord esmentat al 

punt anterior. 

4. En sessió de dia 8 de febrer de 2018, la Comissió de Govern del Consell Insular va 

acordar resoldre’l, en el sentit d’estimar el recurs i, en conseqüència, retrotraure les 

actuacions al moment de l’adjudicació dels ajuts quant a la Línia 4. 

5. La comissió tècnica d’avaluació, en sessió de dia 8 de març, estudià les sol·licituds 

relatives a la Línia 4, juntament amb la documentació adjunta. 

6. El 8 de març de 2018, l’òrgan instructor ha emès l’informe sobre el compliment dels 

requisits de les bases de la convocatòria esmentada per part de les persones 

beneficiàries. 

7. En data 8 de març de 2018, s’ha emès informe favorable sobre els aspectes jurídics 

d’aquesta proposta. 

8. Dia 31 de maig de 2018 la Intervenció Delegada del Centre de la Misericòrdia ha 

emès informe favorable de fiscalització. 

9. L’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient, a la partida pressupostària 

20.33430.47902 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de l’exercici 2018, 

per atendre la concessió de les subvencions proposades, resta acreditada en virtut de la 

RC amb núm. 220180000169 i referència 22018000467. 
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Fonaments de dret 

1. El punt sisè de la convocatòria estableix que la comissió tècnica d’avaluació és 

l’encarregada d’estudiar i avaluar les sol·licituds així com de fixar-ne l’import de les 

ajudes de mínims. 

2. El punt cinquè de la convocatòria estableix que el procediment de selecció de les 

entitats beneficiàries es duu a terme mitjançant concurrència competitiva, en virtut de la 

qual es comparen, en un únic procediment i en cada una de les categories, les 

sol·licituds, per tal d’establir una prelació a través dels criteris d’avaluació prevists en el 

punt desè de la convocatòria, de manera que es concediran les ajudes a aquelles 

sol·licituds que hagin obtingut una major puntuació, dins els límits de la base onzena i 

fins a l’import del crèdit pressupostari establert. 

3. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

4. L’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, de 23 de desembre de 

2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017). 

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

administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015). 

6. Llei 40/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015). 

7. Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple del Consell de 

Mallorca de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001), i modificat 

per  acords del Ple de: 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004), 28 

de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost de 2008), 13 d’octubre de 2011 (BOIB 

núm. 158, de 20 d’octubre de 2011), 14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 18 de 

juny de 2013), 9 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 145, de 21 d’octubre de 2014) i 8 

d’octubre de 2015 (BOIB núm. 186, de 24 de desembre de 2015), 12 de desembre de 

2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016), 23 de desembre de 2016 (BOIB 

núm. 2 de 5 de gener de 2017). 

8. Decret d’organització del Consell de Mallorca de dia 9 de juny de 2017 (BOIB núm. 

73, de 15 de juny de 2017), correcció d’errors de 15 de juny de 2017 (BOIB núm. 74 de 

17 de juny), modificat per decret de 20 de juny de 2017 (BOIB núm. 77 de 24 de juny), 

correcció d’errors (BOIB núm. 82 de 6 de juliol de 2017), modificat per decret de 24 de 

juliol de 2017 (BOIB núm. 92 de 29 de juliol) i per decret de 16 de gener de 2018 

(BOIB núm. 12 de 25 de gener de 2018). 

9. Bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca de 2018, 

Atesos el antecedents i els fonaments de dret exposats, en virtut de les atribucions que 

m'han estat conferides, propòs que el Consell Executiu del Consell de Mallorca, adopti 

el següent, 

Acord 

1. Modificar la part l'acord de dia 6 de setembre de 2017 (BOIB núm. 113, de 14 de 

setembre) objecte del recurs d'alçada, mitjançant el qual es va adjudicar la convocatòria 

al fons de creació, producció i programació d'ajuts de minimis arts escèniques 2017, pel 

que fa a la concessió de subvencions de la Línia 4. Realització de fires, mostres, 

certàmens i festivals d'arts escèniques. 
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2. Obrir un termini extraordinari de 10 dies hàbils, comptador a partir de l’endemà de la 

data de publicació d'aquest acord de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears 

(BOIB), a l'efecte de presentar la documentació justificativa o, si escau, complementar 

la ja presentada. 

3. Anular l’autorització i disposició de despesa (AD), amb números 220180001816, 

220180001817 i 220180001818, pels imports de 14.421,77 €, 12.789,12 € i 12.719,01 

€,, que foren emeses en favor de Til Teatre Elàstic Nou SL, Res de Res i en Blanc SL i 

Sebastià Jordà Ramis, respectivament i, per tant, revertir a la partida pressupostària 

20.33430.47902 un import de 39.929,90 €. 

4. Revertir al RC núm. amb número 220180000169 i referència 22018000467, l'import 

del punt primer, es a dir, 39.929,90 € per atendre les subvencions de la convocatòria en 

relació a la Línia 4. 

5. Concedir la quantitat de 50.989,88 €, a favor de les persones que s’assenyalen en 

l’annex 5A bis (Línia 4) que s'adjunta i que forma part d'aquesta resolució, i disposar-ne 

la despesa a favor seu, pels imports i per als projectes que s’hi indiquen. 

6.Anular la part no compromesa de la RC número 220180000169 i referència 

22018000467, es a dir, un import de 43.582,09 € i revertir aquest a la partida 

pressupostària número 20.33430.47902. 

7. Comunicar aquest acord a la Intervenció Delegada del Centre la Misericòrdia. 

8. Publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Base de Dades Nacional de 

Subvencions. 

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 o publicació. El recurs es pot interposar formalment davant el 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. 

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. 

 

ANNEX 5A bis 

CONVOCATÒRIA FONS DE CREACIÓ, PRODUCCIÓ I PROGRAMACIÓ D'AJUTS DE MINIMIS ARTS ESCÈNIQUES 2017 

LÍNIA 4: REALITZACIÓ DE FIRES, MOSTRES, CERTÀMENS I FESTIVALS D'ARTS ESCÈNIQUES 
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ENTITA
T 

CIF 
PROJECT

E 
PRESSUPO
ST TOTAL 

PRESSUPOST 
SUBVENCIONAB

LE  

50% 
PRESSUPOST 

SUBVENCIONAB
LE  

QUANTITAT     
SOL·LICITA

DA 

PUNTUACI
Ó   TOTAL 

IMPORT             
CONCESSI

Ó € 

Til 
Teatre 
Elàstic 
Nou, 
S.L. 

B0799599
6 

19è 

Festival 

Internacion

al de 

Teatre de 

Teresetes 

de 

Mallorca 

70.546,33 € 70.546,33 € 35.273,17 € 23.950,33 € 106 23.950,33 € 

Res de 
res i en 
blanc, 
S.L. 

B5705785
3 

CIRCAIRE 

- Mostra de 

circ 

75.970,00 € 75.970,00 € 37.985,00 € 14.320,54 € 94 14.320,54 € 

Sebasti
à Jordà 
Ramis 

43118822
D 

Ciclop II, 
Festival de 
Teatre 
visual de 
Sineu 

45.830,00 € 45.830,00 € 22.915,00 € 12.719,01 € 94 12.719,01 € 

    

TOTALS 192.346,33 € 192.346,33 € 96.173,17 € 50.989,88 €   50.989,88 € 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA SGB CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S'APROVA 
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 
SERVEIS ESPECIALS, CLASSE PERSONAL D'OFICIS/AJUDANT, 
ESPECIALITAT AUXILIAR EDUCATIU (RESOLUCIÓ DE 20 DE JUNY DE 
2017). 

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

Socials: 

Antecedents de fet  

1. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 19 

de gener de 2017, es convocà un concurs per formar part d’una borsa de treball de 

l'Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Personal 

d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu (BOIB núm. 15, de 4 de febrer de 

2017). 

2. Amb data de Registre General d'Entrada de 9 de febrer de 2017, i núm. 3646, la 

senyora SGB, amb DNI XXXX, va presentar sol· licitud d'admissió a la borsa de treball 

de l'especialitat d'Auxiliar Educatiu.  

3. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 3 

de maig 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 Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat 

Auxiliar Educatiu. Al llistat provisional de persones excloses hi figura la senyora SGB, i 

s'especifica com a motiu de la seva exclusió la manca del codi segur de verificació del 

certificat del registre central de delinqüents sexuals. 
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4. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 20 

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 Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar 

Educatiu. 

5. Amb data de Registre General d'Entrada de 6 de novembre de 2017, i núm. 36377, la 

senyora SGB va presentar un escrit aportant el certificat del registre central de 

delinqüents sexuals amb el codi de verificació complet. 

6. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 20 

de març de 2018, es varen modificar 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 Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat 

Auxiliar Educatiu. 

7. Amb data de Registre General d'Entrada de 18 d'abril de 2018, i núm. 10888, la 

senyora SGB va sol·licitar la revisió del seu escrit presentat el 6 de novembre de 2017, 

al·legant que es trobava dins el termini per a poder demanar-la. 

8. De la sol·licitud formulada s'entén que la senyora SGB interposa recurs d’alçada 

contra la Resolució de 20 de juny de 2017 per la qual 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 Serveis Especials, Classe 

Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu. 

Fonaments de dret  

Primer.- S'entén que la senyora SGB interposa recurs contra la Resolució de data 20 de 

juny de 2017 per la qual 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 Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat 

Auxiliar Educatiu, atès que és en aquesta Resolució on la recurrent surt exclosa 

definitivament com a persona aspirant a formar part de l'esmentada 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. 

Segon.- 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 als articles 112 a 120 i, concretament, 

als articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada. 

Tercer.- La Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 20 de 

juny de 2017, per la qual s'aproven es 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 Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat 

Auxiliar Educatiu, estableix 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 
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Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir 
del dia següent al de la publicació 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. 

(...)» 

En aquest sentit, l'article 122 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques 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.»  

A més, l'article 116 de la mateixa Llei estableix com a causa d'inadmissió del recurs 

d'alçada «Haver transcorregut el termini per interposar el recurs.» 

Per tant, el termini per a interposar recursos contra l'esmentada Resolució de 20 de juny 

de 2017 era del 23 de juny al 22 de juliol de 2017 (ambdós inclosos), sense que hi hagi 

constància que la senyora SGB presentés cap recurs. 

Quart.- Tot i que la recurrent al·lega que encara es troba dins el termini per poder 

interposar recurs d'alçada contra la Resolució de 20 de març de 2018, per la qual es 

modifiquen 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 

Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu, 

aquesta Resolució només pot ser recorreguda per les persones aspirants que, de la llista 

definitiva d'admesos han estat eliminades, així com aquells aspirants que han estat 

afegits a la llista definitiva d'exclosos, després que la Comissió Tècnica de Valoració 

hagi detectat una sèrie d'errades durant la baremació dels mèrits. 

Per tant, no és arran de la publicació de la Resolució de 20 de març de 2018 quan la 

senyora SGB pot presentar les seves al·legacions en relació a la seva exclusió de la 

borsa, sinó quan es va publicar la Resolució de 20 de juny de 2017, mitjançant la qual es 

va acordar que la recurrent fos definitivament exclosa.  

Cinquè.- En qualsevol cas, únicament s'hagués pogut atendre la sol·licitud formulada 

per la senyora SGB si hagués esmenat el defecte de manca de presentació del codi segur 

de verificació del certificat del registre central de delinqüents sexuals 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'Especialitat d'Auxiliar 

Educatiu, és a dir del 5 al 18 de maig de 2017. 

Sisè.- Atès el contingut de 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 per la senyora SGB, amb DNI 

XXXXX, contra la Resolució de data 20 de juny de 2017 per la qual es varen aprovar 

les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs per formar 
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part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis 

Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu. 

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

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA JPR 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 ejecutiva de Benestar i Drets 

Socials: 

Antecedents de fet.  

1. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 19 

de gener de 2017, es convocà 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/a Social.  

2. Amb data de Registre General d'Entrada de 14 de febrer de 2018, i núm. 4203, la 

senyora JPR, amb NIF XXXX, 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. 

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 puntuació 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 PR va obtenir una puntuació de 

20,7100 punts.  

6. 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 
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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 PR va obtenir una puntuació de 

21,7100 punts.  

8. Amb data de Registre General d'Entrada del Consell de Mallorca de 20 d'abril de 

2018, i núm. 8665, la senyora JPR, amb NIF XXXX presenta recurs d'alçada contra la 

resolució de 14 de març de 2018, (BOIB núm. 35, de 20 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.  

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'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 indicació de la puntuació total obtinguda i el número d'ordre 

(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. 

Tercer.- Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 

resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120 i, en concret, 

en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada. 

Atesos els articles de referència, el recurs d'alçada interposat el 20 d'abril 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 el següent:  

a. Que en data 19 d'abril de 2018, va tenir vista del seu expedient de baremació i 

obtenir còpia de la baremació de la seva sol·licitud.  

b. Que, haguda compte que en el seu expedient personal consten tots els mèrits, 

abans de presentar la sol·licitud d'admissió en la borsa va sol·licitar si es podia 

fer ús del seu expedient personal, i que li varen respondre que si, encara que 

havia de fer una relació dels mèrits tal i com consta en la convocatòria, i que 

quan va presentar la sol·licitud d'admissió esmentada no se li va requerir que els 

adjuntés.  
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Cinquè.- La interessada sol·licita es revisi la puntuació obtinguda amb la baremació de 

tots els cursos de formació no reglada que es troben en el seu expedient personal.  

A tals efectes adjunta impressió dels cursos certificats per l'IMAS, dels cursos del 

Consell de Mallorca, i d'altres cursos que consten en el seu expedient personal.  

Sisè.- En definitiva ens trobem enfront la problemàtica relativa tant a la forma 

d'acreditar els mèrits al·legats com al moment d'acreditar-los.  

Setè.- Respecte a la forma d'acreditar els mèrits al·legats, les bases de la convocatòria 

són clares quan disposen en el punt 6.2 que «Els mèrits al·legats per les persones 
interessades s'han de valorar, sempre que s’hagin acreditat dins el termini de 
presentació de sol·licituds, d’acord amb el barem que s’adjunta com a annex II.» i en el 

punt 6.3, relatiu a l'acreditació dels mèrits corresponents a la formació no reglada, que 

aquests s'han d'acreditar «mitjançant l'aportació dels certificats acreditatius dels cursos 
oficials realitzats, els quals han d’especificar el número d’hores de què consta el curs. 
Si no s’especifiquen les hores s’ha de comptabilitzar una hora de formació per dia».  

Vuitè.- L'anterior ens porta a la segona qüestió, que és el moment d'acreditar els mèrits 

al·legats.  

Sobre aquest punt, la interessada acredita els mèrits al·legats en la fase de recurs de la 

resolució per la qual s'aprova la llista definitiva d’aspirants seleccionats, amb indicació 

de la puntuació total obtinguda i el número d'ordre quan el moment escaient per 

acreditar-los era en la fase de presentació de sol·licitud de participació en la borsa, o en 

la fase de revisió de mèrits en el supòsit d'haver d'esmenar l'acreditació, que va concedir 

l'administració un cop publicada la llista provisional d’aspirants seleccionats, amb 

indicació de la puntuació total obtinguda i el número d'ordre, a la qual no es va 

presentar.  

Referent a això cal assenyalar que hi ha una consolidada doctrina jurisprudencial la qual 

assenyala que «en el cas dels processos selectius, en els quals conflueixen interessos de 
tercers juntament amb els dels sol·licitants; els interessats estan obligats a presentar la 
sol·licitud i acreditar la pretensió que es tracti dins el període inicial establert per a 
això, atès que, en un altre cas, s'introduirien elements d'inseguretat en el 
desenvolupament de tals procediments que pertorbarien greument el principi d'igualtat 
que ha de regir en el seu si amb especial significació (TS, Sala Tercera, del Contenciós-
Administratiu, Secció 7a, de 9 de juliol de 2012)».  

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 per la senyora JPR, amb NIF 

XXXXX, 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 indicació de la 

puntuació total obtinguda i el número d'ordre.  

Segon.- NOTIFICAR l’acord a les persones interessades. 
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DEPARTAMENT MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

PROPOSTA DE DECRET RELATIU A L’ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ 
D’UNA COL·LECCIÓ DE DISCS DE VINIL DE BANDES SONORES 
CINEMATOGRÀFIQUES DE JOAN CARLES PALOS NADAL A L’ARXIU 
DEL SO I DE LA IMATGE DEL DEPARTAMENT DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS DEL CONSELL DE MALLORCA. 

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

Funció Pública: 

ANTECEDENTS 

En data 18 de febrer de 2016, va tenir entrada en el registre Generals del Consell de 

Mallorca instància presentada pel Sr. JCPN, oferint la donació d’una col·lecció de discs 

de vinil (1.168 títols de llarga durada –LP- i 100 en format senzill –single-) per que 

passi a formar part del fons de la biblioteca auxiliar de l’Arxiu del So i de la Imatge del 

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

En data 6 de novembre de 2017, el Cap d’unitat de l’Arxiu del So i de la Imatge ha 

emès informe respecte a l’esmentada donació, en què estableix la valoració dels fons, 

així com la conveniència d’adquirir el mateix. 

En data 7 de novembre de 2017, el Secretari tècnic del Departament de Cultura, 

Patrimoni i Esports ha demanat a la Secretària tècnica de Modernització i Funció 

Pública que s’iniciïn els tràmits per tal d’incorporar aquest material al patrimoni del 

Consell de Mallorca. 

En data 21 de novembre de 2017, resolgué iniciar l'expedient d'acceptació d’aquest 

fons. 

En data 20 de desembre de 2017, el cap de Servei de Serveis Generals Centrals i 

Patrimoni ha emés informe. 

En data 22 de gener de 2018, la Intervenció General emet informe de fiscalització 

previa (Núm./ref.: 2/18) de disconformitat. 

En data 22 de febrer de 2018, Pau Pérez-Villegas Ordovas, tècnic de l’Arxiu del So i de 

la Imatge, informa relacionant el contingut de la col·lecció de discs de vinil de bandes 

sonores cinematogràfiques de JCPN. 

En data 26 de febrer de 2018, el Cap d’unitat de l’Arxiu del So i de la Imatge emet 

informe sobre la sol·licitud de documents i informació referent a la tramitació de 

l’expedient d’acceptació de la donació a favor del Consell de Mallorca d’una col·lecció 

de discs de vinil de bandes sonores cinematogràfiques de JCP a l’Arxiu del So i de la 

Imatge del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

En data 6 de març de 2018, el TAG cap de Serveis Generals Centrals i Patrimoni ha 

emés nou informe per tal d’esmenar les deficiencies objectades per la Intervenció 

General. 

En data 6 de març de 2018, el TAG cap de Serveis Generals Centrals i Patrimoni ha 

emés informe per a la justificació sobre la no necessitat d'aportar informe de la 

Secretaria General per a l'acceptació de la donació d’una col·lecció de discs de vinil de 
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bandes sonores cinematogràfiques de JCPN a l’Arxiu del So i de la Imatge del 

Departament de Cultura, Patrimoni I Esports del Consell de Mallorca. 

En data 16 d’abril de 2018, la Intervenció Delegada ha emés informe de fiscalització 

prèvia. 

De conformitat amb els anteriors antecedents, la consellera executiva de Modernització 

i Funció Pública eleva al Consell Executiu, òrgan competent per acceptar aquesta 

donació, d’acord amb el Decret de la Presidència del Consell de dia 9 de Juny de 2017 

pel qual es determina l’Organització del Consell Insular de Mallorca, modificat pels 

Decrets de la Presidència de dia 20 de juny de 2017, de dia 24 de juliol de 2017, de dia 

16 de gener de 2018 i de 7 de febrero de 2018 (BOIB núm. 73, de 15 de juny de 2017; 

BOIB núm. 77, de 24 de juny de 2017; BOIB núm. 92, de 29 de juliol de 2017; BOIB 

núm. 12, de 25 de gener de 2018; BOIB núm. 20, 13 de febrer de 2018), la següent 

PROPOSTA DE DECRET 

Primer.- Aprovar l’expedient per l’acceptació de la donació del Sr. JCPN, amb NIF 

XXXXX d’una col·lecció de discs de vinil (1.168 títols de llarga durada i 100 en format 

senzill) per tal que passi a formar part de l’Arxiu del So i de la Imatge del Departament 

de Cultura, Patrimoni I Esports del Consell de Mallorca. 

Segon.- Acceptar la donació del del Sr. JCPN, amb NIF XXXXX, a favor del Consell 

de Mallorca d’una col·lecció de discs de vinil, valorada en 12.000,00 €, per tal que passi 

a formar part de l’Arxiu del Só i de la Imatge del Consell de Mallorca. 

Aquesta classe d’adquisició està prevista a l’article 135.5 de la Llei 20/2006, de 15 de 

desembre, municipal i de règim local i en l'article 12.1 del Reglament de Béns de les 

Entitats Locals, que estableix que les adquisicions a títol gratuït no estan sotmeses a cap 

restricció excepte en el cas que la donació digui incorporada una condició onerosa, 

circumstància que no està present en aquesta ocasió ja que no s’estableix cap 

contraprestació econòmica. 

Tercer.- Aprovar el contracte pratrimonial adjunt a efectes de formalitzar la donació 

d'aquesta col·lecció. 

“Palma,_________ 

REUNITS 

D’una part, la consellera executiva de Modernització i Funció Pública, en 
representació del CONSELL INSULAR DE MALLORCA, amb CIF S-0711002-F, en 
virtut de les atribucions que li confereix el decret de la presidència del consell de dia 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), modificat pels decrets de la presidència de dia 
20 de juny de 2017 (BOIB núm. 77, de 24 de juny de 2017), 24 de juliol de 2017 (BOIB 
núm. 92, de 29 de juliol de 2017), 16 de gener de 2018 (BOIB núm. 12, de 25 de gener 
de 2018) i de 7 de febrer de 2018 (BOIB núm. 20, de 13 de febrer de 2018) 

I d’altra, el Sr. JCPN, amb NIF XXXXX, i domicili al Carrer XXXXX, 07004 de Palma 
de Mallorca actuant, en el seu propi nom i dret, com a propietari dels bens objecte de 
la donació. 
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EXPOSEN 

I.- Que el Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió ordinària de 
__________________ adoptà, entre d'altres, el següent DECRET 

" Primer.- Aprovar l’expedient per l’acceptació de la donació del Sr. JCPN,, amb NIF 
XXXXX d’una col·lecció de discs de vinil que comprèn uns 1.168 títols en format de 
llarga durada (LP) i 100 en format senzill (single) que van des dels anys 1950 fins als 
2000, per tal que passi a formar part de l’Arxiu del So i de la Imatge del Departament 
de Cultura, Patrimoni I Esports del Consell de Mallorca. 

Segon.- Acceptar la donació del Sr. JCPN, amb NIF XXXXX, a favor del Consell de 
Mallorca d’una col·lecció de discs de vinil que comprèn uns 1.168 títols en format de 
llarga durada (LP) i 100 en format senzill (single) que van des dels anys 1950 fins als 
2000, valorat en 12.000,00 €, per tal que passi a formar part de l’Arxiu del So i de la 
Imatge del Consell de Mallorca. 

Aquesta classe d’adquisició està prevista a l’article 135.5 de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local i en l'article 12.1 del Reglament de Béns de les 
Entitats Locals, que estableix que les adquisicions a títol gratuït no estan sotmeses a 
cap restricció excepte en el cas que la donació digui incorporada una condició 
onerosa, circumstància que no està present en aquesta ocasió ja que no s’estableix cap 
contraprestació econòmica. 

Tercer.- Aprovar el contracte patrimonial adjunt a efectes de formalitzar la donació 
d'aquesta col·lecció. 

Quart.- Procedir a registrar aquesta adquisició al Inventari General del Consell de 
Mallorca. 

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.” 

Les parts es reconeixen, mútuament i recíprocament, plena capacitat jurídica i d’obrar 
per la realització d’aquest acte i en compliment de l’acord transcrit a l’expositiu 

ACORDEN 

PRIMER.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és la donació pura i simple a favor del Consell de Mallorca 
d’una col·lecció de discs de vinil per tal que passi a formar part de l’Arxiu del So i de 
la Imatge del Consell de Mallorca. 

La valoració d’aquest fons documental és de 12.000,00 euros d’acord amb el informe 
del cap de la unitat de l’Arxiu del So i de la Imatge del Consell de Mallorca de 6 de 
novembre de 2017. 

SEGON.- OBLIGACIONS DE LES DONANTS 

El Sr. JCPN, amb NIF XXXXX, dóna pura i simplement, és a dir, sense que aquesta 
donació estigui sotmesa a cap restricció i sense que es subjecti a cap condició onerosa 
la col·lecció de discs de vinil, per tal que passi a formar part de l’Arxiu del So i de la 
Imatge del Consell de Mallorca. 

TERCER.- OBLIGACIONS DEL CONSELL DE MALLORCA 

a.- El CONSELL DE MALLORCA adquireix el ple domini del fons. 
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b.- El CONSELL DE MALLORCA s'obliga a: 

o Incloure la col·lecció dins els Fons Documental de l’Arxiu del So i de la Imatge 
del Consell de Mallorca, fent constar l’origen de la procedència. 

o Al tractament específic de gestió del fons d’acord amb les normes arxivístiques 
que siguin d’aplicació, amb l’objecte de facilitar l’accés a la informació, la 
conservació i la difusió. 

o A la conservació del fons en les condicions més idònies a les seves instal·lacions 
de l’Arxiu del So i de la Imatge del Consell de Mallorca. 

o A la difusió del fons en les condicions més idònies 

o El Consell de Mallorca, en virtut d’aquesta donació, adquireix per cessió tots 
els drets d’explotació de la propietat intel·lectual sobre els fons que conformen 
el fons donat. Aquest fons s’adquireix lliure de càrregues. 

o Els drets assenyalats en l’apartat anterior s’adquireixen fins al seu pas a domini 
públic, amb caràcter universal, incloent per tant tots els països del món, amb 
caràcter exclusiu, per qualsevol mitjan i/o procediment conegut. El Consell de 
Mallorca podrà disposar d’aquests drets adquirits i, si fos el cas, transmetre’ls 
a qualsevol tercer. 

o L 'expressada cessió de drets, s'ha d'entendre que inclou tots els drets 
d'explotació en qualsevol forma, modalitat, o suport, comprenent, de manera 
enunciativa i no limitativa, els drets de reproducció, distribució, comunicació 
pública, en especial, l'anomenat dret de posada a disposició del públic i 
transformació. 

o El Consell de Mallorca, amb l'esmentada cessió de drets, assoleix en especial i 
sense caràcter limitatiu totes les formes, modalitats i suports d'explotació 
necessaris tant per la recerca o conservació i difusió d’aquest fons com pel seu 
ús i difusió. 

QUART.- CARÀCTER DEL CONTRACTE I RÈGIM JURÍDIC APLICABLE 

El present contracte té caràcter privat i quant als seus efectes i extinció s’aplicaran les 
normes de dret privat. 

CINQUÈ.- TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT 

El termini de temps màxim establert pel lliurament de l'obra objecte de la donació és de 
10 dies a comptar des de la data de formalització del present contracte. 

El lliurament s’efectuarà a l’Arxiu del So i de la Imatge del Consell de Mallorca, situat 
a Plaça de L’Hospital núm. 4 (07012) de Palma. 

SISÈ.- VALORACIÓ ECONÒMICA 

D’acord amb l’informe de 6 de novembre de 2017, del cap d’unitat de l’Arxiu del So i 
de la Imatge del Consell de Mallorca, el fons documental objecte de donació es valora 
en 12.000,00 €. 
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SETÈ.- JURISDICCIÓ COMPETENT 

L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies que pugin 
sorgir entre les parts contractants que, amb renúncia al seu propi fur, es sotmeten als 
jutjats i tribunals de Palma de Mallorca. 

Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, les parts el signen per 
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats al principi, de manera que en queda 
una còpia en poder de cada part que hi intervé.  

 

M. Carmen Palomino Sánchez     Sr. JCPN 

La consellera executiva de       
Modernització i Funció Pública    
 

Quart.- Procedir a registrar aquesta adquisició al Inventari General del Consell de 

Mallorca. 

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades,  

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el 

recurs d’alçada davant la Presidència del Consell Insular de Mallorca, en el termini d’un 

mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada 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 la resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 

interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà 

de la desestimació presumpta. 

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

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

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

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

 

 


