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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 27 DE JUNY DE 2018 
 

PRESIDÈNCIA 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR (20-6-2018) 

 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

 

CONCESSIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE MINIMIS 2018 A LA 
PRODUCCIÓ EDITORIAL I FONOGRÀFICA EN LLENGUA CATALANA. 

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

i Presidència: 

 

Antecedents  

 

1. En el BOIB núm. 33, de 15 de març de 2018, es publicà l’acord del Consell Executiu 

del Consell de Mallorca d’aprovació de la convocatòria d’ajuts de minimis de l’any 

2018 a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana, en la base onzena de la 

qual s’estableix que el termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies, comptadors 

des de l’endemà d’aquesta publicació, per tant, fins a dia 10 d’abril de 2018.  

 

2. En data 7 de maig de 2018, l’organ instructor emeté informe sobre el compliment 

dels requisits per ser beneficiaris d’aquestes ajudes de minimis, d’acord amb l’establert 

a la base quarta de la convocatòria, de les persones físiques o jurídiques que presentaren 

sol·licitud. 

 

3. Els dies 7 i 9 de maig de 2018, la Comissió d’Avaluació es reuní i fixà els criteris 

d’avaluació de la convocatòria i estudià i avaluà les sol·licituds presentades i emeté la 

corresponent acta que inclou proposta de concessió. 

 

4. En data 28 de maig de 2018, el cap de servei de la Secretaria Tècnica del 

Departament de Participació Ciutadana i Presidència ha emès informe jurídic favorable. 

 

5. En data 18 de juny de 2018, la Intervenció General ha emès informe de fiscalització 

prèvia de conformitat. 

 

Fonaments 
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1. La base 23.4 de les Bases d’Execució del pressupost per a l’any 2018 estableix que 

és competència del Consell Executiu, entre d’altres, aprovar i resoldre subvencions, 

així com autoritzar i disposar despeses de quantia superior a 250.000 €. 

2. La base novena de la Convocatòria d’ajuts de minimis de l’any 2018 a la producció 

editorial i fonogràfica en llengua catalana estableix que el Consell Executiu és 

l’òrgan encarregat d’aprovar la convocatòria, i de resoldre-la. 

 

Per tot això, propòs que el Consell Executiu del Consell de Mallorca adopti el 

següent acord: 

 

1. Concedir 48.081,00 € corresponents a fonogrames a favor de les entitats que 

s’assenyalen en l’annex 1 i disposar-ne la despesa pels imports i els projectes que 

s’hi indiquen amb càrrec a la partida 00 33400 77902.  

 

2. Revertir a la partida pressupostària 00 33400 77902 i, per tant, anul·lar l’autorització 

de despesa (A núm. referència  22018000169) per la quantitat d’11.919,00 € com a 

romanent produït a la línia de fonogrames i anul·lar l’RC corresponent pel mateix 

import. 

 

3. Acréixer, d’acord amb la base sisena de la convocatòria, la partida pressupostària 00 

33400 77912, corresponent a obres libràries, amb un import d’11.919,00 € 

procedent del romanent de la partida pressupostària 00 33400 77902 de fonogrames. 

 

4. Concedir 203.706,98 € corresponents a obres libràries a favor de les entitats que 

s’assenyalen en l’annex 2 i disposar-ne la despesa pels imports i els projectes que 

s’hi indiquen amb càrrec a la partida 00 33400 77912. 

 

5. Anul·lar l’import no compromès del document comptable A amb núm. referència 

22018000170 per import de 8.212,02 € i, consegüentment, l’RC corresponent pel 

mateix import. 

 

6. Ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per conducte de 

la Base de Dades Nacional de Subvencions. 

 

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 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.  
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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. 

 

PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR EL REINTEGRAMENT 
PARCIAL DE LA BESTRETA I PÈRDUA PARCIAL DEL DRET AL 
COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADES A ASSOCIACIONS I 
ENTITATS DE PERSONES MAJORS PER AL 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: 

 

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, l’Associació Gent Major de Campanet va sol·licitar 

una subvenció econòmica per import de 4590  per al projecte activitats socioculturals 

2017. 

 

3. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

entre d’altres, concedir les subvencions destinades a associacions i entitats de persones 

majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017 (BOIB 

núm. 37 de 28 de març de 2017). 

 

4. Dia 5 d’abril de 2017, el conseller executiu d’Economia i Hisenda, va resoldre 

reconèixer i liquidar l’obligació a favor de l’Associació Gent Major de Campanet, amb 

CIF G07746787, per import de 2295 €, en concepte de bestreta del 50% de l’import de 

la subvenció concedida relativa a la línia 3. 

 

4. Dia 17 de juliol de 2017, l’Associació Gent Major de Campanet, amb CIF 

G07746787, va presentar, dins el termini fixat en la convocatòria, la documentació 

justificativa de despeses per un import total de 1638,00 € en concepte de activitats 

socioculturals, efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  
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6. Dia 8 de març de 2018, el centre gestor va emetre informe favorable a la justificació 

de la despesa per import de 1638,00 euros relativa a la línia 3. 

 

7. Dia 19 de març de 2018, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 

Ciutadana i Presidència, va resoldre  «Iniciar l’expedient de reintegrament parcial de la 

bestreta corresponent al 50% de la subvenció destinada a associacions i entitats de 

persones majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 

2017, (línia 3), concedida a l’Associació Gent Major de Campanet, G-07746787, per 

import de 657,00 euros, i en conseqüència la declaració de la pèrdua parcial del dret al 

cobrament de la subvenció per import de 2952,00 € per falta de justificació del total del 

projecte subvencionat». 

 

Dia 17 d’abril de 2018, l’associació va rebre la notificació i transcorregut el termini de 

quinze dies, no ha fet al·legacions. 

 
8. Dia 16 de maig de 2018, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 

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

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

 

9. Dia 17 de maig de 2018, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 

informe jurídic de l’expedient relatiu a la declaració de reintegrament parcial de la 

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

Gent Major de Campanet en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), any 2017. 

10. Dia 13 de juny de 2018, la Intervenció General va emetre informe de fiscalització 

prèvia de l’expedient de conformitat. 

 
Fonaments 
 

1. En les bases dotzena i setzena de les bases reguladores de la convocatòria de 

subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 

desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017, es determinen les 

obligacions dels beneficiaris de les subvencions i la justificació de les despeses 

efectuades en càrrec al projecte presentat. 

 

2. En els articles 56 a 58 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de 

Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017) es regulen les causes del 

reintegrament de subvencions i el procediment. L’article 56 c) de l’Ordenança estableix 

que es causa de reintegrament la falta de justificació o la justificació incompleta. 

 

3. D’acord amb el que s’estableix en l’article 28 del Reglament orgànic del Consell 

Insular de Mallorca, modificat per acord de Ple del Consell Insular de Mallorca, en 

sessió de dia 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016), i 

en la base 23.4 de les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per a 

l’any 2018, l’òrgan competent per resoldre és el Consell Executiu del Consell de 

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

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

següent: 

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

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

projectes de promoció sociocultural, any 2017, (línia 3), concedida a l’Associació Gent 

Major de Campanet, G-07746787, per import de 657,00 euros, i en conseqüència la 

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

2952,00 € per falta de justificació del total del projecte subvencionat. 

 

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

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

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

procedència del reintegrament. 

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

final de l’import total a reintegrar per l’Associació Gent Major de Campanet. 

 

3. Notificar aquest acord a l’Associació Gent Major de Campanet i a la Intervenció 

General del Consell de Mallorca. 

 
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. 

 

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. 

 

PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A 
LA SUBVENCIÓ I DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA DEL DRET AL 
COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA, EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER DESENVOLUPAR PROJECTES 
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DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL PER POTENCIAR EL BENESTAR DEL 
COL·LECTIU DE LA GENT GRAN, ANY 2018. FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE MAYORES DE CALVIÀ. 

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

i Presidència: 

 

Antecedents 

 
1. El Consell Executiu del Consell de Mallorca, dia 29 de novembre de 2017, va 

aprovar la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 

sociocultural encaminats a potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018 

(BOIB núm. 148 de 5 de desembre de 2017). 

 

2. Dia 20 de desembre de 2017, la Federación de Asociaciones de Mayores de Calvià, 

va sol·licitar una subvenció econòmica per import de 2.656,50 € en concepte d’activitats 

socioculturals (línia 3) 

 

3. El Consell Executiu, dia 2 de maig de 2018, va acordar adjudicar la subvenció 

sol·licitada per la Federación de Asociaciones de Mayores de Calvià, per import de 

2.656,50 €, en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en el marc de la 

convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció sociocultural per 

potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018. 

 

4. Dia 2 de maig de 2018, registre general d’entrada núm. 15751, la senyora Catalina 

Gayú Villalonga, en representació de la Federación de Asociaciones de Mayores de 

Calvià, va presentar escrit de renúncia a la subvenció sol·licitada en concepte 

d’activitats socioculturals (línia 3), ja que les despeses sol·licitades, finalment, les ha 

assumit l’Ajuntament de Calvià. 

 

5. Dia 9 de maig de 2018, la tag de la Direcció Insular de Promoció Sociocultural, amb 

el vistiplau del Secretari Tècnic del Departament de Participació Ciutadana i 

Presidència, va emetre informe proposta relativa a l’expedient en qüestió en què es 

considera procedent acceptar acceptar la renúncia a part de la subvenció concedida a la 

Federación de Asociaciones de Mayores de Calvià, CIF G-57751091, en concepte 

d’activitats socioculturals (línia 3), en el marc de la convocatòria de subvencions per 

desenvolupar projectes de promoció sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu 

de la gent gran, any 2018, per import de 2.656,50 euros i, en conseqüència, declarar la 

pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida.  

 

6. Dia 18 de juny de 2018, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de conformitat. 

 

Fonaments 

 

1. L’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques, determina que tot interessat podrà desistir de la seva 

sol·licitud o, quan no estigui prohibit per l’Ordenament Jurídic, renunciar als seus drets. 
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2. En els punts setè i catorzè de la convocatòria de subvencions per desenvolupar 

projectes de promoció sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent 

gran (2018), es determinen les obligacions dels beneficiaris de les subvencions i la 

justificació de les despeses efectuades en càrrec al projecte presentat. 

 

3. En l’article 58 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de 

Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017) es regula la pèrdua del dret al 

cobrament de la subvenció el qual determina que es produeix la pèrdua del dret a cobrar 

la subvenció, entre d’altres supòsits, en cas de falta de justificació de la subvenció. 

 

 

4. D’acord amb el que s’estableix en l’article 28 del Reglament orgànic del Consell 

Insular de Mallorca, modificat per acord de Ple del Consell Insular de Mallorca, en 

sessió de dia 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016), i 

en la base 23.5 de les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per a 

l’any 2018, l’òrgan competent per resoldre és el Consell Executiu del Consell de 

Mallorca. 

 

Per tant, propòs que el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca adopti l’acord 

següent: 

 

1. Acceptar la renúncia de la Federación de Asociaciones de Mayores de Calvia, CIF G-

57751091, a la subvenció concedida a la Federación de Asociaciones de Mayores de 

Calvià, per import de 2.656,50,00 euros, en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), 

en el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 

sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, ja que 

finalment la despesa sol·licitada ha estat assumida per una altra administració pública, 

d’acord amb l’escrit de renúncia presentat per la senyora Catalina Gayú Villalonga, en 

nom i representació de la Federación de Asociaciones de Mayores de Calvia, el dia 30 

de maig de 2018. 

 

2. Declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida en concepte 

d’activitats socioculturals (línia 3), per import de 2.656,50 euros, a la Federación de 

Asociaciones de Mayores de Calvià, CIF G-57751091, i que l’import de la disposició de 

despesa núm. 220180006709 reverteixi a la partida pressupostària corresponent. 

 

3. Notificar aquest acord a la Federación de Asociaciones de Mayores de Calvia, CIF G-

57751091, i a la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

 

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. 
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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. 

 

PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR LA PÈRDUA PARCIAL DEL 
DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A 
L’ASSOCIACIÓ GENT GRAN SECAR DE LA REAL EN CONCEPTE 
D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS (LÍNIA 3) EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2015. 

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

i Presidència: 

 

Antecedents 

 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 

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

suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 

2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

 

2. Dia 27 de gener de 2015, Associació Gent Gran Secar de la Real va sol·licitar una 

subvenció econòmica per import de 3932 € per al projecte ACTIVITATS 

SOCIOCULTURALS 2015. 

 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 

d’altres, concedir a l’Associació Gent Gran Secar de la Real la subvenció sol·licitada en 

el marc de la convocatòria de subvencions destinades a donar suport a programes 

d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 

70 de 9 de maig de 2015). 

 

4. Dia 30 de setembre de 2015, Associació Gent Gran Secar de la Real, amb CIF 

G07922693, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 

3.234,34 € per la realització d’activitats socioculturals, efectuades en càrrec a la 

subvenció concedida. 
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5. Dia 8 de març de 2018, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 

Ciutadana i Presidència, va resoldre iniciar l’expedient per a la declaració de la pèrdua 

parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida en concepte d’activitats 

socioculturals, en la convocatòria de subvencions destinada a donar suport a programes 

d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 2015, per no haver 

justificat la totalitat del projecte presentat. 

 

Aquesta resolució es va notificar a l’Associació Gent Gran Secar de la Real i se li va 

concedir un termini de quinze dies per fer al·legacions o presentar els documents que 

considerin oportuns (avís de recepció de dia 26 de març de 2018). 

 

Transcorregut el termini indicat en el paràgraf anterior, l’Associació Gent Gran Secar de 

la Real no ha fet al·legacions ni han presentat documentació. 

 

6. Dia 15 de maig de 2018, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 

l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de pèrdua parcial del dret al 

cobrament de la subvenció concedida. 

 

7. Dia 16 de maig de 2018, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 

secretari tècnic de Participació Ciutadana i Presidència en va emetre informe jurídic. 

 

8. Dia 15 de juny de 2018, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 

informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

 

Fonaments 

 

1. En l’article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 

apartat tercer in fine i en l’article 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la llei 38/2003, general de subvencions, es regula la pèrdua del 

dret al cobrament de la subvenció en cas de falta de justificació o de concurrència 

d’alguna de les causes previstes a l’article 37 de la LGS. 

 

2. En l’article 42 de la LGS es regula el procediment per declarar la procedència de la 

pèrdua de la pèrdua del dret de cobrament de la subvenció. 

 

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

cobrament de la subvenció, d’acord amb el que s’estableix en l’article 28 del Reglament 

orgànic del Consell Insular de Mallorca, modificat per acord de Ple del Consell Insular 

de Mallorca, en sessió de dia 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de 

desembre de 2016), i en la base 23.4 de les bases d’execució del pressupost del Consell 

de Mallorca per a l’any 2018, és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

 

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

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

següent:  
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1. Declarar la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida a 

l’Associació Gent Gran Secar de la Real en concepte d’activitats socioculturals, per 

import de 697,66 €, en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a donar 

suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 

2015, per no haver justificat la totalitat del projecte presentat. 

 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Gent Gran de Son Real i a la Intervenció 

General del Consell de Mallorca. 

 

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. 

 

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 BENESTAR I DRETS SOCIALS  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA CMSR 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.  
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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 24 de febrer de 2018, i núm. 6479, la 

senyora CMSR, 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. 

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 Salleras Romero ha obtingut una 

puntuació de 35,6300 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 

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 SR ha obtingut una puntuació de 

12,9900 punts.  

7. Amb data de Registre General d'Entrada del Consell de Mallorca de 9 d'abril de 2018, 

i núm. 9969, la senyora CMSR, amb NIF XXX Z presenta sol·licitud exposant que la 

puntuació dels mèrits aportats en la llista definitiva ha variat molt respecte a la de la 

llista provisional i sol·licita revisar la puntuació definitiva. 

8. amb data de Registre General d'Entrada del Consell de Mallorca de 16 d'abril de 

2018, i núm. 10718, la senyora S presenta recurs d'alçada contra la de 14 de març de 
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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 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 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 16 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 que que en la baremació realitzada no s'han tingut en 

compte els períodes de treball realitzats en la Creu Roja amb la categoria de treballadora 

social des del 16 de maig de 2011 al 30 de gener de 2012 ni el període treballat en 

l'Ajuntament de Marratxí mitjançant un contracte de col·laboració amb la categoria 

professional de treballadora familiar des de juliol de 1992 al mes d'octubre de 1994, i 

que no s'han tingut en compte o estan mal baremats 5 cursos.  

Cinquè.- En relació a les al·legacions del recurs d'alçada presentat per la interessada, en 

data de 16 de maig de 2018, es va sol·licitar a la Comissió Tècnica de Valoració 

informe relatiu als criteris de valoració dels contractes de col·laboració i el seu còmput 

en l'apartat experiència, així com els criteris de valoració dels certificats dels cursos 

com hora d'aprofitament o com a hora d'assistència.  

Setè.- En data de 29 de maig de 2018, la Comissió Tècnica de Valoració de la borsa 

borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe 
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Tècnic/a Mitjà/na, Especialitat Treballador/a Social va emetre informe, en el qual fa 

constar i conclou el següent:  

1. En relació amb el criteri de valoració de contractes de col·laboració social  

« (...) Vist que no s'ha valorat aquests períodes de feina. 

La Comissió Tècnica de Valoració rectifica que s'han de valorar: 

Els períodes 01/07/1992 fins a 30/08/1992 i 14/10/1992 fins a 30/09/1994 a 

l'apartat d'Experiència professional. «Per mes complert a qualsevol altra 

administració pública de diferent especialitat o categoria ». 

2. En relació al període de temps treballat en la Creu Roja: 

« Vist que no s'ha valorat aquests períodes de feina. 

La Comissió Tècnica de Valoració rectifica que s'han de valorar: 

Els períodes 16/05/11 a 27/11/11 i 28/11/11 a 30/01/2012 a l'apartat 

experiència professional. «Per mes complert a empreses privades amb funcions 

i categoria equivalents a l'homòleg o categoria ». 

3. En relació al Curs «Formació en dependència i promoció de l'autonomia»:  

« (...) està valorat a l'apartat Assistència relacionada amb les funcions. 

La Comissió Tècnica de Valoració rectifica que s'ha de valorar: 

A l'apartat «Aprofitament relacionada amb les funcions ». 

4. En relació al curs «Seminari Actualització professional en Salut Mental» :  

« (..) està valorat a l'apartat Assistència relacionada amb les funcions. 

La Comissió Tècnica de Valoració rectifica que s'ha de valorar: 

A l'apartat «Aprofitament relacionada amb les funcions». 

5. En relació al curs «Seminari Actualització professional en Atenció a Víctimes de 

Violència de Gènere»: 

« (...) està valorat a l'apartat Assistència relacionada amb les funcions. 

La Comissió Tècnica de Valoració rectifica que s'ha de valorar: 

A l'apartat «Aprofitament relacionada amb les funcions». 

6. En relació al curs «Actualització professional en Atenció primària. Serveis 

Socials i Salut»: 

« (...) no està valorat. 

La Comissió Tècnica de Valoració rectifica que s'ha de valorar: 

A l'apartat «Aprofitament relacionada amb les funcions». 

7. En relació al curs «Protecció de les persones en situació de vulnerabilitat 

social: La modificació judicial de la capacitat com a instrument de protecció» : 

«(...) està valorat a l'apartat Assistència relacionada amb les funcions. Sense 

indicar hores. 
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La Comissió Tècnica de Valoració rectifica que s'ha de valorar: 

A l'apartat «Aprofitament relacionada amb les funcions» i amb 16 hores». 

 

Vuitè.- Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS 

(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs 

d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

Propòs  

Que el Consell Executiu adopti els acords següents:  

Primer.- ESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora CMSR, 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 setè.  

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

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA CCG 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.  

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. 4183, la 

senyora CCG, 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 
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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 CG va obtenir una puntuació de 

23,0800 punts.  

6. Amb data de Registre General d'Entrada de 30 de gener de 2018, i núm. 2556, la 

senyora CG, va sol·licitar tràmit d'audiència als efectes de consultar el seu expedient de 

valoració provisional de mèrits i poder realitzar les esmenes escaients. 

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 CG va obtenir una puntuació de 

23,0800 punts.  

8. En data de 19 d'abril de 2018 es va executar el tràmit de vista de l'expedient de la 

senyora CG.  

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

2018, i núm. 14743, la senyora CCG, amb NIF XXX 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).  
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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 exposa que l'experiència professional, acreditada mitjançant el 

certificat de serveis prestats aportat juntament amb la sol·licitud de participació, ha estat 

baremada en l'apartat «per mes complet a l'IMAS o CIM en diferent especialitat o 

categoria» ja que ocupa un lloc com a personal laboral de tècnic de grau mitjà a l'IMAS 

quan s'haurien d'haver baremat en l'apartat «per mes complet a l'IMAS o CIM de la 

mateixa especialitat o categoria». A tals efectes al·lega que la única titulació 

universitària de la qual disposa és la Diplomatura en Treball Social, que aquesta fou la 

titulació de referència per ser seleccionada i contractada per l'IMAS, i que les funcions 

que exerceix en el seu lloc de feina de la Secció de Prestacions són les mateixes que les 

de la resta de treballadors/es socials de la mateixa Secció.  

Cinquè.- La interessada sol·licita que es revisi la puntuació obtinguda amb la 

baremació de l'experiència professional, acreditada mitjançant el certificat de serveis 

prestats aportat juntament amb la sol·licitud de participació en l'apartat «per mes 

complet a l'IMAS o CIM de la mateixa especialitat o categoria».  

A tals efectes adjunta impressió del diploma que figura en el seu expedient personal i 

còpia del full de baremació.  

Sisè.- En relació a les al·legacions efectuades en el recurs d'alçada presentat per la 

interessada, en data de 19 d'abril de 2018, es va sol·licitar a la Comissió Tècnica de 

Valoració informe relatiu al còmput com a serveis prestats en la mateixa categoria o 

especialitat de llocs de feina amb distinta denominació però amb iguals funcions, per 

resoldre un recurs substancialment igual, en el qual es conclou que «La Comissió 

Tècnica de Valoració a valorat tots els llocs de Tècnic/a de Grau Mitjà en els qual no 

s'acredita l'especialitat o categoria de Treballador/a Social a l'apartat ''Experiència en 

llocs de treball de l'IMAS o del CIM d'altra especialitat o categoria» (Informe de 24 

d'abril de 2018, del president de la Comissió Tècnica de Valoració de la borsa borsa de 

treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a 
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Mitjà/na, Especialitat Treballador/a Social va emetre informe sobre la baremació de 

l'experiència professional en la borsa de Treballador/a Social).  

Setè.- D'altra banda la conclusió arribada per la Comissió Tècnica de Valoració respecte 

a la valoració del lloc de feina ocupat per la interessada, de Tècnic/a de Grau Mitjà, és 

congruent el principi d'igualtat, haguda compte que el criteri exposat s'aplica a tots els 

aspirants, i amb la Relació de Llocs de Feina de l'IMAS, ja que pel lloc de feina ocupat 

per la interessada no s'exigeix cap requisit d'ocupació més enllà de la titulació exigida 

per accedir al subgrup A2, es a dir una titulació de primer cicle d'ensenyament 

universitari o equivalent.  

Vuitè.- Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS 

(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs 

d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

Propòs  
Que el Consell Executiu adopti els acords següents:  

Primer.- DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora CCG, amb NIF 

XXX, contra la 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 indicació de la puntuació total 

obtinguda i el número d'ordre de prelació, d'acord amb el que es disposa en l'informe del 

President de la Comissió Tècnica de Valoració de la borsa de Treball Social de 24 

d'abril de 2018, haguda compte que s'han valorat tots els llocs de Tècnic/a de Grau 

Mitjà en els qual no s'acredita l'especialitat o categoria de Treballador/a Social a 

l'apartat «Experiència en llocs de treball de l'IMAS o del CIM d'altra especialitat o 

categoria».  

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

 

 

 
 


