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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 8 D’AGOST DE 2018 
 

PRESIDÈNCIA 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR (25-7-2018). 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ D’UNA PRÒRROGA A 
L’AJUNTAMENT DE BINISSALEM PER EXECUTAR LES ACTUACIONS 
SUBVENCIONADES EN EL MARK DE LA CONVOCATÒRIA PEL FOMENT 
DE L’ESPORT MITJANÇANT AJUDES AL MANTENIMENT I MILLORA 
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PÚBLIQUES DE MALLORCA. 

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

Antecedents 

Mitjançant acord del Consell Executiu de data 22 de novembre de 2017 (BOIB núm. 
144 de 25 de novembre de 2017) es va concedir una subvenció a l’Ajuntament de 
Binissalem per import de 162.465,46€. 

 

Ajuntament de Binissalem AJ17/ 044 

NIF P0700800F 

Aplicació pressupostaria (exercici 2018) 20.34201.76200 81.232,73 

Aplicació pressupostaria (exercici 2019) 20.34201.76200 81.232,73 

Subvenció concedida: 162.465,46 

Actuacions subvencionades: Pressupost actuació  

1. Tancament pista basquet 264.830,11 
TOTAL PRESSUPOST 264.830,11 

 

Aquesta subvenció correspon a les actuacions no finalitzades o encara no iniciades a la 
data de la presentació de la sol·licitud de subvenció (24/07/2017) i que hagin de 
finalitzar abans del 31 de desembre de 2018 descrites a l’apartat 2.6 de la convocatòria 
(AJ3). 

En data 26 de juny de 2018, s’ha rebut escrit de l’Ajuntament de Binissalem explicant la 
impossibilitat de poder finalitzar les obres subvencionades abans del 31 desembre de 
2018 com a conseqüència de que el projecte de l’obra es va incloure als pressuposts 
municipals de 2018 i aquests no varen ser aprovats definitivament al BOIB fins la data 
de 19 de maig de 2018 fet que ha provocat un retard en l’inici de l’expedient de 
contractació, per tot això l’entitat beneficiària sol·licita una pròrroga al Consell de 
Mallorca per poder dur a terme les obres subvencionades. 
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Fonaments de dret 

Atesa l’ordenança de Subvencions del consell de Mallorca (BOIB núm. 21 de 18 de 
febrer de 2017). 

Atès el que disposa l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions públiques, que  estableix que l’òrgan 
concedent de la subvenció ha de dictar resolució concedint o denegant la pròrroga 
sol·licitada.  

El punt 12.3 de les bases de la convocatòria es preveu que l’entitat beneficiària de la 
subvenció pot sol·licitar al Consell de Mallorca una  pròrroga abans del 30 de novembre 
de 2018, quan la causa quedi justificada. 

Per tot això, propòs al Consell Executiu, la següent 

Proposta d’Acord 

Primer.-  CONCEDIR UNA  PRÒRROGA fins el 30 de juny de 2019, moment en el 
que les obres han d’estar ja totalment finalitzades, a l’Ajuntament de Binissalem,  per 
dur a terme les actuacions de “Millora tancament pista bàsquet exterior coberta “, 
subvencionades pel Consell de Mallorca amb un import de 162.465,46€. 

La justificació de les actuacions subvencionades s’haurà de realitzar en el mes següent 
de  la seva definitiva  finalització, que en tot cas ha de ser abans del 30 de juliol de 
2019. 

 

Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Binissalem.   

 

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, 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.” 
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PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONVENI  DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT D’INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE 
LES ILLES BALEARS, L’AJUNTAMENT D’INCA I EL CONSELL DE 
MALLORCA PER A LA CREACIÓ D’UNA DELEGACIÓ COMARCAL DEL 
SERVEI DE MEDICINA ESPORTIVA A INCA. 

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

Antecedents 

1. El dia 29/05/2018, el cap del Servei de Medicina de l’Esport, amb el vistiplau de la 
directora insular d’Esports, va emetre informe justificant la conveniència de signar un 
conveni de col·laboració entre l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, 
l’Ajuntament d’Inca i el Consell de Mallorca per a la creació d'una delegació comarcal 
del servei de medicina esportiva a Inca. 

2. El dia 29/05/2018, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports va resoldre iniciar 
el corresponent expedient per a signar un conveni de col·laboració entre d’Institut 
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, l’Ajuntament d’Inca i el Consell de 
Mallorca per a la creació d'una delegació comarcal del servei de medicina esportiva a 
Inca. 

3. Atès l’informe de fiscalització de 30 de juliol de 2018. 

 

Fonaments de dret 

1. L’article 5 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l'esport de les Illes Balears 
estableix entre altres els següents principis rectors de la política esportiva de les 
administracions públiques de les Illes Balears: 

a) Fomentar, ordenar, promoure i difondre el coneixement de l’esport i de 
qualsevol activitat física basada en la millora i la protecció de la salut. 

b) Vetllar per la consecució d’una pràctica esportiva saludable. 

m) Vetllar pel control mèdic i sanitari adequat dels i de les esportistes i de les 
persones implicades en l’activitat esportiva. 

2. La Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, estableix a l’article 
11, que són competències dels consells insulars, entre d’altres: 

k) Establir la programació i el desenvolupament dels sistemes d’iniciació 
tecnicoesportiva dels i de les esportistes i els seguiments mèdics i científics 
corresponents. 

p) Exercir la titularitat dels gabinets insulars de medicina esportiva i la 
coordinació dels gabinets locals de medicina esportiva. 

D’altra banda, l’article 93.2 de la Llei 14/2006  disposa que : « L’Administració de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears pot subscriure convenis de col·laboració amb 
les administracions locals i insulars per a la prestació i el desenvolupament dels serveis 
medicoesportius municipals». 
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3. Correspon al Consell Executiu aprovar el convenis amb altres entitats públiques de 
conformitat amb l’article 28.d del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple de 2 de juliol de 2011 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001). 

4. Correspon al conseller executiu signar en nom del Consell de Mallorca els convenis 
de col·laboració amb altres entitats públiques relatius a assumptes del departament, 
d’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del Decret de la presidència del Consell de 
Mallorca de 9 de juny de 2017 pel qual es determina l’organització del Consell Insular 
de Mallorca (BOIB núm. 73 de 15 de juny de 2017).  

5. L’article 47 i següents de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del Règim Jurídic del 
Sector Públic que defineix i regula els convenis intradministratius firmats entre 
administracions públiques. 

Per tant, propòs al vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports que elevi a la consideració del Consell Executiu la següent  

 

Proposta d’acord 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, entre l’Institut d’Innovació Empresarial 
de les Illes Balears, l’Ajuntament d’Inca i el Consell de Mallorca per a la creació d'una 
delegació comarcal del servei de medicina esportiva a Inca que s’adjunta. 

Segon.- Autoritzar la despesa de dos mil sis-cents tretze euros i seixanta cèntims 
(2.613,60 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20.34003.22699, per abonar les 
tarifes dels serveis de la sala  cedida durant els exercicis pressupostaris 2018,2019,2020, 
2021 i 2022, segons la taula següent: 

 

Anualitat Aplicació Import (€) 

2018 20.34003.22699 217,80 

2019 20.34003.22699 653,40 

2020 20.34003.22699 653,40 

2021 20.34003.22699 653,40 

2022 20.34003.22699 435,60 

 

Tercer.-  Notificar aquest acord a  l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes 
Balears, i a l’Ajuntament d’Inca 

 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS 
PER A ESDEVENIMENTS DE GRAN REPERCUSSIÓ TURÍSTICA I DE 
PROMOCIÓ DE L’ECONOMIA LOCAL EN EL 2018. 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda: 

Antecedents 

1. El Consell Executiu, en sessió de dia 21 de març de 2018 va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovació de la convocatòria de subvencions per a esdeveniments de gran 
repercussió turística i de promoció de l’economia local en el 2018. 

2. L’extracte de la convocatòria de subvencions esmentada es va publicar al BOIB 
núm. 37, de 24 de març de 2018 per conducte de la Base de Dades Nacional de 
Subvencions. D’acord amb el punt 8.1 de la convocatòria, el termini per presentar 
sol·licituds finalitzava el dia 18 d’abril de 2018. 

3. El dia 20 de juliol de 2018, la secretaria tècnica d’Economia i Hisenda, com a òrgan 
instructor de la convocatòria va informar que els beneficiaris proposats compleixen els 
requisits establert a la convocatòria per poder accedir a les subvencions. 

4. La Comissió d’Avaluació reunida, en sessió de dia 20 de juliol de 2018 va emetre 
informe en el que es concreta el resultat de l’avaluació efectuada, el qual fonamenta la 
proposta de concessió de les subvencions.  

5. En data 23 de juliol de 2018, la tag del Departament d’Economia i Hisenda va emetre 
informe jurídic favorable sobre la present proposta. 

6. En el pressupost de despeses del Consell Insular de Mallorca del 2018 s’ha previst el 
crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es deriva de la present 
convocatòria, per un import total de 330.000,00 €. 

7. El dia 30 de juliol de 2018, la Intervenció Delegada va fiscalitzar de conformitat la 
proposta del present Acord. 

Fonaments de dret 

1. El Consell Executiu és l’òrgan competent per resoldre la present convocatòria de 
subvencions, així com per autoritzar i disposar la despesa que se’n deriva, en virtut de 
l’article 36.6 del vigent Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, en relació 
amb la base 23.4 de les d’execució del pressupost de despeses vigent del Consell 
Insular de Mallorca, l’article 18.4a) de l’Ordenança general de subvencions del Consell 
Insular de Mallorca i el punt 10.5 de la convocatòria. 

2. D’acord amb el punts 4.2 i 10.1 paràgraf primer de la convocatòria, el procediment 
de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva, de 
manera que s’han de comparar les sol·licituds presentades amb la finalitat d’establir-hi 
una prelació entre elles, mitjançant l’aplicació dels criteris de valoració detallats al punt 
11 de la convocatòria  i, d’aquesta manera, concedir les subvencions a les sol·licituds 
que han obtingut una major puntuació dins el límits recollits en els punts 5 i 6 de la 
convocatòria. 

3. No obstant el previst a l’apartat anterior, el punt 10.1, paràgraf segon de la 
convocatòria, en relació amb l’article 17.1 de l’Ordenança General de Subvencions del 
Consell Insular de Mallorca estableix que no és necessari fixar un ordre de prelació 
entre les sol·licituds presentades que reuneixen els requisits establerts si el crèdit 
consignat en la convocatòria és suficient per satisfer-les, atenent al nombre de 
sol·licituds, una vegada finalitzat el termini de presentació. 
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4. La Comissió d’Avaluació, en sessió de dia 20 de juliol de 2018, en relació amb les 
sol·licituds de la línia 2 va establir un ordre de prelació, mitjançant l’aplicació dels 
criteris de valoració definits al punt 11 de la convocatòria. No obstant, per a les 
sol·licituds de les línies 1 i 3, no fou necessari fixar l’ordre de prelació atès que el crèdit 
inicialment previst a la convocatòria resulta suficient per atendre totes les sol·licituds 
admeses d’aquestes línies. A la línia 4, no hi hagué cap sol·licitud admesa. 

5. El punt 5.8 de la convocatòria estableix que si no es concedissin les quanties 
inicialment previstes en la convocatòria per manca de sol·licituds o per manca 
d’acreditació es poden traspassar les quanties establertes entre les aplicacions 
pressupostàries que pertanyin al mateix capítol d’acord amb les sol·licituds 
presentades. 

6. D’acord amb l’informe de la Comissió d’Avaluació, de dia 20 de juliol de 2018, hi 
ha un import romanent procedent de les línies 1, 3 i 4, per una quantia total de 
70.694,05€, amb càrrec a l’aplicació 70.43110.48900 que ha permès incrementar el 
crèdit inicialment previst pels projectes de la línia 2, amb càrrec a l’aplicació 
70.43110.46200, per a aquesta quantitat, en els termes del punt 5.8 de la convocatòria 
abans indicat. 

Per tant, com el crèdit inicialment previst per a les línies 1, 3 i 4 excedeix l’import que 
es proposa concedir per a aquestes línies, s’ha produït un romanent que ha fet possible 
compensar la manca de crèdit de l’aplicació 70.43110.46200 per projectes de la línia 2 
amb l’excés del crèdit de les línies 1, 3 i  4, amb càrrec a l’aplicació 71.43110.48900, 
per un import total de 70.694,05€. 

7. Les entitats proposades reuneixen els requisits per ser beneficiaris d’aquesta 
convocatòria, els quals es regulen al punt 2 de la convocatòria, en relació amb l’article 
8 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i  l’article 9 
e) de la mateixa normativa. 

8. La proposta d’acord de concessió de les presents subvencions s’ajusta a l’Ordenança 
general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i específicament, al  previst a 
l’article 27.1 de l’Ordenança general de Subvencions del Consell Insular de Mallorca  

9. La present proposta s’adequa a la base 34 de les d’execució del pressupost de 
despeses del Consell de Mallorca del 2018 relativa als principis generals de la gestió i 
concessió de subvencions. 

10. El punt 10.3 de la convocatòria estableix, entre d’altres, que l’òrgan instructor ha de 
formular la proposta de resolució definitiva a la vista de l’expedient i l’informe de 
l’òrgan col·legiat. 

Per tot el que s’ha exposat, en ús de les atribucions conferides en l’article 36.8 del 
Reglament orgànic del Consell de Mallorca ( BOIB núm.89, de 19 de juliol de 2018) 
s’adopta el següent 

Acord 

1. Concedir les subvencions econòmiques per a esdeveniments de gran repercussió 
turística i de promoció de l’economia local del 2018, a les entitats i pels projectes que 
es detallen a l’Annex I adjunt, pels imports que hi consten. 
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2. Acréixer d’acord amb la despesa autoritzada i allò que disposa el punt 5.8 de la 
convocatòria la quantia de 70.694,05€ a l’aplicació 70.43110.46200 atès el romanent 
que s’ha produït a l’aplicació 70.43110.48900 que conseqüentment es redueix pel 
mateix import. 

El qual comptablement implica: 

a) Anul·lar la A núm. 220180004214 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
70.43110.48900 per un import de 70.694,05€ ( núm. referència 22018002110). 

b) Acréixer la A núm. 220180004214 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
70.43110.46200 per un import de 70.694,05€ ( núm. referència 22018002109). 

3. Disposar una despesa total de 330.000,00€ ( TRES-CENTS TRENTA-MIL 
EUROS), a favor dels beneficiaris que es detallen a l’Annex I adjunt, per les quanties 
que hi figuren, d’acord amb la distribució pressupostària següent: 

a) 29.305,95€ a càrrec de l’aplicació 70.43110.48900 pels projectes de la línia 1 

b) 290.694,05€, dels quals 200.694,05 €, a càrrec de l’aplicació 70.43110.46200 i 
90.000,00€ a càrrec de l’aplicació 70.43110.76200 pels projectes de la línia 2. 

c) 10.000,00€ a càrrec de l’aplicació 70.43110.48900 pel projecte de la línia 3. 

4. Excloure les sol·licituds que figuren a l’Annex II adjunt, pels motius que s’hi 
detallen. 

5. Acceptar les sol·licituds de desistiments que figuren a l’Annex III adjunt. 

6. Tenir per desistida la sol·licitud de subvenció de l’entitat esmentada a l’Annex IV 
perquè se li va requerir determinada documentació per completar la sol·licitud de 
subvenció i havent transcorregut amb escreix el termini legalment atorgat no l’ha 
presentada en temps i forma. 

7. Ordenar la publicació d’aquest acord en el BOIB i que es remeti la informació a la 
Base de Dades Nacional de Subvencions. 

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

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant (el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
les Illes Balears), en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre 
la notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant (el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears), en el termini de sis mesos, comptadors a partir de 
l’endemà de la desestimació presumpta. 
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No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.” 

Palma, 1 d’agost de 2018 

El conseller executiu d’Economia 

i Hisenda 

Cosme Bonet Bonet 

 

ANNEX I 

Sol·licituds de subvenció concedides 

LÍNIA 1 

LÍNIA 2 

Ordre 
Núm. 
exp 

Sol·licitant NIF Projecte Pressupost 
Import 
total 

sol· licitat 

Despeses 
corrents 
(D.C) 

Despeses 
Inversió 

(D.I) 

Import 
concedit 

D.C 

Import 
concedit 

D.I 

Import total 
concedit 

Punts 
barem 

1 
PRE 
29/18 

Ajuntament 
Algaida 

P0700400E 
Dissabtes Pam a 
Pam 

16.735,97 16.735,97 6.692,97 10.043,00 6.692,97 10.043,00 16.735,97 87 

2 
PRE 
39/18 

Ajuntament 
Porreres  

P0704300C 
Mercat itinerant: 
dissabtes Pam a 
Pam 

6.731,41 6.731,41 5.606,11 1.125,30 5.606,11 1.125,30 6.731,41 86 

3 
PRE 
32/18 

Ajuntament 
Montuíri  

P0703800C 
Dissabtes Pam a 
Pam 

15.748,22 15.748,22 6.435,21 9.313,01 6.435,21 9.313,01 15.748,22 83 

4 
PRE 
30/18 

Ajuntament 
Inca  

P0702700F 
Fires i Dijous Bò 
2017 

223.728,94 16.602,09 10.000,00 6.602,09 10.000,00 6.602,09 16.602,09 82 

5 
PRE 
9/18 

Ajuntament Sa 
Pobla  

P0704400A 
Fira de l'arròs 
pobler 2017 

40.088,66 13.896,20 10.000,00 3.896,20 10.000,00 3.896,20 13.896,20 77 

6 
PRE 
37/18 

Ajuntament 
Mancor de la 
Vall 

P0703400B 
XV Fira de 
l’esclata-sang i 
muntanya 

25.886,17 25.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00 72 

7 
PRE 
25/18 

Ajuntament 
Santa 
Margalida 

P0705500G 

Fira de Santa 
Margalida i 7a 
mostra de 
l'ametlla 

29.176,63 19.899,90 10.000,00 9.899,90 10.000,00 9.899,90 19.899,90 70 

Núm. Exp. Sol·licitant NIF Projecte Pressupost 
Import 

sol· licitat 
Import 

concedit 

PRE 11/18 Associació cultural Club Prat de Catí  G07893449 XIII Fira del caragol Sant Jordi 3.936,00 2.500,00 2.500,00 

PRE 13/18 Fundació Calvià 2004  G57253262 Mostra de cuines de Calvià, edició tardor 17.956,61 6.000,00 6.000,00 

PRE 15/18 Mallorca Chess Events  G57630303 Winterchess. Escacs  i Turisme 6.175,00 6.000,00 6.000,00 

PRE 16/18 
Associació d'indústria i comerç de Son 
Ferriol 

G57764698 
XXVI Fira agrícola, ramadera i artesana de 
Son Ferriol 

7.384,03 6.000,00 6.000,00 

PRE 34/18 
Sa Xerxa de teatre infantil i juvenil Illes 
Balears  G57271942 

FIET 2017.Fira de teatre infantil i juvenil de 
les IB 52.688,24 6.000,00 6.000,00 

PRE 45/18 
Associació mallorquina de criadors de 
cavalls 

G16508343 
I Campionat de cavalls p.r.e Sol de 
Tramuntana 

2.805,95 2.805,95 2.805,95 

 Import total concedit 29.305,95 
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8 
PRE 
49/18 

Ajuntament 
Costix  

P0701700G 
Costitx en flor 
2018 

23.600,00 22.100,00 10.000,00 12.100,00 10.000,00 12.100,00 22.100,00 67 

9 
PRE 
14/18 

Ajuntament 
Sant Llorenç  

P0705100F 

Dinamització 
social i 
econòmica del 
nucli urbà de 
Sant Llorenç des 
Cardassar 

47.381,39 25.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00 66 

10 
PRE 
1/18 

Ajuntament 
Pollença  

P0704200E Fira del vi 2018 26.264,47 23.595,44 8.595,44 15.000,00 8.595,44 7.020,50 15.615,94 65 

11 
PRE 
22/18 

Ajuntament 
Binissalem 

P0700800F 
LIII Festes des 
Vermar 

44.534,75 14.178,66 10.000,00 4.178,66 10.000,00 0,00 10.000,00 65 

12 
PRE 
4/18 

Ajuntament 
Alaró  

P0700100A 
Fira artesanal i 
Gremial 

15.152,04 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 64 

13 
PRE 
27/18 

Ajuntament 
Marratxí  

P0703600G 
XXXIV Fira del 
fang 2018 

94.276,83 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 64 

14 
PRE 
42/18 

Ajuntament 
Lloseta  

P0702900B 

La challenge, un 
gran 
esdeveniment 
esportiu 

30.100,57 24.370,57 10.000,00 14.370,57 10.000,00 0,00 10.000,00 64 

15 
PRE 
31/18 

Ajuntament 
Felanitx 

P0702200G 
Mostra local 
pebre bord 2017 

10.885,64 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 63 

16 
PRE 
8/18 

Ajuntament 
Santa Maria  

P0705600E 
Fira del vi novell 
de Santa Maria 
del Camí 2017 

29.465,51 25.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 62 

17 
PRE 
46/18 

Ajuntament 
Sineu 

P0706000G 
Sa fira 
1318/2018 

15.856,40 15.856,40 5.072,32 10.784,08 5.072,32 0,00 5.072,32 62 

18 
PRE 
28/18 

Ajuntament 
Selva  

P0705800A 
Fira de ses 
herbes 2018 

29.393,98 24.967,70 10.000,00 14.967,70 10.000,00 0,00 10.000,00 61 

19 
PRE 
33/18 

Ajuntament 
Calvià  

P0701100J 
Sol Half 
Marathon 
Magaluf 

13.230,25 13.230,25 8.391,70 4.838,55 8.391,70 0,00 8.391,70 61 

20 
PRE 
38/18 

Ajuntament 
Sant Joan  

P0704900J 
27a Fira de Sant 
Joan 

6.480,00 6.480,00 6.480,00 0,00 6.480,00 0,00 6.480,00 61 

21 
PRE 
43/18 

Ajuntament 
Sencelles  

P0704700D 
Fira al municipi 
de Sencelles 
2018 

25.632,64 25.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 61 

22 
PRE 
21/18 

Ajuntament 
Manacor 

P0703300D 
Portes obertes a 
Portocristo (fira 
nàutica) 

13.552,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 60 

23 
PRE 
47/18 

Ajuntament 
Santanyi  

P0705700C 
Feria de abril 
Cala d'Or 

13.963,40 10.000,00 10.000,00 0,00 3420,30 0,00 3420,30 58 

    Imports totals concedits 200.694,05 90.000,00 290.694,05  

LÍNIA 3 

Núm. Exp. Sol·licitant NIF Projecte Pressupost Import sol·licitat Import concedit 

PRE 40/18 PIMECO G07434681 La petigrossa, la grossa del petit comerç 45.429,71 10.000,00 10.000,00 

 Import total concedit 10.000,00 

ANNEX II 

Sol·licituds de subvenció excloses 

Núm. Exp. Sol·licitant Línia NIF Projecte 
Punts 

baremació 
Motiu d’exclusió 

 PRE 2/18 Ajuntament de Deià  2 P0701800E Festival posidònia Mallorca *N/A 
El projecte incompleix el punt 6.3 a) i b) 
de la convocatòria. 

 PRE 3/18 Ajuntament de Ses Salines  2 P0705900I Fira espectacle Ses Salines 48 S'ha exhaurit crèdit pressupostari 

 PRE 5/18 Ajuntament d'Alcúdia  2 P0700300G Ironman 2018 49 S'ha exhaurit crèdit pressupostari  
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 PRE 6/18 Ajuntament de Llubí 2 P0703000J Fira de la mel i mostra d'empresa local 49 S'ha exhaurit crèdit pressupostari 

 PRE 7/18 Ajuntamentd' Ariany  2 P0706600D XIV fira nocturna d'Ariany 44 S'ha exhaurit crèdit pressupostari  

PRE 10/18 
Ajuntament de Lloret 
Vistalegre  

2 P0702800D Festa des sequer 53 S'ha exhaurit crèdit pressupostari 

PRE 17/18 
Associació d'Indústria i 
comerç de Son Ferriol 

1 G57764698 Blak-friday Son Ferriol N/A 

El projecte no és subvencionable, d'acord 
amb el punt 5.3 de la convocatòria,atès 
que només és subvencionable un únic 
projecte per entitat beneficiària 

PRE 19/18 
Federació d’empresarios de 
comerç de Balears AFEDECO 

3 V07053689 Club Afedeco N/A 

El projecte no té entitat suficient per 
complir la finalitat de la convocatòria i 
incompleix el punt 6.3 c) de la 
convocatòria, 

PRE 20/18 Ajuntament d'Esporles 2 P0702000A XIII Fira dolça 2017 54 S'ha exhaurit crèdit pressupostari  

PRE 23/18 Ajuntament d'Estellencs  2 P0702100I Promoció turística de gran repercussió 60 S'ha exhaurit crèdit pressupostari  

PRE 24/18 Ajuntament  d'Artà  2 P0700600J Fira Artalaiòtica d'Artà 2018 57 S'ha exhaurit crèdit pressupostari  
PRE 26/18 Ajuntament de Valldemosa  2 P0706300A Artdemossa 55 S'ha exhaurit crèdit pressupostari 
PRE 36/18 Ajuntament de Búger  2 P0700900D Fira i festa des Jai 2018 54 S'ha exhaurit crèdit pressupostari  

PRE 41/18 
Associació del Petit i Mitjà 
comerç (PIMECO)  

1 G07434681 Sempre mallorquinament N/A 

El projecte no és subvencionable, d'acord 
amb el punt 5.3 de la convocatòria atès 
que només és subvencionable un únic 
projecte per entitat beneficiària 

PRE 44/18 Ajuntament de Manacor 2 P0703300D Fires de Manacor N/A 

El projecte no és subvencionable d'acord 
amb el punt 5.3 de la convocatòria, atès 
que només és subvencionable un únic 
projecte per entitat beneficiària 

PRE 48/18 Ajuntament Vilafranca  2 P0706500F 
Firó nocturn artesà local i fira del meló 
2017 

57 S'ha exhaurit crèdit pressupostari 

PRE 50/18 Ajuntament de Son Servera  2 P0706200C 
Inversió per a millores d'imatge 
turística i promoció del comerç local 

65 S'ha exhaurit crèdit pressupostari  

*N/A=Expedients no avaluats 

ANNEX III 

Sol·licituds de subvenció desistides 

Núm. Exp. Sol·licitant Línia NIF Projecte 

PRE 12/18 Associació d’amics del motor clàssic 1 G57781023 Rally clàssic Illa de Mallorca 2018 

PRE 18/18 Associació Mercat social Illes Balears 1 G57855116 IV Fira del Mercat Social de Mallorca 

ANNEX IV 

Sol·licituds de subvenció desistida per no esmenar la sol· licitud 

Núm. Exp. Sol·licitant Línia NIF Projecte 

PRE 35/18 Consell regulador Denominació d’Origen Oli de Mallorca 4 Q0700451H Guia d’oleoturisme a Mallorca 

 

 

PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L’ANY 2018 
(DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA)  

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda: 
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El conseller executiu d’Economia i Hisenda, d’acord amb les competències que li han 
estat atribuïdes per 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) que ha estat objecte de diverses modificacions, el text consolidat del 
qual es troba publicat a la Seu electrònica d’aquest Consell. 

El 27 de juliol de 2018, el Departament de Participació Ciutadana i Presidència ha 
proposat la modificació de les previsions d’una subvenció nominativa i la inclusió d’una 
línia de subvencions de l’àrea de Política Lingüística. 

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 del Departament Participació Ciutadana i 
Presidència d’acord amb el detall següent:  

1.1. Modificar la previsió relativa a la subvenció nominativa del programa pressupostari 
de Normalització Lingüística (33400) següent: 

Allà on diu:  

DEPARTAMENT: PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (33400) 

DENOMINACIÓ: Associació Premsa Forana per foment de la llengua catalana 2018 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim 

de concessió 

Cost previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Assegurar l’ús de la llengua 
catalana arreu de l’illa de 
Mallorca. 

- La premsa no diària 
vinculada a l’Associació 
Premsa Forana. 

Conveni amb l’Associació 
Premsa Forana. 

00.33400.48901 Concessió directa 
nominativa. 

40.000€ (2018) 

40.000€ (2019) 

40.000€ (2020) 

 Any 2018. 

Ha de dir: 

DEPARTAMENT: PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (33400) 

DENOMINACIÓ: Associació Premsa Forana per foment de la llengua catalana 2018 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim 

de concessió 

Cost previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 
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Assegurar l’ús de la llengua 
catalana arreu de l’illa de 
Mallorca. 

- La premsa no diària 
vinculada a l’Associació 
Premsa Forana. 

Conveni amb l’Associació 
Premsa Forana. 

00.33400.48901 Concessió directa 
nominativa. 

8.000 € (2018) 

8.000€ (2019) 

8.000€ (2020) 

 Any 2018. 

1.2. Incloure la línia de subvenció del programa pressupostari de Normalització 
Lingüística (33400) següent: 

DEPARTAMENT: PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROGRAMA: NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (33400) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria per a inversió per a premsa impresa o digital en llengua catalana 

       

Objectius Estratègics Sectors beneficiaris Línies de subvenció 
Aplicacions 

pressupostàries 

Procediment i règim 

de concessió 

Cost previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Assegurar l’ús de la llengua 
catalana en els mitjans de 
comunicació escrits d’arreu 
de l’illa de Mallorca. 

Entitats associatives o 
organitzatives de premsa 
impresa o digital en 
llengua catalana. 

Subvencions per a inversió 
per a premsa impresa o 
digital en llengua catalana. 

00.33400.78901 Convocatòria pública 
en règim de 
concurrència 
competitiva. 

32.000 € (2018) 

32.000€ (2019) 

32.000€ (2020) 

 Any 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 TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

PUNT 6. ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ 
CONTRACTUAL DEL CONTRACTE D’OBRES DEL PROJECTE DE 
REFORÇ DE FERM, CONSTRUCCIÓ DE MURS I REBLERT DE CUNETES A 
LA CARRETERA MA-2131 DE PK 0.000 A PK 6.000, TRAM SELVA-
CAMPANET. CLAU 14-11.0-RF- EXP. 15/2014 

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

Antecedents 

1. En data 27 d’octubre de 2014, el conseller executiu d’Urbanisme i Territori, per 
delegació del Consell Executiu, va adjudicar l’obra del Projecte de reforç de ferm, 
construcció de murs i reblert de cunetes a la carretera Ma-2131 de pk 0.000 a pk 6.000, 
tram: Selva - Campanet. Clau: 14-11.0-RF - Exp. 15/2014, a l’empresa OBRASCÓN 
HUARTE LAÍN, SA (OHL), amb CIF A-48010573 per un import d’un milió sis-cents 
trenta-tres mil dos-cents vuitanta-quatre euros amb trenta-cinc cèntims (1.633.284,35 
euros), IVA inclòs. El contracte es va signar en data 6 de novembre de 2014. 
 
2. Durant l’execució del contracte es van formalitzar tres pròrrogues per ampliar el seu 
termini; en data 6 d’agost de 2015, 16 de desembre de 2015 i 5 de maig de 2016. La 
data prevista de finalització del contracte es va fixar dia 6 de setembre de 2016. 
 
3. En data 5 de setembre de 2016, la consellera executiva de Territori i Infraestructures 
per delegació del Consell Executiu, va resoldre suspendre temporalment l’execució de 
les obres del Projecte de reforç de ferm, construcció de murs i reblert de cunetes a la 
carretera Ma-2131 de pk 0.000 a pk 6.000, tram: Selva - Campanet. Clau: 14-11.0-RF - 
Exp. 15/2014. L’acta de suspensió de les obres es va signar dia 7 de setembre de 2016. 
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4. En data 11 de maig de 2017, el gerent de l’empresa OBRASCON HUARTE LAÍN, 
SA, va presentar davant el Registre General del Consell de Mallorca, un escrit en el qual 
sol·licitava: 

- La resolució del contracte per suspensió de l’obra per període superior a 8 
mesos, d’acord amb l’article 237 del TRLCSP. 

- La liquidació de l’obra executada a preus de contracte per import de 
37.173,09 euros. 

- La liquidació de l’obra executada a preus fora de projecte, per import total de 
573.872,16 euros (que és la suma dels 89.074,47 € ja reconeguts pel Consell 
a l’Acta de suspensió més la quantitat de 484.797,69 € per altres obres no 
reconegudes expressament pel Consell) 

- La indemnització per import de 6.449,51 euros,  que correspon al 6% del 
benefici industrial de les obres deixades d’executar (150.506,56 €), d’acord 
amb l’article 239.4 del TRLCSP. 

 
5. En data 12 de juny de 2017, el coordinador en cap de la Direcció Insular 
d’Infraestructures i Mobilitat, el director facultatiu de les obres i l’encarregat d’obres, 
varen emetre un informe sobre la resolució del contracte, en el qual exposen, pel que fa 
exclusivament a la resolució del contracte, que l’import pendent d’executar és de 
150.506,56 €. Les discrepàncies es manifesten en la valoració de les obres executades al 
marge del projecte, i per  tant, del contracte de referència. 
 
6. En data 21 de novembre de 2017, el gerent de l’empresa OBRASCON HUARTE 
LAÍN, SA, presenta davant el Registre General del Consell de Mallorca, un nou escrit 
reiterant la resolució del contracte en els mateixos termes del seu escrit interposat l’11 
de maig de 2017. 
 
7. En data 24 de novembre de 2017, el coordinador en cap de la Direcció Insular 
d’Infraestructures i Mobilitat, el director facultatiu de les obres i l’encarregat d’obres 
varen emetre un nou informe relatiu a la relació valorada final del contracte motivada 
per la resolució del mateix. Pel que fa a la resolució del contracte segons el projecte 
aprovat, resta pendent d’execució material un import de 150.506,56 €. 
 
8. La consellera executiva de Territori i Infraestructures, per delegació del Consell 
Executiu, en data 30 de novembre de 2017, va resoldre incoar l’expedient de resolució 
del contracte Projecte de reforç de ferm, construcció de murs i reblert de cunetes a la 
carretera Ma-2131 de pk 0.000 a pk 6.000, tram: Selva - Campanet. Clau: 14-11.0-RF - 
Exp. 15/2014, i concedir un termini d’audiència de deu dies naturals al contractista. 
 
9. Dins el termini previst, el contractista va presentar escrit d’al·legacions (Registre 
general CIM núm. 39592, de 21 de desembre de 2017) en el qual manifesta que hi ha 
errades i discrepàncies en la documentació tramesa amb la incoació de la resolució. Pel 
que fa pròpiament a la resolució del contracte, el contractista es reitera amb les 
quantitats exposades en els escrits anteriors; és a dir, la indemnització del 6% de 
l’import pendent d’executar del projecte, que són 150.506,56 €, la qual donaria un 
resultat, una vegada aplicats els coeficients corresponents, de 6.449,51 €. 
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10. En data 30 de maig de 2018, el Coordinador en cap de la Direcció insular 
d’Infraestructures i Mobilitat, presenta informe sobre la resolució del contracte, tenint 
en compte l’informe tècnic emès en data 12 de juny de 2017 i vistes les al·legacions 
presentades pel contractista. L’informe conclou que l’import del contracte pendent 
d’executar és 150.506,56  € i que correspon una indemnització per suspensió superior a 
vuit mesos de 6.449,51 €. 
 
11. La tècnica de la Secció de Contractació del Departament de Territori i 
Infraestructures, en data 11 de juny de 2018, emet informe jurídic, en el qual exposa la 
necessitat de resoldre el contracte amb el reconeixement del 6% d’indemnització a favor 
del contractista i amb la devolució de la garantía definitiva. En data 11 de juliol de 
2018, el secretari general adjunt, va donar la nota de conformitat a aquest informe 
jurídic. 
 
12. La Intervenció Delegada ha fiscalitzat de conformitat aquest expedient de resolució 
contractual, en data 26 de juliol de 2018. 
 
Fonaments 

 

1.- L’article 12 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, dels Consells Insulars, estableix, amb 
carácter general, les funcions del Consell Executiu. 

2.- L’article 28.e) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (BOIB núm. 102, de 
25 d’agost de 2001) estableix que correspon al Consell Executiu contractar i atorgar 
concessions quan la competència no correspongui al Ple, en les quanties que disposin 
les bases d’execució del pressupost. 

3.- L’Acord del Consell Executiu, de 12 d’agost de 2015, pel qual es deleguen 
atribucions en matèria de contractació a favor de les consellers i dels consellers 
executius, determina que resten exceptuades de la delegació els acords relatius a la 
resolució dels contractes. 

4.- La base 23 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu atribuir la 
contractació i l’atorgament de concessions per import superior a dos-cents cinquanta mil 
euros (250.000,00 €), quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

 

 
Resolució 
 
Per tant, propòs a la consellera executiva del departament de Territori i Infraestructures 
que elevi al Consell Executiu la següent proposta d’acord: 
 
1.- Resoldre el contracte de les obres del Projecte de reforç de ferm, construcció de 
murs i reblert de cunetes a la carretera Ma-2131 de pk 0.000 a pk 6.000, tram: Selva - 
Campanet. Clau: 14-11.0-RF - Exp. 15/2014. 
 
2.- Autoritzar y disposar la despesa de 6.449,51 € a favor de l’empresa OBRASCÓN 
HUARTE LAÍN, SA (OHL), amb CIF A-48010573, amb càrrec a la partida 



 15 

pressupostària 55 45300 22620 del pressupost vigent (RC 22018000071), en concepte 
d’indemnització, que correspon al 6% de les feines deixades de realitzar d’acord amb el 
pressupost d’execució material afectat per la baixa del contractista. 
 
3.- Retornar la garantía definitiva dipositada per OBRASCÓN HUARTE LAÍN, SA 
(OHL), amb CIF A-48010573  per un import de seixanta-set mil quatre-cents noranta-
un euros amb nou cèntims (67.491,09 euros), consignada en la carta de pagament amb 
número d’operació 320140007605, de  3 d’octubre de 2014.  
 
4.- Notificar aquest acord a l’empresa OBRASCÓN HUARTE LAÍN, SA (OHL), amb 
CIF A-48010573, i a la Tresoreria del Consell de Mallorca. 
 
5.- Iniciar el procediment de liquidació del contracte 

6.- Iniciar, si s’escau, un procediment al marge del contracte, per tal de resoldre les  la 
reclamació de quantitats pels treballs realitzats fora del projecte d’obres aprovat, per tal 
d’evitar l’enriquiment injust del Consell de Mallorca.  

 
Contra aquest acord que no posa fi a la via administrativa es pot interposar, el 

RECURS D’ALÇADA davant la Comissió de Govern del C.I.M, dins el termini d’UN 
MES, comptador a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació. 
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs 
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.  

Contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada podrà interposar-se el 
recurs contenciós administratiu, en el termini desis mesos, comptadors a partir del dia 
següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense 
que s’hagi notificat la resolució). 

Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que 
s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, 
contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre 
no hi hagi resolució expressa.  

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altres recurs que 
s’estimi oportú i pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS  

DESESTIMAR EL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER LA SENYORA 
MPMM CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE L'INSTITUT 
MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS 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. 
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Es dóna 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 Serveis Especials, Classe Personal 
d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu (BOIB núm. 15, de 4 de febrer de 
2017).  
 
2. En data de Registre General d'Entrada de 8 de febrer de 2017, i núm. 3500, la senyora 
MPMM, amb DNI XXX 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. 
 
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. En data 20 d'octubre de 2017 li va ser notificada a la senyora MPMM una 
comunicació signada pel Cap del Servei de Selecció, Provisió i Formació de l'IMAS per 
informar-li que la seva sol·licitud per participar en el concurs per formar part de 
l'esmentada borsa de treball no acreditava el coneixement de la llengua catalana, nivell 
B1 (nivell llindar), mitjançant un certificat emès o reconegut com a equivalent per la 
Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, o un certificat 
expedit pel Consell de Mallorca d'acord amb els decrets de presidència de 3 de juny de 
2004 o de 29 de setembre de 2004. A la mateixa comunicació se va informar a la 
interessada de l'obertura del termini de deu dies hàbils per poder esmenar aquest defecte 
o d'acompanyar els documents preceptius. 
 
6. Amb data de Registre General d'Entrada de 26 d'octubre de 2017 i núm. 35131, la 
senyora Marta Patricia Maura Mateu va presentar un escrit aportant els resultats 
provisionals de la prova escrita per a obtenir el certificat de nivell B2 de llengua 
catalana de la convocatòria de maig de 2017, així com els resultats definitius de la prova 
oral de l'esmentada convocatòria.  
 
7. Amb data 20 de març de 2018 es va dictar resolució de la presidenta de l'IMAS 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. La senyora MPMM ha estat eliminada de la llista de persones admeses i 
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s'indica, com a causa de la seva exclusió, la manca d'acreditació del nivell de 
coneixement en llengua catalana exigit. 
 
8. Amb data de Registre General d'Entrada de 20 d'abril de 2018 i número 11224, la 
senyora MPMM va presentar un escrit adjuntant còpia del certificat de llengua catalana 
de nivell B2 emès per la directora general de Política Lingüística el mes de desembre de 
2017. 
 
9. De l'escrit presentat amb data de Registre General d'Entrada de 20 d'abril de 2018 i 
número 11224 s'entén que la senyora MPMM interposa 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. 
 
Fonaments de dret  
 
1. El recurs d’alçada s'entén interposat 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, atès que la senyora MPMM demana la revisió de les seves sol·licituds 
anteriors on afirma que aporta el certificat de nivell B2 de català, després d'haver estat 
exclosa de l'esmentada borsa, i de la de treball social. 
 
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. 
 
3. Atesos els articles de referència, el recurs d'alçada interposat el 20 d'abril de 2018, 
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, es va interposar en 
temps i en la forma escaients.  
 
4. La senyora MPMM figurava com a aspirant admesa a la llista definitiva de persones 
admeses 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, llista que va ser aprovada mitjançant Resolució de la presidenta de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de data 20 de juny de 2017. 
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Va ser posteriorment, en data 20 d'octubre de 2017, que es va notificar a la senyora 
Marta Patricia Maura Mateu una comunicació signada pel Cap del Servei de Selecció, 
Provisió i Formació de l'IMAS per comunicar-li que la seva sol·licitud per participar en 
el concurs no acreditava estar en possessió del nivell de català exigit per formar part de 
la borsa.  
 
Durant el període de deu dies hàbils atorgats a les persones aspirants excloses per a fer 
les esmenes i al·legacions pertinents, la senyora MPMM va presentar els resultats 
provisionals de la prova escrita de català nivell B2 i els resultats definitius de la prova 
oral, ambdues proves corresponents a la convocatòria de maig de 2017, on la 
interessada va resultar apte. 
 
A la base 3.1 de l'Annex I de la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials de 19 de gener de 2017, per la qual es convoca un concurs per formar 
part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis 
Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu (BOIB núm. 
15, de 4 de febrer de 2017), s'estableix expressament que el nivell de coneixement de 
llengua catalana exigit, el nivell B1 (nivell llindar) s'ha d'acreditar mitjançant un 
certificat emès o reconegut com a equivalent per la Direcció General de Política 
Lingüística del Govern de les Illes Balears, o un certificat expedit pel Consell de 
Mallorca, d'acord amb els decrets de presidència de 3 de juny de 2004 o de 29 de 
setembre de 2004. 
 
Per tant, la relació de resultats provisionals de les proves de català de nivell B2 que va 
aportar la senyora MPMM durant el període que se li va atorgar per esmenar l'esmentat 
defecte no constitueix cap certificat, tal i com es descriu a la base 3.1 de l'Annex I de 
l'esmentada convocatòria.  
 
5. En qualsevol cas, a la base 3.2 de l'Annex I de la Resolució de la presidenta de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 19 de gener de 2017, per la qual es convoca un 
concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar 
Educatiu (BOIB núm. 15, de 4 de febrer de 2017) estableix que les persones 
interessades han de complir els requisits exigits a la convocatòria en la data de 
finalització del termini de presentació de sol·licituds, o han d'estar en condicions de 
complir-los, i han d'estar-ne en possessió durant tot el procés selectiu. 
La documentació que va aportar la senyora MPMM per subsanar la falta d'acreditació 
del nivell de català B1 és referent a les proves de català nivell B2 de la convocatòria de 
maig de 2017, és a dir, a proves realitzades amb posterioritat a la data de finalització del 
termini de presentació de sol·licituds (24 de febrer de 2017). 
 
En conseqüència, s'ha de concloure que la senyora MPMM no ha complit el requisit 
d'acreditar el coneixement de llengua catalana nivell B1 (nivell llindar). 
 
6. 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. 
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Propòs  
 
Que el Consell Executiu adopti els acords següents:  
 
Primer.- DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora MPMM contra la 
Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 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, per no haver acreditat el coneixement de la llengua catalana nivell B1 (nivell 
llindar), requisit exigit per participar en l'esmentada borsa de treball. 
 
Segon.- NOTIFICAR a la persones interessades. 
 
 

DESESTIMAR EL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER LA SENYORA 
MHM, AMB NIF XXX, CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS, DE 13 D'ABRIL DE 2018, 
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 TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC/A AUXILIAR, 
ESPECIALITAT TÈCNIC/A AUXILIAR D'INFERMERIA. 

Es dóna 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 maig de 2014, 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 Tècnic/es Auxiliars d'Infermeria (BOIB núm. 70, de 22 de maig).  

2. Mitjançant la Resolució de la presidenta de 22 de maig de 2014 (BOIB núm. 71 de 24 
de maig), es varen rectificar els annexos II i VI de la resolució esmentada en el punt 
anterior, i es va atorgar un nou termini de 15 dies hàbils per a la presentació de 
sol·licituds.  

3. Amb data de Registre General d'Entrada de 25 d'abril de 2014, i núm.11606, la 
senyora MHM, amb NIF XXX, va presentar sol·licitud d'admissió a la borsa de treball 
de l'especialitat de de Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria.  

3. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 22 
de setembre de 2016 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 Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria. 

D'acord amb la llista provisional de persones admeses i excloses, la senyora HM va 
quedar exclosa perquè manca el requisit de titulació de Tècnic/a en cures auxiliars 
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d'infermeria, tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència o tècnic/a en 
atenció sociosanitària. 

A l'expedient de la senyora HM no consta que esmenàs el motiu de la seva exclusió en 
el termini de 10 dies hàbils concedit en la Resolució de la presidenta de 22 de setembre 
de 2016.  

4. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 
d'abril de 2018 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 Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria. 

5. Mitjançant diligència del secretari de la Comissió Tècnica de Valoració, amb el 
vistiplau del president de la mateixa, de data 20 d'abril 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 
definitiva de persones admeses i excloses del concurs per formar part borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, 
Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria. 

D'acord amb la llista definitiva publicada, la senyora Hernandez Moya va quedar 
exclosa per no aportar el requisit de titulació de tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, 
tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència o tècnic/a en atenció 
sociosanitària.  

6. Amb data de Registre General d'Entrada del Consell de Mallorca de 25 d'abril de 
2018, i núm. 11606, la senyora MHM, amb NIF XXX presenta recurs d'alçada contra la 
Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 d'abril de 2018, 
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 Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria. 

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 13 d'abril de 2018 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 
Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria.  

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 25 d'abril de 2018, 
contra la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 13 d'abril 
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de 2018 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 Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria, es va interposar en temps i en la forma escaients. 

Quart.- En el recurs interposat en data de 25 d'abril de 2018, la interessada exposa que 
ha estat exclosa de la borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria, per no 
tenir la titulació requerida, i que va presentar els certificats de professionalitat d'Atenció 
sociosanitària a persones depenents en institucions socials i d'Atenció Sociosanitària a 
persones en el domicili, torna a aportar els certificats esmentats i sol·licita ser admesa 
en la borsa.  

Cinquè.- D'acord amb la base 3.1 de l'Annex I de la resolució de la presidenta de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 19 de maig de 2014, per la qual es convoca un 
concurs per formar part d’una borsa de tècnics auxiliars d'infermeria (BOIB núm. 70, de 
22 de maig) s'estableixen els requisits que han de complir les persones interessades per 
a poder formar part de l'esmentada borsa. Concretament, a l'apartat d) de la base 3.1 
s'especifica que un dels requisits que han de complir les persones aspirants és tenir la 
titulació acadèmica de Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, Tècnic/a en atenció a 
persones en situació de dependència o Tècnic/a en atenció sociosanitària. 

La còpia acarada que aporta la senyora MHM no és un titulació acadèmica, sinó un 
certificat de professionalitat i, per tant, no compleix amb el requisit establert a la base 
3.1 de l'Annex. 

Sisè.- Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS 
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs 
d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

Propòs  

Que el Consell Executiu adopti els acords següents:  

Primer.- DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora MHM, amb NIF 
XXX, contra la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 
d'abril de 2018, 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 Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria, d'acord amb els fonaments de dret cinquè.  

 
Segon.- NOTIFICAR l’acord a les persones interessades. 
 
 
DESESTIMAR EL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER LA SENYORA 
MCCL, AMB NIF XXX, CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS, DE 13 D'ABRIL DE 2018, 
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 TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC/A AUXILIAR, 
ESPECIALITAT TÈCNIC/A AUXILIAR D'INFERMERIA. 
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Es dóna 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 maig de 2014, es convocà un concurs per formar part d’una borsa de tècnics auxiliars 
d'infermeria (BOIB núm. 70, de 22 de maig). 
 
2. En data 22 de maig de 2014 es va dictar una nova resolució per la presidenta de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual es varen rectificar els annexos II i VI de 
l'anterior resolució de 19 de maig de 2014, concedint un nou termini de 15 dies hàbils 
per a la presentació de sol·licituds per poder participar en l'esmentat concurs (BOIB 
núm. 71, de 24 de maig de 2014). 
 
3. Amb data de Registre General d'Entrada de 10 de juny de 2014, i núm. 20556, la 
senyora MCCL, amb NIF XXX, va presentar sol·licitud d'admissió a la borsa de treball 
de l'especialitat de tècnic/a auxiliar d'infermeria. 
 
4. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 22 
de setembre de 2016 es varen aprovar les llistes provisionals de persones admeses i 
excloses del concurs per formar part d’una borsa de feina de tècnics auxiliars 
d'infermeria. 
 
D'acord amb la llista provisional de persones admeses i excloses, la senyora MCCL va 
quedar exclosa, amb indicació, com a causa de la seva exclusió, la manca d'acreditació 
de la titulació de tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, tècnic/a en atenció a persones 
en situació de dependència o tècnic/a en atenció sociosanitària.  
 
5. Amb data de Registre General d'Entrada de 7 d'octubre de 2016 i núm. 28686, la 
senyora MCCL va presentar, per esmenar el defecte de manca d'acreditació de la 
titulació exigida per a poder formar part de l'esmentada borsa, una còpia compulsada del 
certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en 
institucions socials. 
6. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 
d'abril de 2018 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 Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria. 
 
7. Mitjançant diligència del secretari de la Comissió Tècnica de Valoració, amb el 
vistiplau del president de la mateixa, de data 20 d'abril 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 
definitiva de persones admeses i excloses del concurs per formar part de la borsa de 
treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a 
Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria. 
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D'acord amb la llista definitiva publicada, la senyora MCCL va quedar exclosa, amb 
indicació, com a causa de la seva exclusió, de la manca d'acreditació de la titulació de 
tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, tècnic/a en atenció a persones en situació de 
dependència o tècnic/a en atenció sociosanitària.  
 
8. Amb data de Registre General d'Entrada de 2 de maig de 2018, i núm. 12215, la 
senyora MCCL, amb NIF XXX va presentar recurs d'alçada contra la Resolució de la 
presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 d'abril de 2018, per la qual es 
varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i excloses del concurs per 
formar part d’una borsa de feina de tècnic/s auxiliars d'infermeria. 
 
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 13 d'abril de 2018, per la qual es varen aprovar 
les llistes definitives de persones admeses i excloses del concurs per formar part d’una 
borsa de feina de tècnic/s auxiliars d'infermeria.  
 
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, d' 1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 
resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 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 25 d'abril de 2018 contra 
la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 13 d'abril de 
2018, 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 Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria, es va interposar en temps i en la forma escaients.  
 
Quart.- La senyora MCCL va aportar, juntament amb la seva sol·licitud d'admissió a la 
borsa de feina de tècnics auxiliars d'infermeria, una còpia acarada del certificat de 
professionalitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, 
document que va tornar a aportar durant el termini de deu dies hàbils atorgats per 
esmenes o al·legacions a les llistes provisionals de persones aspirants admeses i 
excloses.  
 
A la base 3.1 de l'Annex I de la resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials de 19 de maig de 2014, per la qual es convoca un concurs per formar part d’una 
borsa de tècnics auxiliars d'infermeria (BOIB núm. 70, de 22 de maig) s'estableixen els 
requisits que han de complir les persones interessades per a poder formar part de 
l'esmentada borsa. Concretament, a l'apartat d) de la base 3.1 s'especifica que un dels 
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requisits que han de complir les persones aspirants és tenir la titulació acadèmica de 
Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, Tècnic/a en atenció a persones en situació de 
dependència o Tècnic/a en atenció sociosanitària. 
 
La còpia acarada que aporta la senyora MCCL no és un titulació acadèmica, sinó un 
certificat de professionalitat i, per tant, no compleix amb el requisit establert a la base 
3.1 de l'Annex. 
 
Cinquè.- Vist el contingut 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 MCCL, amb NIF 
XXX, contra la resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 
d'abril de 2018, 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 Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria, atès que la interessada no aporta la titulació exigida per a poder formar 
part de l'esmentada borsa. 
 
Segon.- NOTIFICAR l’acord a les persones interessades. 
 
 

DESESTIMAR EL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PEL SENYOR SJPL, 
AMB DNI XXX, C CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS, DE 9 D'ABRIL DE 2018 
(BOIB NÚM. 47, DE 17 D'ABRIL DE 2018) S'APROVÀ LA LLISTA 
D’ASPIRANTS SELECCIONATS EN EL CONCURS PER FORMAR PART 
D’UNA BORSA DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA 
TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC/A AUXILIAR, ESPECIALITAT TÈCNIC/A 
AUXILIAR D'INFORMÀTICA. 

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

Antecedents de fet.  

1. Mitjançant la Resolució de 21 de setembre de 2017 (BOIB núm. 119, de 28 de 
setembre), es va convocar un concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala 
Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic-a Auxiliar, especialitat Informàtica. 

2. En data del Registre General d'Entrada de 6 d'octubre de 2017, i núm. 31276, el 
senyor SJPL, amb DNI XXX, va presentar sol·licitud d'admissió a la borsa de treball 
borsa de treball de l'Escala Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic-a Auxiliar, 
especialitat Informàtica. 
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En data del Registre general d'Entrada de 10 d'octubre 2017, i núm. 31824, el senyor 
Pinós Llull exposa que en data de 6 d'octubre va presentar sol·licitud d'admissió per a 
les borses de les especialitats d'auxiliar administratiu i d'auxiliar d'informàtica, i 
sol·licita s'adjuntin a les sol·licituds de participació esmentades els següents documents: 
el DNI renovat, certificat del curs «Disseny web: introducció al HTML i CCS» de 40 
hores, certificat del curs «Adaptació al canvi: qualitat i millora» de 10,5 hores, i 
certificat del curs «Tecnologies emergents» de 12 hores.  

En data del Registre general d'Entrada de 20 d'octubre de 2017, i núm. 34199, el senyor 
Pinós Llull exposa que en data de 6 d'octubre va presentar sol·licitud d'admissió per a 
les borses de les especialitats d'auxiliar administratiu i d'auxiliar d'informàtica, i 
sol·licita s'adjuntin a les sol·licituds de participació esmentada el certificat del curs 
«Emplng_002: Empieza con el inglés: aprende las mil palabras más usadas y sus 
posibilidades comunicativas» de 25 hores.  

3. En data d'1 de desembre de 2017 es va dictar Resolució de la presidenta de l'IMAS 
per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses del concurs 
per formar part d'una borsa de treball borsa de treball de l'Escala Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Tècnic-a Auxiliar, especialitat Informàtica. 

A la relació provisional de persones excloses consta que el senyor SJPL amb 
l'observació « Manquen els requisits: títol tècnic de FP d'informàtica o informàtica i 
comunicacions, o equivalent, nivell B2 de coneixements de català».  

El senyor PL va fer constar que efectivament va aportar la titulació requerida en les 
sol·licituds d'admissió per a les borses de les especialitats d'auxiliar administratiu i 
d'auxiliar d'informàtica.  

4. En data de 15 de gener de 2018, es va dictar Resolució de la presidenta de l'IMAS per 
la qual s'aproven les llistes definitives de persones admeses i excloses del concurs per 
formar part d'una borsa de treball de l'Escala Especial, Subescala Tècnica, Classe 
Tècnic-a Auxiliar, especialitat Informàtica. 

A la relació definitiva de persones admeses consta el senyor PL. 

5. Mitjançant Diligència del secretari de la Comissió Tècnica de Valoració , de data 6 de 
febrer 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 provisional de valoració dels mèrits, amb indicació de 
la puntuació que han obtingut les persones aspirants i el número d'ordre, i s'atorga un 
termini de 10 dies hàbils comptadors des de la publicació de la llista per al·legar o 
reclamar. 

D'acord amb la llista provisional publicada, el senyor PL va obtenir una puntuació de 
2,5000 punts.  

No consta a l'expedient del senyor P que efectués cap al·legació o reclamació dins el 
termini establert.  

6. En dates del Registre General d'Entrada de 27 de febrer de 2018, i núm. 6013, i de 28 
de febrer de 2018, i núm. 6317, el senyor Pinós Llull, presenta reclamació a la llista 
provisional baremada.  
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7. Mitjançant ofici del cap del Departament de recursos Humans, de 9 de març de 2018, 
amb data del Registre General de Sortida de 12 de març de 2018, i núm. 8259, s'informa 
al senyor P que les reclamacions esmentades en el paràgraf anterior són extemporànies.  

8. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 9 
d'abril de 2018 (BOIB núm. 47, de 17 d'abril de 2018) s'aprovà la llista d’aspirants 
seleccionats en el concurs per formar part d’una de l'escala d'Administració especial, 
subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Informàtica, amb la puntuació total obtinguda i el número d'ordre. 

D'acord amb la llista definitiva publicada, el senyor PL va obtenir una puntuació de 
2,5000 punts.  

8. En data de Registre General d'Entrada de 8 de maig de 2018, i núm. 12950, el senyor 
PL, amb NIF XXX, va presentar al·legacions contra la Resolució de la Presidenta de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 9 d'abril de 2018 (BOIB núm. 47, de 17 d'abril de 
2018) s'aprovà la llista d’aspirants seleccionats en el concurs per formar part d’una de 
l'escala d'Administració especial, subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, 
especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica, amb la puntuació total obtinguda i el 
número d'ordre. 

Fonaments de dret 

Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la contra la Resolució de la 
Presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 9 d'abril de 2018 (BOIB núm. 47, 
de 17 d'abril de 2018) s'aprovà la llista d’aspirants seleccionats en el concurs per formar 
part d’una de l'escala d'Administració especial, subescala Tècnica, Classe Tècnic/a 
Auxiliar, especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica, amb la puntuació total obtinguda i 
el número d'ordre. 

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 8 de maig de 2018, 
contra la Resolució de 9 d'abril de 2018 es va interposar en temps i en la forma 
escaients.  

Quart.- Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada exposa que no s'ha tingut 
en compte en l'apartat «Experiència Professional» els certificats de treball de les 
empreses de Sa Nostra, actualment BMN, i de SM2Baleares, que els certificats 
esmentats els va aportar en la sol·licitud de participació de la borsa d'ordenança, i que 
d'acord amb l'article 53.1.d) de la Llei 39/2018, d'1 d'octubre del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques els interessats tenen dret «A no 
presentar dades i documents no exigits per les normes aplicables al procediment de què 
es tracti, que ja estiguin en poder de les administracions públiques o que hagin estat 



 27 

elaborats per aquestes», i sol·licita es deixi sense efecte la resolució recorreguda, es 
retrotregui el procediment i es valorin com a mèrit els certificats esmentats.  

A tals efectes, torna a portar còpia dels certificats esmentats, així com informe de la 
vida laboral de la tresoreria general de Seguretat Social.  

Cinquè.- D'acord amb el punt 6.3.a) de les bases que han de regir el concurs per formar 
part d’una borsa de treball de l'Escala Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic-a 
Auxiliar, especialitat Informàtica, els treballs realitzats en empreses privades s'han 
d'acreditar mitjançant l'aportació de la vida laboral de la tresoreria general de Seguretat 
Social i del contracte de treball o certificat d'empresa amb acreditació de la categoria i 
de les funcions realitzades, o 'una altra menara en que quedin acreditades la categoria i 
les funcions que s'han exercit.  

 

Que en ambdós certificats aportats per l'interessat sols s'indica la categoria professional 
però no les funcions efectivament exercides.  

En conseqüència els certificats aportats no compleixen am el que disposen les bases que 
han de regir el concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic-a Auxiliar, especialitat Informàtica, i per tant no 
poden ser tingudes en compte per la Comissió Tècnica de Valoració.  

Sisè.- Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS 
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs 
d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

Propòs  

Que el Consell Executiu adopti els acords següents:  

Primer.- DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat pel senyor SJPL, amb DNI XXX, 
c contra la Resolució de la Presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 9 d'abril 
de 2018 (BOIB núm. 47, de 17 d'abril de 2018) s'aprovà la llista d’aspirants seleccionats 
en el concurs per formar part d’una borsa de l'escala d'Administració especial, subescala 
Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica, amb la 
puntuació total obtinguda i el número d'ordre, d'acord amb el fonament de dret cinquè.  

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

 
 
DESESTIMAR EL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER LA SENYORA 
EABC, AMB NIF XXX, CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS, DE 13 D'ABRIL DE 2018, 
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 TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC/A AUXILIAR, 
ESPECIALITAT TÈCNIC/A AUXILIAR D'INFERMERIA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
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Antecedents de fet.  
 

1. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 19 
de maig de 2014, 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 Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria. (BOIB núm. 70, de 22 de maig).  

2. Amb data de Registre General d'Entrada d'11 de juny de 2014, i núm.20761, la 
senyora EABC, amb NIF XXX, va presentar sol·licitud d'admissió a la borsa de treball 
de l'especialitat de de Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria.  

3. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 22 
de setembre de 2016 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 Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria. 

D'acord amb la llista provisional de persones admeses i excloses, la senyora BC va 
quedar exclosa per no aportar el requisit de titulació de tècnic/a en cures auxiliars 
d'infermeria, tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència o tècnic/a en 
atenció sociosanitària.  

Vista la documentació adjunta a la sol·licitud de participació en la borsa de la senyora 
B, resulta que va aportar Certificat amb els cursos i les qualificacions dels estudis de 
Tècnic en cures auxiliars d'infermeria, i certificat de data de 30 de maig de 2014, de la 
directora del centre on la interessada cursava els seus estudis, en el qual es fa constar 
que la senyora Barragan ha finalitzat els mòduls teòrics, que es troba realitzant les 440 
hores de FCT estipulades, i que aquestes pràctiques finalitzaran el 17 de juny.  

4. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 
d'abril de 2018 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 Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria. 

5. Mitjançant diligència del secretari de la Comissió Tècnica de Valoració, amb el 
vistiplau del president de la mateixa, de data 20 d'abril 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 
definitiva de persones admeses i excloses del concurs per formar part borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, 
Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria. 

D'acord amb la llista definitiva publicada, la senyora BC va quedar exclosa per no 
aportar el requisit de titulació de tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, tècnic/a en 
atenció a persones en situació de dependència o tècnic/a en atenció sociosanitària.  

6. Amb data de Registre General d'Entrada del Consell de Mallorca de 9 de maig de 
2018, i núm. 13024, la senyora EABC, amb NIF XXX presenta recurs d'alçada contra la 
Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 d'abril de 2018, 
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, 
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Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria. 

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 13 d'abril de 2018 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 
Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria.  

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 9 de maig de 2018, 
contra la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 13 d'abril 
de 2018 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 Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria, es va interposar en temps i en la forma escaients.  

Quart.- En el recurs interposat la interessada exposa que va aportar la documentació 
corresponent per la borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria, i que va 
sortir en la llista de persones excloses per no aportar el títol original, i sol·licita es revisi 
la seva documentació i esmena el motiu d'exclusió amb l'aportació de la titulació 
requerida.  

Cinquè.- D'acord amb la base 3.2 de l'Annex I de la resolució de la presidenta de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 19 de maig de 2014, per la qual es convoca un 
concurs per formar part d’una borsa de tècnics auxiliars d'infermeria (BOIB núm. 70, de 
22 de maig) «Les persones interessades han de complir els requisits enumerats a 

l'apartat anterior en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, o 

han d'estar en condicions de complir-los, i han d’estar-ne en possessió durant tot el 

procés selectiu».  

Sisè.- D'acord amb la base 4.3 de l'Annex I de la resolució de la presidenta de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials de 19 de maig de 2014, per la qual es convoca un concurs per 
formar part d’una borsa de tècnics auxiliars d'infermeria (BOIB núm. 70, de 22 de 
maig) «El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l’endemà 

d’haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears». 

Mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 22 de 
maig de 2014 (BOIB núm. 71 de 24 de maig) es varen rectificar els annexos II o VI, i es 
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va atorgar un nou termini de 15 dies hàbils per a la presentació de sol·licituds. Per tant 
el termini de presentació de sol·licituds va acabar el 13 de juny de 2018.  

Setè.- Haguda compte que el termini per presentar les sol·licituds va acabar el 13 de 
juny de 2014 i que segons el certificat, de data de 30 de maig de 2014, de la directora 
del centre on la interessada cursava els seus estudis, la senyora B finalitzava les seves 
pràctiques el 17 de juny de 2017, resulta que la interessada en la data de finalització del 
termini per presentar sol· licituds no disposava, ni estava en condicions de disposar de la 
titulació requerida per poder participar en el concurs esmentat.  

Vuitè.- En relació a què la interessada aporta el còpia del títol en la fase de recurs, el 
que la interessada fa «de facto» és presentar de forma extemporània documentació 
acreditativa d'un requisit amb la pretensió d'acreditar fora de termini el requisit de la 
titulació per poder concursar, fet i pretensió que no són admissibles, en tant que no 
resulten esmenables els defectes documentals que pateix una sol·licitud amb la 
presentació de la documentació requerida en l'ulterior recurs -STSJ Castilla La Mancha 
d'11 de desembre de 2006-, sobretot tenint en compte que l'IMAS va requerir a la 
interessada per a què adjuntàs el document acreditatiu d'estar en possessió de la titulació 
requerida, mitjançat la Resolució de la presidenta, de 22 de setembre de 2016.  

Novè.- Igual criteri segueix la doctrina establerta –entre d'altres STSJ de Galicia de 26 
d'octubre de 2005 / STSJ País Basc de 13 de juny de 2008 , i de 27 d'octubre de 2006 / 
STSJ de Madrid de 27 d'abril de 2004 – quan expressen que les conseqüències de no 
haver aportat un document en el termini adient no poden ser l'apertura d'un nou termini 
per aquesta finalitat, ni una ampliació del termini establert en les pròpies bases, fet que 
suposaria una dispensa del compliment d'un requisit exigit expressament en les mateixes 
i s'estaria propiciant la desigualtat entre els participants del concurs.  

En conseqüència el termini que es concedeix per esmenar o al·legar el que els 
participants estimin oportú és únic, preclusiu, i no fungible (SAN de 10 de maig de 
2006).  

Desè.- Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS 
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs 
d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

Propòs  

Que el Consell Executiu adopti els acords següents:  

Primer.- DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora EABC, amb NIF 
XXX, contra la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 
d'abril de 2018, 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 Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria, d'acord amb els fonaments de dret setè a a novè.  

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

DESESTIMAR EL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT EL 19.06.2018 PEL SR. 
BMB CONTRA LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA DE L'INSTITUT 
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MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS DE 02.05.2018 RELATIVA A LA SITUACIÓ 
DEL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA 07/000235/1997. 

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

Antecedents 
 
1. El 08.05.1997 es va expedir el títol de família nombrosa a favor del Sr. BMB, amb DNI núm. 
XXX, i de la Sra. MRMG, amb DNI núm. XXX. 
 
2. El 28.07.2003 les persones interessades comuniquen la separació consensual dels cònjuges. 
Sobre això, la Sentència de 16.12.2002 del Jutjat de Primera Instància núm. 16 de Palma acorda 
la separació del matrimoni. 
 
A partir d'aquesta data, el Sr. BMB deixa de ser cotitular del títol de família nombrosa. 
 
3. Mantenint-se la situació familiar exposada, el 28/12/2015 es renova el títol de família 
nombrosa a favor de la Sra. MRMG. 
 
4. L'auto de 26.08.2016 del Jutjat de Primera Instancia núm. 16 de Palma declara la 
reconciliació dels cònjuges, tot posant-ne fi a la separació acordada per Sentència de 16.12.2002 
 
5. Mitjançant compareixença de 05.09.2016, el Sr. BMB comunica la defunció de la Sra. 
MRMG el 27.08.2016, però no acredita la totalitat de les condicions exigides per al 
reconeixement del dret a ostentar la condició de família nombrosa.  
 
El 16.10.2016, el Sr. BMB aporta certificat del Padró Municipal d'Habitants de Palma on consta 
que el 30.09.2016 causa alta en el domicili dels fills, per canvi de residència, procedent 
d'Andratx. 
 
Una vegada justificada documentalment la convivència, el 17.10.2016 la Secció d'Atenció al 
Ciutadà de l'IMAS modifica la titularitat del títol i el renova fins al 28.12.2016, constant-hi com 
a titular el Sr. BMB i els fills com a beneficiaris. Fins a aquesta data, hi constava com a titular la 
Sra. MRMG, de manera que en cap moment els membres de la família han estat privats de 
l'acció protectora que concedeix el títol. 
 
Durant el mes d'octubre de 2016, es comunica a l'Agència Tributària la modificació i renovació 
títol de família nombrosa a favor del Sr. BMB i dels seus fills. 
 
6. El 25.04.2018 la Secció d'Atenció al Ciutadà de l'IMAS rep una sol·licitud del Sr. BMB on 
demana que es certifiqui que ell era titular del títol de família nombrosa des del 27.08.2016, data 
del decés de la Sra. MRMG. 
 
7. Un cop analitzat el cas i aplicats els fonaments jurídics, l'IMAS dicta Resolució de 
02.05.2018 per la qual procedeix «a la denegació d'admetre que el titular, Sr. BMB, ja es pogués 
considerar titular abans de la seva sol·licitud, aclarint que als nostres efectes es titular des de dia 
17 d'octubre de 2016». 
 
El fonament jurídic 3 exposa que els requisits per al reconeixement i manteniment de la 
condició de família nombrosa es troben recollits a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de 
protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 277, de 19.11.2003), mentre que el fonament 



 32 

jurídic 5 constata que art. 7 de l'esmentada Llei indica que els beneficis concedits a les famílies 
nombroses tenen efectes des de la data de presentació de la sol·licitud de reconeixement o 
renovació del títol. Aquesta consideració, però, s'ha d'entendre en el context proporcionat per 
l'art. 3.1 b) de l'esmentada Llei, de manera que, a més de la sol· licitud, s'han de justificar les 
condicions per al reconeixement del títol, entre les quals hi ha la convivència dels fills amb 
l'ascendent. 
 
Aquesta Resolució fou notificada al Sr. BMB el 05.06.2018.  
 
8. Mitjançant escrit registrat el 19.06.2018, el Sr. BMB interposa recurs d'alçada contra 
l'esmentada Resolució de l'IMAS de 02.05.2018, tot basant-se en les al· legacions següents: 

1. Primera. El recurrent considera que se li ha de reconèixer la condició de titular del títol 
de família nombrosa des del 26.08.2016, data en què va tenir lloc la reconciliació del 
matrimoni, i no des del 17/10/2016, data en què va sol·licitar la seva inclusió com a 
titular. 

2. Segona, tercera i quarta. Que no concedir eficàcia retroactiva a la seva petició deixa 
sense efecte l'art. 17 de la Llei 40/2003 de famílies nombroses. 

3. Cinquena. Que privar d'eficàcia retroactiva a la titularitat del títol de família nombrosa 
pot suposar un perjudici econòmic a les persones interessades, ja que durant els mesos 
d'agost, setembre i octubre de 2016 l'Administració tributària no desgrava, 
suposadament, la compensació econòmica corresponent. 

 
Consideracions jurídiques 
 
1. De manera general, la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies 
nombroses (BOE núm. 277, de 19.11.2003) estableix, a l'art. 7.1, que «els beneficis concedits a 
les famílies nombroses tenen efectes des de la data de la presentació de la sol· licitud de 
reconeixement o renovació del títol oficial», redacció que no preveu l'eficàcia retroactiva de 
l'acció protectora. 
 
Complementàriament, l'art. 3.1 b) de l'esmentada Llei indica que la convivència dels fills amb 
l'ascendent o ascendents és requisit per a reconèixer el dret a ostentar la condició de família 
nombrosa. 
 
En aquest sentit, el 16.10.2016 el Sr. BMB aporta un certificat del Padró Municipal d'Habitants 
de Palma on consta que conviu al domicili dels fills a partir del 30.09.2016, quan causa alta en 
el padró per canvi de residència procedent d'Andratx. Atès això, fins al 16.10.2016 no s'han 
acreditat les condicions per al reconeixement del dret a ostentar la condició de família 
nombrosa. 
 
Per tant, l'aplicació conjunta de l'art. 7.1 i de l'art. 3.1 b) de la Llei 40/2003 de 18 de novembre 
impedeix retrotreure al 26.08.2016 -data de reconciliació judicial del matrimoni- la titularitat de 
la condició de família nombrosa a favor del recurrent. 
 
2. Amb relació a les al· legacions individualitzades del recurs, cal considerar el següent: 

1. Primera al· legació. Sobre la pretensió de reconèixer la condició de titular del títol de 
família nombrosa des del 26.08.2016, cal considerar, d'una banda, que l'art. 7.1 de 
l'esmentada Llei 40/2003 de 18 de novembre impedeix aquesta opció, ja que els 
beneficis concedits a les famílies nombroses tenen efectes des de la data de sol·licitud i, 
de l'altra, que l'art. 3.1 b) estableix que el reconeixement de la situació de família 
nombrosa exigeix l'acreditació de la convivència entre els fills i l'ascendent o 
ascendents. 
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2. Al·legacions segona, tercera i quarta. Sobre l'argumentació que no concedir eficàcia 
retroactiva a la pretensió del recurrent deixa sense efecte l'art. 17 de la Llei 40/2003, de 
18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, cal considerar que aquest article 
s'inscriu dins el títol III de la Llei, relatiu al règim d'obligacions, infraccions i sancions. 
En aquest sentit, l'art. 18.3 a) 1a qualifica com a infracció lleu la manca de comunicació 
a l'Administració competent, en el termini màxim de 3 mesos, de qualsevol variació que 
es produeixi en la família que hagi de ser tinguda en compte a efectes de modificació o 
extinció del títol. És per això que l'al· legat art. 17 de l'esmentada Llei 40/2003, de 18 de 
novembre s'emmarca dins l'àmbit de les obligacions dels titulars a efectes de no incòrrer 
en infraccions administratives, però no afecta la data d'efectes dels beneficis concedits a 
les famílies nombroses. 

3. Al·legació cinquena. Sobre l'observació que privar d'eficàcia retroactiva la titularitat del 
títol de família nombrosa pot suposar un perjudici econòmic a les persones interessades, 
cal considerar que l'Institut Mallorquí d'Afers Socials va mantenir la vigència del títol 
en tot moment, sense que la família de referència perdés els beneficis de l'acció 
protectora prevista per la Llei. Així ho reconeix el recurs en l'al· legació quarta, tot 
admetent que des de la defunció de la Sra. MRMG els fills van seguir gaudint «de la 
condició de família nombrosa en totes les seves relacions jurídiques (universitats, 
transports, compañies aèries, etc.)». Complementàriament, cal considerar que no 
correspon a aquesta Administració la determinació de les desgravacions o deduccions 
negatives, sinó a l'Adminsitració Tributària. 

 
3. El Reial Decret 1621/2005, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses reitera els fonaments 
jurídics esmentats a l'art. 4.1 (data d'efectes) i a l'art. 1.1 b) (acreditació de la convivència). 
 
4. 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. 
 
5. D'acord amb el que estableix 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, contra els actes dictats per la Presidència de l'Institut es pot interposar recurs 
d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de 
l'article 124 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Peu de recurs 
El present Acord posa fi a la via adminsitrativa i, de conformitat amb l'art. 8 de la Llei 40/2003 
de 18 de novembre de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 277, de 19.11.2003), és 
recurrible davant la Jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos des de la 
notificació. 
 
 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti els acords següents: 
 
Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat el 19.06.2018 pel Sr. BMB contra la 
Resolució de Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 02.05.2018 relativa a la 
situació del títol de família nombrosa 07/000235/1997, d'acord amb l'exposat a les 
consideracions jurídiques 1, 2 i 3 d'aquest Acord. 
 



 34 

Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a les persones interessades. 
 
 
 


