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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 5 DE SETEMBRE DE 2018 
 

PRESIDÈNCIA 
 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR (22-8-2018). 

 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

 

PROPOSTA ACORD RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ 
PRESENTADA, EN CONCEPTE D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS, LÍNIA 
3, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER 
DESENVOLUPAR PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL PER 
POTENCIAR EL BENESTAR DEL COL·LECTIU DE LA GENT GRAN, ANY 
2018. 
 
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència: 
 

Antecedents 
 
1. Dia 29 de novembre de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar 
aprovar la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018 (BOIB 
núm. 148, de 5 de desembre de 2017). 
 
2. Dia 14 de desembre de 2017, l’Associació de Personas Mayores de Son Roca va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 6.000,00 € per al projecte activitats 
socioculturals (LÍNIA 3) 2018. 
 
3. Dia 20 de desembre de 2017, l’Associació de Personas Mayores del Camp Rodó va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 6.000,00 € per al projecte activitats 
socioculturals (LÍNIA 3) 2018. 
 
4. Dia 21 de desembre de 2017, l’Associació Gent Gran del Port de Sóller va sol·licitar 
una subvenció econòmica per import de 6.000,00 € per al projecte activitats 
socioculturals (LÍNIA 3) 2018. 
 
5. Dia 14 de desembre de 2017, l’Associació de la Tercera Edat de Paguera va sol·licitar 
una subvenció econòmica per import de 5.152,00 € per al projecte activitats 
socioculturals (LÍNIA 3) 2018. 
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6. Dia 22 de desembre de 2017, l’Associació Tercera Edat La Cala de Palma va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 6.000,00 € per al projecte activitats 
socioculturals (LÍNIA 3) 2018. 
 
7. Dia 22 de desembre de 2017, l’Associació Gent Gran d’Estellencs va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de 5.940,00 € per al projecte activitats socioculturals 
(LÍNIA 3) 2018. 
 
8. Dia 22 de desembre de 2017, l’Associació de Persones Majors Es Turó de Pòrtol va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 4.680,00 € per al projecte activitats 
socioculturals (LÍNIA 3) 2018. 
 
9. Dia 15 de desembre de 2017, l’Associació de Majors Els Padrins de Llucmajor va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 5.837,00 € per al projecte activitats 
socioculturals (LÍNIA 3) 2018. 
 
10. Dia 2 de maig de 2018, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar 
l’adjudicació de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018 (BOIB 
núm. 60, de 15 de maig de 2018), entre d’altres a les associacions següents: 
 

CODI ASSOCIACIÓ CIF Import concessió 
 subvenció. Línia 3 

PM-70 
ASOCIACIÓ DE PERSONAS 
MAYORES DE SON ROCA 

G-07213317 6.000,00 

PM-62 
ASSOCIACIÓ DE PERSONAS 
MAYORES DEL CAMP RODO 

G-07735384 6.000,00 

T-24 ASSOCIACIÓ GENT GRAN 
DEL PORT DE SÓLLER 

G-57570822 6.000,00 

T-9 ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA 
EDAT DE PAGUERA 

G-07654536 5.152,00 

PM-56 ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT 
LA CALA DE PALMA 

G-07216179 6.000,00 

T-25 ASSOCIACIÓ GENT GRAN 
D’ESTELLENCS 

G-57821100 5.940,00 

RA-26 ASSOCIACIÓ DE PERSONES 
MAJORS ES TURÓ DE 
PÒRTOL 

G-07579543 4.680,00 

MI-12 ASSOCIACIÓ DE MAJORS ELS 
PADRINS DE LLUCMAJOR 

G-07852601 5.837,00 

 
11. Dia 10 de juliol de 2018, l’Associació Personas Mayores de Son Roca, CIF G-
07213317, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida.  
 
La senyora Bárbara Amengual Mut, en representació de l’Associació de Personas 
Mayores de Son Roca, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 10 de juliol 2018, 
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registre general d’entrada núm. 24281, que s’han produït canvis en el projecte inicial 
relatiu a les activitats socioculturals. 
 
12. Dia 20 de juliol de 2018, l’Associació de Personas Mayores del Camp Rodo, CIF G-
07735384, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida. 
 
El senyor Antonio Ortiz Rodríguez, en representació de l’Associació de Personas 
Mayores del Camp Rodo, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 20 de juliol 
2018, registre general d’entrada núm.25760, que s’han produït canvis en el projecte 
inicial relatiu a les activitats socioculturals. 
 
13. Dia 11 de juliol de 2018, l’Associació Gent Gran del Port de Sóller, CIF G-
57570822, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida. 
 
El senyor Jaime Enseñat Cifre, en representació de l’Associació Gent Gran del Port de 
Sóller, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 11 de juliol 2018, registre general 
d’entrada núm. 24345, que s’han produït canvis en el projecte inicial relatiu a les 
activitats socioculturals. 
 
14. Dia 6 de juliol de 2018, l’Associació de la Tercera Edat de Paguera, CIF G-
07654536, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida. 
 
El senyor Miguel Mestre Bauzá, en representació de l’Associació de la Tercera Edat de 
Paguera, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 23 de juliol de 2018, registre 
general d’entrada núm. 25900, que s’han produït canvis en el projecte inicial relatiu a 
les activitats socioculturals. 
 
15. Dia 10 de juliol de 2018, l’Associació Tercera Edat La Cala de Palma, CIF G-
07216179, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida. 
 
El senyor Francisco Moral García, en representació de l’Associació Tercera Edat La 
Cala de Palma, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 10 de juliol 2018, registre 
general d’entrada núm. 24211, que s’han produït canvis en el projecte inicial relatiu a 
les activitats socioculturals. 
 
16. Dia 9 de juliol de 2018, l’Associació Gent Gran d’Estellencs, CIF G-57821100, va 
presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la subvenció 
concedida. 
 
El senyor Manuel Oliva Sánchez, en representació de l’Associació Gent Gran 
d’Estellencs, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 9 de juliol 2018, registre 
general d’entrada núm. 24063, que s’han produït canvis en el projecte inicial relatiu a 
les activitats socioculturals. 
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17. Dia 6 de juliol de 2018, l’Associació de Persones Majors Es Turó de Pòrtol, CIF G-
07579543, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida. 
 
La senyora Remidos Martínez García, en representació de l’Associació de Persones 
Majors Es Turó de Pòrtol, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 6 de juliol 
2018, registre general d’entrada núm. 23786, que s’han produït canvis en el projecte 
inicial relatiu a les activitats socioculturals. 
 
18. Dia 17 de juliol de 2018, l’Associació de Majors Els Padrins de Llucmajor, CIF G-
07852601, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida. 
 
El senyor Joan Mas Puigserver, en representació de l’Associació de Majors Els Padrins 
de Llucmajor, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 17 de juliol 2018, registre 
general d’entrada núm. 25157, que s’han produït canvis en el projecte inicial relatiu a 
les activitats socioculturals. 
 
19. Dia 8 d’agost de 2018, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe proposta relatiu a l’acceptació de les justificacions presentades. 
 

Fonaments 
 
1. L’article 47 de l’Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca 
aprovada pel Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 23 de desembre de 2016, 
BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, estableix la possibilitat que l’entitat 
beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no n’alterin 
els objectius ni els aspectes essencials.  
 
En el cas que la modificació es presenti en el moment de la justificació, havent-se omès 
el tràmit d’autorització prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent, abans de 
reconèixer l’obligació, haurà d’acceptar la justificació presentada, sempre que 
l’acceptació no suposi danyar drets de tercers.  
 
2. El punt tercer de la convocatòria estableix que l’objecte de la convocatòria és »fixar 
les condicions que regulen la concessió de subvencions destinades a associacions, 
federacions d’associacions i entitats de gent gran per desenvolupar projectes de 
promoció sociocultural per potenciar el benestar (obtenir una qualitat de vida millor) del 
col·lectiu de la gent gran». 
 
3. El punt quart de la convocatòria estableix que la finalitat de la convocatòria és 
«contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 
tinguin com eix principal  
»- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de la gent gran. 
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»- fomentar l’activitat física per prevenir problemes derivats de la inactivitat i 
l’autonomia personal. 
»- afavorir la integració i la participació social. 
»- proporcionar un espai d’oci i de temps lliure adequat als seus interessos i 
expectatives. 
»- fomentar l’associacionisme i la participació social en l’àmbit comunitari. 
»- permetre que les associacions tenguin un local en condicions, adequat a les 
dimensions i necessitats, on puguin dur a terme les iniciatives, els projectes i els 
programes destinats a millorar la qualitat de vida de la gent gran» 
 
4. Quant a l’òrgan competent, s’ha de fer esment que, d’acord amb l’article 28 del 
Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca i l’article 47 de l’Ordenança General 
de Subvencions del Consell Insular de Mallorca aprovada pel Ple del Consell de 
Mallorca, en sessió de dia 23 de desembre de 2016, BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 
2017 és el Consell Executiu. 
 
Consideracions 
 
Les alteracions posades de manifest en la justificació dels projectes subvencionats, en 
relació a les activitats socioculturals, no impliquen, d’acord amb la literalitat de l’apartat 
segon de la convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció. Les 
despeses previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva modificació 
corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb objectius generals comuns els 
quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de les persones majors. 
 
Per tant, en base a tot l’exposat, i atès que no es produeix dany en drets de tercers, es 
proposa que el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència, proposi al Consell Executiu del Consell de Mallorca que adopti el següent 
acord: 
 
1. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en 
el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, per 
l’Associació Personas Mayores de Son Roca, CIF G-07213317, el dia 10 de juliol de 
2018, registre general d’entrada núm. 24280, ja que les alteracions posades de manifest 
en la justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats socioculturals 
(canvi de destí excursions), no impliquen, d’acord amb la literalitat del punt tercer de la 
convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no es produeix dany 
en drets de tercers. Les despeses previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva 
modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb objectius generals 
comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de les persones 
majors. 

 
2. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en 
el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, per 
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l’Associació de Personas Mayores del Camp Rodo, CIF G-07735384, el dia 20 de juliol 
de 2018, registre general d’entrada núm. 25757, ja que les alteracions posades de 
manifest en la justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats 
socioculturals (canvi de destí excursions), no impliquen, d’acord amb la literalitat del 
punt tercer de la convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no 
es produeix dany en drets de tercers. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 
previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb 
objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de 
les persones majors. 
 
3. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en 
el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, per 
l’Associació Gent Gran del Port de Sóller, CIF G-57570822, el dia 11 de juliol de 2018, 
registre general d’entrada núm. 24343, ja que les alteracions posades de manifest en la 
justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats socioculturals (canvi de 
destí excursions), no impliquen, d’acord amb la literalitat del punt tercer de la 
convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no es produeix dany 
en drets de tercers. Les despeses previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva 
modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb objectius generals 
comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de les persones 
majors. 
 
4. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en 
el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, per 
l’Associació de la Tercera Edat de Paguera, CIF G-07654536, el dia 6 de juliol de 2018, 
registre general d’entrada núm. 23810, ja que les alteracions posades de manifest en la 
justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats socioculturals (canvi 
excursions previstes), no impliquen, d’acord amb la literalitat del punt tercer de la 
convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no es produeix dany 
en drets de tercers. Les despeses previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva 
modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb objectius generals 
comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de les persones 
majors. 
 
5. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en 
el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, per 
l’Associació Tercera Edat La Cala de Palma, CIF G-07216179, el dia 10 de juliol de 
2018, registre general d’entrada núm. 24210, ja que les alteracions posades de manifest 
en la justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats socioculturals 
(canvi de destí excursions), no impliquen, d’acord amb la literalitat del punt tercer de la 
convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no es produeix dany 
en drets de tercers. Les despeses previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva 
modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb objectius generals 
comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de les persones 
majors. 



 7 

 
6. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en 
el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, per 
l’Associació Gent Gran d’Estellencs, CIF G-57821100, el dia 9 de juliol de 2018, 
registre general d’entrada núm. 24062, ja que les alteracions posades de manifest en la 
justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats socioculturals (canvi de 
destí excursions), no impliquen, d’acord amb la literalitat del punt tercer de la 
convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no es produeix dany 
en drets de tercers. Les despeses previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva 
modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb objectius generals 
comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de les persones 
majors. 
 
7. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en 
el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, per 
l’Associació Persones Majors Es Turó de Pòrtol, CIF G-07579543, el dia 6 de juliol de 
2018, registre general d’entrada núm. 23785, ja que les alteracions posades de manifest 
en la justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats socioculturals 
(canvi de destí excursions), no impliquen, d’acord amb la literalitat del punt tercer de la 
convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no es produeix dany 
en drets de tercers. Les despeses previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva 
modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb objectius generals 
comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de les persones 
majors. 
 
8. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en 
el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, per 
l’Associació de Majors Els Padrins de Llucmajor, CIF G-07852601, el dia 17 de juliol 
de 2018, registre general d’entrada núm. 25161, ja que les alteracions posades de 
manifest en la justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats 
socioculturals (canvi de destí excursions), no impliquen, d’acord amb la literalitat del 
punt tercer de la convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no 
es produeix dany en drets de tercers. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 
previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb 
objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de 
les persones majors. 
 
9. Notificar aquest acord a les associacions interessades. 
 

ACCEPTACIÓ I MODIFICACIÓ DEL BENEFICIARI DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA A CORE CONSULTING, CB EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA A LES EMPRESES 2010.  
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Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència: 
 
Antecedents  

 

1. Dia 16 de juny de 2010, el Consell Executiu del Consell de Mallorca aprovà la convocatòria 
de subvencions per a la normalització lingüística a les empreses per a l’any 2010 (BOIB núm. 
101, de 06-07-10) 
 

2. Dia 29 de desembre de 2010, el Consell Executiu del Consell de Mallorca aprovà la 
concessió a favor de Core Consulting CB, titular del CIF E57641250, entre d’altres, d’una 
subvenció de 700,00 € per a pàgina web, amb càrrec a la partida 20.33400.47900 del pressupost 
de 2010. (BOIB núm. 13, de 27-01-11). 
 

3. L’entitat beneficiària va presentar dins termini la documentació justificativa de les despeses 
relacionades amb l’edició en llengua catalana del material imprès subvencionat i el Servei de 
Normalització Lingüística la trameté a la Intervenció General del Consell de Mallorca.  
 
4. L’entitat beneficiària ha presentat documentació de dissolució de la comunitat de béns Core 
Consulting CB (E57641250) i l’alta de l’empresa Core Consultoría personas SL (B57765984), 
formada per les mateixes comuneres,  sol·licitant que la subvenció concedida a Core Consulting 
CB s’aboni a la nova empresa Core Consultoría personas SL 

 
 

Justificació tècnica 
 

1. La Intervenció General emeté el darrer informe de fiscalització en data 13 d’abril de 2011, 
assenyalant com a deficiència essencial la manca de crèdit pressupostari. 

 

2. Atesa l’existència de crèdit a la partida 00.33400.47901 del pressupost de 2018 per poder fer 
efectiva aquesta subvenció, acreditada amb el document comptable amb núm. de referència 
22018000610 
 
3. Atesa la documentació presentada pel beneficiari de dissolució de Core consulting CB i d’alta 
de Core Consultoría personas SL 
 
4. L’informe de 26 de juliol de 2018, de fiscalització prèvia de conformitat, emès per la 
Intervenció General del Consell de Mallorca 
 

Fonaments 
 

1. L’article 392 i següents del Títol III del Reial Decret de 24 de juliol de 1889 (Codi 
Civil) que regulen les Comunitats de Béns.  

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions.  
3. Les Bases d’Execució del Consell Insular de Mallorca, aprovades pel Ple del Consell 

Insular de Mallorca en sessió de dia 22 de desembre de 2017. 
4. Les Bases de la Convocatòria de subvencions per a la normalització lingüística a les 

empreses per a l’any 2010, aprovades pel Consell Executiu del Consell Insular de 
Mallorca dia 16 de juny de 2010 

 

Atès tot el que s’ha exposat, propòs que el Consell Executiu del Consell de Mallorca 
adopti el següent 
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ACORD 

 

1. Atesa la documentació acreditativa de dissolució de Core Consulting CB 
(E57641250) i de l’alta de Core Consultoría Personas SL (B57765984) format 
per les mateixes persones, acceptar i modificar el beneficiari de la subvenció 
concedida a Core Consulting CB (E57641250) per al projecte d’edició en 
llengua catalana de pàgina web, en el marc de la convocatòria de subvencions 
per a la normalització lingüística a les empreses 2010  i concedir-la a Core 
Consultoría Personas SL (B57765984). 

 
2. Concedir 700,00 € per a l’edició en llengua catalana de pàgina web a Core 

Consultoría Personas SL (B57765984). 
 

3. Ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 

Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d’alçada 
en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació o 
publicació. El recurs es pot interposar formalment davant el Consell Executiu o davant la 
Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan competent per resoldre’l. 
 
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, 
en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la 
desestimació del dit recurs d’alçada.  
 
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut la 
notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que correspongui, 
sense limitació de temps. 
 
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. 
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 
 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 

 

APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA 
INTERPOSAT PER LA SRA. MARÍA JOSÉ SEGUÍ POMAR, ACTUANT EN 
REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT OASIS, SA, CONTRA LA RESOLUCIÓ DE 
LA PRESIDÈNCIA DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE 
DIA 12 DE JULIOL DE 2018 MITJANÇANT LA QUAL SE LI REVOCAVA LA 
RESOLUCIÓ D’AUTORITZACIÓ, CONDICIONADA, PER A LA 
MODIFICACIÓ DE LES FUNCIONS I ELS OBJECTIUS, CONCEDIDA EN 
DATA 20 DE DESEMBRE DE 2016. 
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Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 

Antecedents de fet 

 

1. En data 16 de maig de 2016, registre d’entrada núm. 13480, la Sra. María José Seguí 
Pomar, amb DNI núm. 43074105G, en representació de l’entitat “Oasis S.A”, amb CIF 
núm. A070005184, i domicili social a l’avinguda Bartomeu Riutort núm. 25 07610 
Palma, va sol·licitar l’autorització per a la modificació de les funcions i els objectius de 
la residència mixta “Oasis”, ubicada a l’avinguda Bartomeu Riutort núm. 25, 07610 
Palma, per la conversió de 20 places autònomes per 20 places dependents. Tot això, a 
tenor de l’establert en el Decret 10/2013, de 28 de febrer. 

 

2. Als arxius de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, en endavant IMAS, consta que 
l’entitat insular “Oasis S.A.”, obra inscrita al Registre Unificat de Serveis Socials amb 
el núm. 508, des del 28 de març de 2003, i que les seves representants legals solidaries 
són la Sra. Maria José Seguí Pomar i la Sra. Francisca Ana Pomar Bonnín. 

 

3. Per resolució de data 24 d’abril de 1993, es va concedir a l’entitat “Oasis S.A.” 
l’autorització definitiva per a l’obertura de la residència “Oasis”, per a persones majors, 
ubicada a l’avinguda Bartolome Riutort, núm. 25, de Palma, amb capacitat per a 165 
places de vàlides, la qual va ser inscrita al Registre Unificat de Serveis Socials amb el 
núm. 508/1. 

 

4. Per resolució de 22 de desembre de 2010, es va aprovar el projecte d’adaptació al 
Decret 123/2001, de 19 d’octubre de la residència “Oasis”, amb una temporalització de 
5 anys, de l’any 2011 a l’any 2015, projecte segons el qual, un cop finalitzades les obres 
d’adaptació, la residència tindria una capacitat de 165 places (20 per dependents i 145 
per autònomes). 

 

5. Per resolució de data 17 de març de 2016, es va concedir a l’entitat “Oasis SA”, 
l’autorització per a la modificació de les funcions i els objectius de la Residència 
“Oasis”, per la reconversió de 20 places autònomes en 20 places per a dependents, 
ubicades a les habitacions 330-331-332-333-334-335-336-337-338-339, totes dobles. 
Com a conseqüència, la residència “Oasis”, va passar a disposar d'un total de 165 
places, 145 autònomes i 20 dependents, la qual va ser inscrita al Registre Unificat de 
Serveis Socials amb el núm. 508/1. Al punt segon d’aquesta resolució es va indicar que 
un cop finalitzat el projecte d'adaptació de la residència al Decret 123/2001, caldria 
tramitar la corresponent autorització de modificació de les funcions i dels objectius. 

 

6. Una vegada emesos els informes corresponents de l’arquitecte tècnic del Servei 
d’Autoritzacions, Registre i Inspecció de Centres i Serveis, atesa la documentació 
presentada per la interessada, i realitzades les pertinents visites d’inspecció, en data 19 
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de desembre de 2016, la cap de Servei i la tècnica jurídica del Servei d’Autoritzacions, 
Registre i Inspecció de Centres i Serveis Socials, varen emetre un informe conjunt en el 
qual concloïen que l’entitat “Oasis S.A.”, ha presentat la documentació necessària, per 
tal d’obtenir l’autorització per a la modificació de les funcions i els objectius de la 
residència per a persones grans anomenada “Oasis”, ubicada a l’avinguda Bartomeu 
Riutort núm. 25, 07610 Palma, per la conversió de 20 places autònomes per 20 places 
dependents, que és la que especifica l’article 38 del Decret 10/2013, de 28 de febrer. A 
l'informe deixen constància de les puntualitzacions fetes per l'arquitecte tècnic respecte 
a la necessitat de finalitzar en el termini màxim d’un any totes les actuacions necessàries 
a la resta de dependències de la residència, per al total compliment del Decret 123/2001, 
de 19 d'octubre i, respecte a que s’ha presentat tota la documentació establerta als 
articles 36 i 38 del Decret 10/2013, de 28 de febrer, excepte la còpia del certificat emès 
pel Departament d'activitats classificades de l'Ajuntament de Palma reiterant la no 
necessitat de modificació de la llicència d'obertura i funcionament de la residència, pel 
fet de modificar la tipologia dels usuaris (d'autònoms a dependents). Aquest certificat es 
va sol·licitar a l’empara del previst a l’esmentat Decret 10/2013 en relació amb la 
presentació d’altra documentació i, en concret, amb la finalitat d’incorporar a 
l’expedient certificat emès per l’òrgan competent en matèria d’activitats, en aquest cas 
l’Ajuntament de Palma, que verifiqués el contingut de l’informe tècnic emès pel tècnic 
Sr. Ignasi Pomar Piña, a instàncies de l’entitat «Oasis S.A», que concloïa que la 
modificació sol·licitada per aquesta entitat no constituïa una modificació substancial de 
l’activitat. 

 

7. Atès el que va exposar l’arquitecte tècnic del Servei i, vist l’interès social que suposa 
l’existència d’aquest tipus de serveis a la nostra comunitat autònoma, es va considerar 
convenient concedir l’autorització per a la modificació de les funcions i els objectius de 
la residència per a persones grans anomenada “Oasis”, ubicada a l’avinguda Bartomeu 
Riutort núm. 25, 07610 Palma, per la conversió de 20 places autònomes per 20 places 
dependents, però condicionada a finalitzar totes les actuacions necessàries a la resta de 
dependències de la residència, per al total compliment del Decret 123/2001, de 19 
d'octubre i, a presentar la còpia del certificat emès pel Departament d'activitats 
classificades de l'Ajuntament de Palma reiterant la no necessitat de modificació de la 
llicència d'obertura i funcionament de la residència, pel fet de modificar la tipologia dels 
usuaris (d'autònoms a dependents), en el termini màxim d’un any. 

 

8. Amb tot, mitjançant resolució de la presidenta de l’IMAS de data 20 de desembre de 
2016, es va concedir a l'entitat “Oasis S.A”, l'autorització per a la modificació de les 
funcions i els objectius de la residència per a persones grans anomenada “Oasis”, 
ubicada a l’avinguda Bartomeu Riutort núm. 25, 07610 Palma, per la conversió de 20 
places autònomes per 20 places dependents, a tenor de l'establert a l’article 38 del 
Decret 10/2013, de 28 de febrer. Al punt segon de l'esmentada resolució consta que, 
l’autorització de modificació quedava subjecta al compliment, en el termini màxim d’un 
any, a comptar des del dia següent al de la notificació, de dues condicions: 
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1.Finalitzar totes les actuacions necessàries a la resta de dependències de la 
residència, per al total compliment del Decret 123/2001, de 19 d'octubre.  

2.Presentar la còpia del certificat emès pel Departament d'activitats classificades 
de l'Ajuntament de Palma, reiterant la no necessitat de modificació de la llicència 
d'obertura i funcionament de la residència, pel fet de modificar la tipologia dels 
usuaris (d'autònoms a dependents).  

 

Es va indicar expressament que la condició s’hauria de complir en el termini màxim 
concedit, a comptar des del dia següent al de la notificació de la resolució, i que en cas 
d’incompliment es dictaria resolució revocant l’autorització concedida. 

 

9. La resolució d'autorització, va ser notificada, via correu certificat, en data 3 de gener 
de 2017. El termini d’un any finalitzava el 4 de gener de 2018. 

 

10. En data 15 de maig de 2017 el Servei de Control i Seguretat dels Establiments del 
Departament d'Activitats Classificades de l'Ajuntament de Palma, va comunicar a 
l’entitat «Oasis S.A» la necessitat de tramitar la corresponent modificació del títol 
habilitant. Aquesta comunicació va ser presentada per la interessada a l’IMAS en data 5 
de desembre de 2017. 

 

11. En data 23 d'octubre de 2017, registre d'entrada núm. 34476, l'entitat “Oasis S.A”, 
va presentar un escrit relatiu al compliment de les condicions imposades a la resolució 
d'autorització de data 20 de desembre de 2016. 

 

12. En data 23 de novembre de 2017, es va comunicar a la interessada l’informe núm. 
AM- 12B/16, de data 17 de novembre de 2017, de l’arquitecte tècnic del Servei, en 
resposta a l'escrit presentat, i es va recordar que el termini d'un any, per complir amb les 
condicions imposades per la resolució de data 20 de desembre de 2016, finalitzava el 
dia 4 de gener de 2018. 

 

13. En data 5 de desembre de 2017, la interessada va sol·licitar l'ampliació del termini 
concedit d'un any, per complir amb la totalitat de les condicions imposades al punt 
segon de la resolució de data 20 de desembre de 2016. 

 

14. En dates 5 de desembre de 2017, 22 de gener, 26 de febrer i 12 d'abril de 2018, la 
interessada va presentar nova documentació relativa al compliment de les condiciones 
imposades al punt segon de la resolució de data 20 de desembre de 2016. 

15. En data 7 de maig de 2018, l'arquitecte tècnic del Servei, va emetre l'informe AM 
12C/16, en el qual es conclou, literalment, el següent: 
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«De tota la documentació aportada per l'entitat es desprèn que han variat 
substancialment les condicions que varen motivar la concessió de l'autorització de 
modificació de 20 places per dependents per resolució de data 20/12/2016 i que, a dia 
d'avui, fins que no s'hagi modificat la llicència d'activitats de la residència no queda 
garantida ni la seguretat ni el benestar dels usuaris. 

A més en relació a les obres i modificacions necessàries per a la regularització de 
l'activitat i, d'acord als certificats aportats per l'entitat, es comprova que seria 
impossible finalitzar-les en el plaç sol·licitat. 

És per tot l'abans exposat que el tècnic que subscriu informa que no és oportú concedir 
d'ampliació de termini, alhora que es deixa constància que no s'ha complert amb les 
condicions imposades a la resolució de 20/12/2016.» 

 

16. Previ informe jurídic, emès el 9 de maig de 2018 per la cap del Servei 
d’Autoritzacions, Registre i Inspecció de Centres i Serveis, en el qual, d’una banda, es 
concloïa que no es podia concedir l’ampliació del termini sol·licitat per la interessada, i 
d’altra banda, es proposava que s'acordés iniciar el procediment de revocació de 
l’autorització concedida el 20 de desembre de 2016, i atorgar un termini de 15 dies 
hàbils per formular al·legacions en defensa del seu dret; en data 22 de maig de 2018, es 
va notificar via correu certificat a l'entitat “Oasis S.A”, l’acord d’inici de data 10 de 
maig de 2018, del procediment de revocació de la resolució d'autorització condicionada 
per la modificació de les funcions i els objectius de la residència “Oasis”, ubicada a 
l’avinguda Bartomeu Riutort núm. 25, 07610 Palma, per la conversió de 20 places 
autònomes per 20 places dependents de data 20 de desembre de 2016. A l’acord, es va 
indicar que aquest procediment s'inicia atès que en data 4 de gener de 2018, va finalitzar 
el termini màxim d'un any concedit, i que l'entitat “Oasis S.A”, no va complir amb les 
condicions imposades de: 1.Finalitzar totes les actuacions necessàries a la resta de 
dependències de la residència, per al total compliment del Decret 123/2001, de 19 
d'octubre i 2.Presentar la còpia del certificat emès pel Departament d'activitats 
classificades de l'Ajuntament de Palma, reiterant la no necessitat de modificació de la 
llicència d'obertura i funcionament de la residència, pel fet de modificar la tipologia dels 
usuaris (d'autònoms a dependents), concedint un termini de 15 dies hàbils, comptadors 
des de l’endemà d’haver rebut la corresponent notificació de l'acord per formular 
al·legacions, i presentar els documents que consideri convenients en defensa del seu 
dret.  

 

17. En data 14 de juny de 2018, la interessada va presentar un escrit d’al·legacions al 
qual va acompanyar diverses documents i va demanar l'arxiu del procediment de 
revocació de la resolució de data 20 de desembre de 2016 i un nou termini per presentar 
la llicència de modificació de l'activitat. 

 

18. En relació a les al·legacions formulades per la interessada, en data 10 de juliol de 
2018, l'arquitecte tècnic del Servei, va emetre l'informe tècnic 12D/16, en el qual 
s’indica que revisat l’escrit d’al·legacions (en especial les detallades en els punts 1, 3 i 
4) i tota la documentació tècnica aportada per l’entitat, « (...) es constata que s'han 
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variat substancialment les condicions que varen motivar la concessió de la resolució de 
l'autorització de modificació de 20 places per dependents de data 20/12/2016 i que, a 
dia d'avui, fins que no s'hagi modificat la llicència d'activitats de la residència i 
realitzades les oportunes modificacions que exigeixi la normativa vigent en matèria 
d'activitats classificades, no queda garantida ni la seguretat ni el benestar dels usuaris. 

Atès l'anterior s'informa que no s'ha complert la segona condició imposada a la 
resolució d'autorització per a la modificació de les funcions i dels objectius de la 
residència Oasis per a la conversió de 20 places autònomes a dependents de data 
20/12/2016.» 

 

19. En data 11 de juliol de 2018, la tècnica jurídica i la cap del Servei d’Autoritzacions, 
Registre i Inspecció de Centres i Serveis varen emetre un informe jurídic en el qual 
varen concloure que, atès l'exposat a l'informe AM 12D/16 de data 10 de juliol de 2018, 
les al·legacions fetes per part de l'entitat “Oasis S.A” són insuficients, ja que no 
justifiquen el fet de no haver complit amb la segona condició imposada a la resolució de 
20 de desembre de 2016, de presentar la còpia del certificat emès pel Departament 
d'activitats classificades de l'Ajuntament de Palma, reiterant la no necessitat de 
modificació de la llicència d'obertura i funcionament de la residència, pel fet de 
modificar la tipologia dels usuaris d'autònoms a dependents, i, que a més, de la 
documentació presentada es constata que s'han variat substancialment les condicions 
que varen motivar la concessió de l'autorització; per la qual cosa varen proposar que, 
d'acord amb el que preveu l'article 46.1 del Decret 10/2013, de 28 de febrer, es dictàs 
resolució que revoqui la resolució d'autorització condicionada per la modificació de les 
funcions i els objectius de la residència “Oasis”, ubicada a l’avinguda Bartomeu Riutort 
núm. 25, 07610 Palma, per la conversió de 20 places autònomes per 20 places 
dependents, concedida en data 20 de desembre de 2016, i s’ordeni l’arxivament de les 
actuacions efectuades, sense perjudici de poder presentar amb posterioritat una nova 
sol·licitud sobre la mateixa qüestió. 

 

20. Atès l’exposat, en data 12 de juliol de 2018, mitjançant resolució de la presidenta de 
l’IMAS, es va resoldre el següent: 

 

« Primer.- Revocar la resolució d'autorització condicionada per la modificació de les 
funcions i els objectius de la residència “Oasis”, ubicada a l’avinguda Bartomeu 
Riutort núm. 25, 07610 Palma, per la conversió de 20 places autònomes per 20 places 
dependents, concedida en data 20 de desembre de 2016, a l'entitat “Oasis S.A” , per no 
haver complit amb la segona condició imposada i, per haver variat substancialment les 
condicions que varen motivar la concessió de l'autorització, d’acord amb el que 
estableix l’article 46.1 del Decret 10/2013, de 28 de febrer. 

 

Segon.- Procedir a la cancel·lació de la inscripció de la resolució d'autorització per la 
modificació de les funcions i els objectius de la residència “Oasis”, per la conversió de 
20 places autònomes per 20 places dependents, de data 20 de desembre de 2016, 
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inscrita al número 508/1, en el Registre Unificat de Serveis Socials, atès la regulació de 
l’article 24 del Decret 10/2013, de 28 de febrer. 

 

Tercer.-. Arxivar les actuacions efectuades com a conseqüència del procediment iniciat.  

 

Quart.- Notificar aquesta resolució a l'entitat “Oasis S.A”.» 

 

21. La resolució de revocació de l’autorització, esmentada, va ser notificada a la 
interessada, via correu certificat, en data 24 de juliol de 2018. 

 

22. En data 10 d’agost de 2018, la Sra. Maria José Segui Pomar, en representació de 
l’entitat “Oasis S.A”, va interposar recurs d’alçada contra la resolució de la presidenta 
de l’IMAS de data 12 de juliol de 2018 de revocació de l’autorització, esmentada. El 
recurs va tenir entrada al Registre de l'IMAS amb el número 23209.  

 

23. L’escrit d'interposició del recurs d'alçada presentat recull les al·legacions següents: 

 

• Nul·litat de ple dret: 

La segona condició imposada a la resolució de data 20 de desembre de 2016, 
d'autorització per la modificació de les funcions i els objectius de la residència 
“Oasis”, per la conversió de 20 places autònomes per 20 places dependents, va 
ser una condició de contingut impossible, pel qual s'ha de tenir per no posada, en 
virtut de l'establert a l'article 47 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. 

 

D'altra banda, en virtut del que disposa l'article 49 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, i no obstant que la condició imposada és nul·la, aquesta nul·litat en 
part de l'acte administratiu, no implica la nul·litat de la resolució d'autorització 
de data 20 de desembre de 2016. 

 

• La causa de revocació: 

Que no concorre cap de les causes previstes a l'article 46.1 del Decret 10/2013, 
de 28 de febrer, que poden donar lloc a la revocació de l'autorització, ja que no 
existeix incompliment greu ni reiterat. 

 

• L'incompliment de la condició imposada per manca de diligencia i voluntat: 

Que no va existir manca de diligencia ni voluntat no complidora per part de 
l'entitat “Oasis S.A”, sinó únicament una errada induïda per l'informe del seu 
arquitecte, Sr. Pomar. 
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• L'incompliment per part de l'Administració del termini màxim per resoldre no 
pot perjudicar a l'entitat i als usuaris: 

Que no és imputable a l'entitat “Oasis S.A”, no disposar a data d'avui de la nova 
llicència d'obertura i funcionament sinó al seu arquitecte tècnic Sr. Pomar, a 
l'Ajuntament de Palma per incomplir amb el termini màxim per resoldre, i a 
l'errada dels serveis tècnics de l'IMAS, que no varen detectar que l'informe de 
l'arquitecte Sr. Pomar, no era correcte i, que hauria de haver demanat des del 
primer moment la tramitació de la modificació de la llicència d'obertura i 
funcionament. 

 

• Les greus conseqüències de la revocació: 

La revocació de l'autorització de data 20 de desembre de 2016, resulta 
desproporcionada i té greus conseqüències per als 20 usuaris dependents que 
seran privats de la seva plaça, en un context de gran necessitat d'aquests tipus de 
serveis i greu mancança de places residencials, a més, de vulnerar el principi de 
proporcionalitat de l'actuació administrativa, establerts als articles 4 i 29 de la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre i, els que estableix l'article 3, de servei efectiu als 
ciutadans, de racionalització i agilitat dels procediments administratius, bona fe i 
confiança legítima, etc. 

 

24. Ateses aquestes al·legacions, la interessada sol·licita es tingui per presentat el recurs 
d'alçada, es procedeixi a l'anul·lació de la resolució de revocació de 12 de juliol de 2018 
i, es concedeixi un termini raonable per a l'obtenció de la nova llicència de modificació 
de l'activitat que està en tràmit davant l'Ajuntament de Palma. 

 

Així mateix, d'acord amb el que disposa l'article 117 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i, 
ja que l'IMAS va permetre durant un any el funcionament de les 20 places per a 
dependents i davant el greu perjudici que causarà als usuaris afectats i a les seves 
famílies l'eficàcia immediata de l'acte recorregut, demana la suspensió de l'execució de 
la resolució de revocació mentre es tramita el recurs d'alçada.  

 

25. En relació a les al·legacions presentades en el recurs d’alçada, en quant a la 
nul·litat de ple dret de la segona condició imposada a la resolució d'autorització per a la 
modificació de data 20 de desembre de 2016, de presentar la còpia del certificat emès 
pel Departament d'activitats classificades de l'Ajuntament de Palma reiterant la no 
necessitat de modificació de la llicència d'obertura i funcionament de la residència, pel 
fet de modificar la tipologia dels usuaris (d'autònoms a dependents), cal indicar que la 
circumstancia que va motivar atorgar l'autorització de modificació condicionada a la 
presentació d'aquest document, està justificada a l'informe tècnic AM 12A/16, de data 5 
de desembre de 2016, de l'arquitecte tècnic del Servei, que basant-se en tota la 
documentació tècnica presentada per part de l'entitat i, en especial en l'informe tècnic 
redactat en data 22/10/2015 per l'arquitecte el Sr. Ignasi Pomar Piña, tècnic competent i 
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responsable de l'informe emès, a instàncies de l’entitat «Oasis S.A.», i presentat en data 
23/10/15 i NR. 31943, que concloïa que la inclusió de 40 places per a persones 
dependents no constituïa una modificació substancial de l'activitat, pel que no existia la 
necessitat de modificar la llicència d'obertura i funcionament de la residència, i, per tant, 
quedava garantida la seguretat dels usuaris dependents. 

 

Atès que el Servei d'Autoritzacions de l'IMAS no té competències per emetre informes 
relatius a la instal·lació, accés i exercici d'activitats, es va sol·licitar la ratificació de 
l'informe emès pel Sr. Pomar per part de l'administració competent, en matèria 
d'activitats classificades i seguretat en els establiments (Departament d'activitats 
classificades de l'Ajuntament de Palma), i es va informar la possibilitat d'autoritzar 
condicionadament d'acord amb l'article 44 del Decret 10/2013.  

 

Hem de concloure que la segona condició imposada a la resolució de data 20 de 
desembre de 2016, no és nul·la de ple dret, ja que va ser imposada en base a la 
documentació tècnica presentada per part de l'entitat “Oasis S.A” en el procediment 
d'autorització, i en atenció al principi de bona fe, entre administració i ciutadà, que 
consagren el Codi Civil i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de regim jurídic del sector 
públic i, per tant, no s'ha produït la vulneració que estableix l'article 47.1.c) de la Llei 
39/2015, de 1 d'octubre.  

 

Aquesta al·legació és la mateixa presentada per part de l'entitat, en data 14 de juny de 
2018, en defensa del seu dret en el tràmit d'audiència de l'acord d'inici del procediment 
de revocació de 10 de maig de 2018 i, que ha sigut contestada a la resolució de 
revocació de 12 de juliol de 2018. 

 

26. En relació a la causa de revocació invocada, per no existir incompliment greu ni 
reiterat. 

La causa que va motivar l'acord d'inici del procediment de revocació de 10 de maig de 
2018, va ser l'informe AM 12C/16, de data 7 de maig de 2018, de l'arquitecte tècnic del 
Servei, on indica que revisada la nova documentació tècnica presentada per part de la 
interessada en dates 5 de desembre de 2017, 22 de gener, 26 de febrer i 12 d'abril de 
2018, en base a la qual es va demanar l'ampliació del termini de 6 mesos per complir 
amb les condiciones imposades al punt segon de la resolució de data 20 de desembre de 
2016, va constatar que s'havien variat substancialment les condicions que varen motivar 
l'atorgament de la resolució d'autorització condicionada de data 20 de desembre de 
2016, i que fins que no s'hagués modificat la llicència d'activitats de la residència no 
quedava garantida ni la seguretat ni el benestar dels usuaris, a més de valorar 
l'impossibilitat de poder finalitzar les obres i modificacions necessàries per a la 
regularització de l'activitat en el termini sol·licitat.  

L'esmentat informe va concloure que no era adient concedir l'ampliació de 6 mesos del 
termini (sol·licitat per part de la interessada en data 5 de desembre de 2017), i per tant, 
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el 4 de gener de 2018 va finalitzar el termini concedit sens haver-se complert les 
condicions imposades a la resolució d'autorització per la modificació de les funcions i 
els objectius de la residència “Oasis” ubicada a l’avinguda Bartomeu Riutort núm. 25, 
07610 Palma, per la conversió de 20 places autònomes per 20 places dependents. 

Així mateix, en relació a les causes de revocació, és oportú indicar que l'article 34.2 del 
Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre 
Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l’autorització i 
l’acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els 
procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d’àmbit suprainsular, estableix 
que les autoritzacions tenen efectivitat mentre es mantenguin les condicions i els 
requisits als quals estan subordinades. L'incompliment de les circumstancies que en 
varen motivar la concessió pot conduir a la revocació de l'autorització.  

En aquest cas, no complir amb les condicions imposades a la resolució de 20 de 
desembre de 2016 dins el termini concedit, a més d'haver-se variat substancialment les 
circumstancies que varen motivar l'atorgament de la resolució d'autorització de data 20 
de desembre de 2016, constitueix un incompliment greu de les condicions imposades a 
la resolució d'autorització de modificació. Així mateix el no disposar de la corresponent 
llicencia d'activitat implica el no compliment d'un requisit mínim per autoritzar. Aquests 
fets són causa de revocació prevista a l'article 46.1 b), i també a l'article 34.2 del Decret 
10/2013, de 28 de febrer. 

 
27. En relació a l'incompliment de la condició imposada per manca de diligencia i 
voluntat: 

 

De la documentació presentada es constata que no obstant que el dia 15 de maig de 
2017 el Servei de Control i Seguretat dels Establiments del Departament d'Activitats 
Classificades de l'Ajuntament de Palma, va comunicar a la interessada la necessitat de 
tramitar la corresponent modificació del títol habilitant, és en data 9 d'abril de 2018, 
quan l'entitat “Oasis S.A”, va presentar la sol·licitud de permís d'instal·lació davant 
l'Ajuntament de Palma, es a dir, quasi un any després de tenir coneixement d'aquesta 
obligació i 3 mesos després del dia 4 de gener de 2018, data de finalització del termini 
concedit per complir amb les condicions imposades a la resolució de data 20 de 
desembre de 2016, d'autorització per a la modificació de les funcions i els objectius de 
la residència “Oasis”.  

Aquesta al·legació, és la mateixa presentada per part de l'entitat en data 14 de juny de 
2018, en defensa del seu dret en el tràmit d'audiència de l'acord d'inici del procediment 
de revocació de 10 de maig de 2018 i, que ha sigut contestada a la resolució de 
revocació de 12 de juliol de 2018. 

 

28. En relació a l'incompliment per part de l'Administració del termini màxim per 
resoldre: 
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En quan a no disposar a data d'avui de la corresponent llicencia d'obertura i 
funcionament adequada a la tipologia de les persones usuàries majors i dependents, cal 
assenyalar que tot procediment d'autorització s'inicia a sol·licitud de l'entitat titular, 
abans de l'inici de les activitats objecte de l'autorització. Per tant, la responsabilitat de 
complir amb els requisits mínims establerts per la normativa aplicable , per obtenir 
l'autorització de modificació per la conversió de 20 places autònomes per 20 places 
dependents, en especial, de disposar de la llicència d'obertura i funcionament 
modificada, és de l'entitat “Oasis S.A” 

 

En aquest sentit l'article 27 del Decret 10/2013, de 28 de febrer, estableix els supòsits en 
què els serveis dependents de les entitats privades de serveis socials estan subjectes al 
control administratiu, al punt 2 estableix que les declaracions responsables o 
autoritzacions no supleixen en cap cas les autoritzacions o llicències, segons pertoqui, 
que requereixin d’altres instàncies administratives. 

 

Respecte a l'incompliment per part de l'Ajuntament de Palma del termini màxim per 
resoldre, indicar-vos que l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, no té competència per 
resoldre sobre aquesta qüestió.  

Respecte a l'errada dels serveis tècnics de l'IMAS, que no varen detectar que l'informe 
de l'arquitecte Sr. Pomar no era correcte i, que hauria d'haver demanat des del primer 
moment la tramitació de la modificació de la llicència d'obertura i funcionament, cal 
indicar que la regulació de les llicències d'activitat transfereix la responsabilitat cap als 
titulars i els seus tècnics del compliment de la normativa aplicable al tipus d'activitat. En 
aquest cas, als arxius de l'IMAS consta que en data 25/09/2015 en el procediment AM 
08/2015 es va sol·licitar l'informe emès per un tècnic de l'entitat relatiu a la necessitat o 
no de modificar la corresponent llicencia d'obertura i funcionament pel canvi de 
tipologia d'usuaris. L'entitat va presentar l'informe tècnic redactat en data 22/10/2015 
per l'arquitecte el Sr. Ignaci Pomar Piña, tècnic competent i responsable de l'informe, 
emès (presentat en data 23/10/15 i NR. 31943), que concloïa que la inclusió de 40 
places per a persones dependents no constituïa una modificació substancial de l'activitat, 
pel que no existia la necessitat de modificar la llicència d'obertura i funcionament de la 
residència. En el present procediment AM 12/2016, en base a aquest informe redactat 
pell Sr. Ignaci Pomar Piña, els tècnics del Servei d'autorització de l'IMAS varen 
proposar atorgar l'autorització condicionada en atenció al principi de bona fe, entre 
administració i ciutadà, que consagren el Codi Civil i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
regim jurídic del sector públic.  

 

29. En relació a les greus conseqüències de la revocació: 

 

La Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la 
transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del 
Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior,(BOIB Núm. 
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171, de 25 de novembre de 2010), va modificar substancialment el control 
administratiu. 

No obstant això, en matèria d'afers socials i benestar social, per raons imperioses 
d'interès general, es va mantenir el règim excepcional d'autoritzacions, com a garantia a 
la protecció dels usuaris i expressió del principi de responsabilitat pública del sistema de 
serveis socials de les Illes Balears davant la vulnerabilitat especial dels destinataris de 
les activitats socials, els quals es veuen afectats d’una manera immediata i irrevocable 
per la prestació del servei. 

30. D’altra banda, una vegada valorada la sol·licitud de suspensió de l'execució de la 
revocació, i atès el col·lectiu vulnerable al que afecta la resolució, persones majores 
dependents, és precisament les característiques d'aquests usuaris les que justifiquen la 
no suspensió de l'execució de la resolució per evitar un dany irreparable en el supòsit 
que es produeixi un sinistre, ja que no queda garantida la seguretat d'aquest tipus 
d'usuaris d'acord a l'informe emès pel Servei de Control i Seguretat dels Establiments 
del Departament d'Activitats Classificades de l'Ajuntament de Palma de data 
15/05/2017.(doc.18). 

Així mateix l'informe AM 12C/16 (doc. 26), de data 7 de maig de 2018, emès per 
l'arquitecte tècnic del Servei, va concloure que no era oportú concedir l'ampliació de 6 
mesos del termini sol·licitat per part de la interessada, ja que de la nova documentació 
presentada va constatar que s'havien variat substancialment les circumstancies que 
varen motivar l'atorgament de la resolució d'autorització condicionada de data 20 de 
desembre de 2016, i que fins que no s'hagués modificat la llicència d'activitats de la 
residència no quedava garantida ni la seguretat ni el benestar dels usuaris. 

Per tot això, i en virtut del que estableix l'article 117 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
s'informa que no és adequat i proporcional suspendre l'execució de la resolució de 
revocació de data 12 de juliol de 2018, ja que preval la protecció de la seguretat de les 
persones davant un perjudici d'impossible reparació. 

31. El 27 d’agost de 2018, la cap del Servei d'Autoritzacions, Registre i Inspecció de 
Centres i Serveis Socials de l'IMAS va emetre un informe tècnic en el qual indica que 
les al·legacions que es recullen en el recurs d'alçada presentat són les mateixes que ja es 
varen presentar a l'acord d’inici del procediment de revocació de l’autorització per a la 
modificació de les funcions i els objectius de la residència per a persones grans “Oasis” 
de l’entitat “Oasis S.A.” de 10 de maig de 2018, i no introdueixen cap element nou que 
desvirtuï la causa que va motivar la resolució de revocació de l'autorització de data 20 
de desembre de 2016, per la modificació de les funcions i els objectius de la residència 
“Oasis”, ubicada a l’avinguda Bartomeu Riutort núm. 25, 07610 Palma, per la conversió 
de 20 places autònomes per 20 places dependents, concedida a l'entitat “Oasis S.A” , per 
no haver complit amb la segona condició imposada i, per haver variat substancialment 
les condicions que varen motivar la concessió de l'autorització. 
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Així mateix, informa que no és adequat i proporcional suspendre l'execució de la 
resolució de revocació de data 12 de juliol de 2018, ja que preval la protecció de la 
seguretat de les persones davant un perjudici d'impossible reparació. 

Consideracions jurídiques 

1. El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de l’IMAS de 
data 12 de juliol de 2018 de revocació de l'autorització condicionada de data 20 de 
desembre de 2016; i s’atorga un termini d'un mes comptador a partir del dia següent al 
de la notificació de la mateixa per presentar recurs d'alçada. 

La resolució de 12 de juliol de 2018 va ser notificada en data 24 de juliol de 2018. 

D'acord amb el que es disposa a l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS 
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la Presidència 
de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell 
Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de la Llei del 
procediment administratiu comú. 

 

2. Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 
resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120 i, en concret, 
en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada. 

Atesos els articles de referència el recurs d’alçada interposat en data 10 d’agost de 2018, 
contra la Resolució de la presidenta de l'IMAS de data 12 de juliol de 2018, es va 
presentar dins del termini i en la forma escaients. 

3. El Decret 10/2013, de 28 de febrer (BOIB núm. 30, de 2 de març de 2013), pel qual 
es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes 
Balears i dels procediments per a l’autorització i l’acreditació de serveis socials, i es 
regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar 
serveis socials d’àmbit suprainsular, dins el qual es regula, entre altres punts, el règim 
d’autoritzacions de serveis socials (Capítol III Secció 1a) que és d’aplicació al present 
procediment d’acord al que disposa la disposició transitòria tercera fins que el Consell 
de Mallorca, aprovi la regulació pròpia en exercici de les seves competències. 

4. El Decret 86/2010, de 25 de juny (BOIB núm. 99, de 03 de juliol de 2010), pel qual 
s’estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l’autorització i 
l’acreditació dels serveis socials d’atenció a persones grans i persones amb 
discapacitats, i es regulen els requisits d’autorització i acreditació dels serveis 
residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població, modificat pel 
Decret 54/2013, de 5 de desembre (BOIB núm. 169, de 7 de desembre de 2013) de 
modificació del Decret 86/2010, de 25 de juny. 
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5. El Decret 123/2001, de 19 d’octubre (BOIB núm. 130, de 30 d’octubre de 2001), de 
definició i regulació de les condicions mínimes d’obertura i funcionament dels centres i 
serveis per a persones majors, tant públics com privats, ubicats en el territori de les Illes 
Balears (Títol I i V). 

6. El Decret 110/2010 de 15 d’octubre (BOIB núm. 175 EXT. de 29 d’octubre de 2010), 
pel qual s’aprova el Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de 
barreres arquitectòniques. 

7. El Decret 145/1997, de 21 de novembre (BOIB núm. 151, de 6 de desembre de 
1997), pel qual es regulen les condicions d’amidament, d’higiene i d’instal·lacions per 
al disseny i l’habitabilitat d’habitatges així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat. 

8. La Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en 
matèria de serveis socials i de seguretat social, modificada per la Llei 6/2003, de 8 de 
juliol, que preveu que el Consell de Mallorca es subrogarà, a partir de l’efectivitat de 
l’atribució de competències, dia 1 de gener de 2004, en els drets i obligacions de 
l’administració de les Illes Balears relatius a les competències transferides. 

9. L’article 3 de la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, que estableix que els consells insulars 
de Mallorca, Menorca i d’Eivissa i Formentera exerciran, amb subjecció a l’ordenament 
sectorial del Sistema Balear de Serveis Socials vigent a cada moment, les funcions de 
tramitació i resolució dels procediments d’atorgament, modificació i revocació 
d’autoritzacions administratives, incloses la tramitació i la resolució dels recursos 
administratius contra els actes i acords dictats pels seus òrgans. 

10. L’article 37 j) de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, 
que estableix que correspon als consells insulars: Registrar, autoritzar i inspeccionar les 
entitats, els centres i els serveis de serveis socials d’àmbit municipal o insular. 

11. El Ple del Consell de Mallorca, per acord de 13 d'octubre de 2016, va aprovar el 
Text Consolidat dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d’Afers Socials (BOIB núm. 140 de 
5 de novembre de 2016). 

L'article 2.1 dels Estatuts disposa que l'Institut Mallorquí d’Afers Socials, en endavant 
IMAS, té per objecte fonamental l'exercici, en forma directa i descentralitzada, de les 
competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis 
socials i menors. 

 

Atès tot el que s'ha exposat, i vist l'informe jurídic de dia 30 d’agost de 2018, propòs 
que el Consell Executiu del Consell de Mallorca adopti els següents 

 
ACORDS 

 
Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora María José Segui 
Pomar, en representació de l'entitat Oasis S.A, contra la resolució de la presidenta de 
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l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de data 12 de juliol de 2018, de revocació de 
l'autorització condicionada de data 20 de desembre de 2016. 
 
Segon. DENEGAR la sol·licitud de suspensió de l’execució de la revocació acordada. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquest acord a l'interessat. 

 
 
 


