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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 14 DE FEBRER DE 2018 
 

PRESIDÈNCIA 

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (7-2-2018). 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DE 
22/11/2017 DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PEL FOMENT DE L’ESPORT MITJANÇANT AJUDES AL 
MANTENIMENT I MILLORA D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
PÚBLIQUES DE MALLORCA. 

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

Fets 

1. El dia 25 de novembre de 2017 es va publicar al BOIB 144  l’acord de 22/11/2017 de 
concessió de les subvencions pel foment de l’esport mitjançant ajudes al manteniment i 
millora d’instal·lacions esportives públiques de Mallorca i es va aprovar i concedir les 
subvencions per un import total d’onze milions set-cents noranta-nou mil nou-cents 
noranta-nou euros i setanta-quatre cèntims (11.799.999,74 €) a favor de les entitats 
locals de Mallorca, en la quantia que s’indica i per les actuacions detallades als annexes 
1 i 2. 
 
2. A l’annex 2 de l’acord esmentat, es detalla que es va concedir una subvenció de 
162.465,46 € a l’Ajuntament de Consell pel desenvolupament de determinades 
actuacions. Concretament: 
 
Ajuntament de Consell AJ17/050 

NIF P0701600I 

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. Reforma dels vestuaris de: camp de futbol, 
pistes de pàdel i tennis. 

40.000,00 

2. Millora depuració piscina municipal. 10.000,00 
3. Renovació del formigó del camp de futbol. 40.000,00 
4. Adquisició de material: 4 canastres per 
renovació de les existents al pavelló i tubs i xarxes 
de protecció darrera les porteries de futbol. 

7.500,00 

5. Substitució de tancament a la pista de futbet. 14.000,00 
6. Substitució de pavimentació pavelló. 90.000,00 
7. Arreglar pistes de tennis (trespol xarxa, seients). 30.000,00 
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8. Adequació coberta  pavelló 50.000,00 
TOTAL PRESSUPOST 281.500,00 

 
3. El dia 4 de gener de 2018  l’Ajuntament de Consell va presentar un escrit sol·licitant 
renunciar a l’actuació denominada “substitució pavimentació pavelló” amb un 
pressupost de 90.000,00 €,  pel fet de no disposar del crèdit suficient no subvencionat 
per dur a terme dita actuació. 
 
4.  De la  mateixa manera, a  l’annex 2 de l’acord, es va concedir una subvenció per 
import de 162.465,46 € a l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre segons es detalla a la 
taula següent: 
 
Ajuntament de Lloret de Vistalegre AJ17/ 040 

NIF P0702800D 

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  Projecte de reforma banys poliesportiu. 38.989,18 
2 Vestuaris: instal·lació  de panells radiants 
eficients  

4.244,68 

3 Tennis: Marcatge pista de tennis, 
acondicionament paviment, compra de reds. 

47.457,99 

4 Piscina: arreglo revestiment i neteja, substitució 
peces de reg 

85.293,45 

5 Futbol: col·locació porteries futbet, instal·lació 
red. Marcatge camp de futbol 

25.927,71 

6 Pista poliesportiva: rehabilitació: regularització 
terreny, subministra i instal·lació de tancament i 
paviment.  
Col·locació de jocs biosaludables   

22.844,30 

7 Pistes multiesportiva: rehabilitació 
(regularització terreny, subministrament i 
instal·lació de tancament i paviment) 
Col·locació de jocs biosaludables 

59.451,52 

TOTAL PRESSUPOST 284.208,54 

 
5. El dia 14 de desembre de 2017, l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre va presentar un 
escrit sol·licitant  la renúncia per motius pressupostaris, a les actuacions denominades:  
“Piscina arreglo revestiment i neteja, substitució peces de reg”, i “Pista poliesportiva: 
rehabilitació, regularització terreny, subministre i instal·lació de tancament i paviment. 
Col·locació de jocs biosaludables”,   per uns imports totals de 85.293,45€ i de  
22.844.30€ respectivament. 
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Fonaments de dret 

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 

2. L’ordenança de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21 de 18 de febrer 
de 2017) 

3. La convocatòria de subvencions pel foment de l’esport mitjançant ajudes al 
manteniment i millora d’instal·lacions esportives públiques de Mallorca, aprovada 
mitjançant acord del Consell Executiu de 21 de juny de 2017. (BDNS:352420) 

 

Consideracions 

 

1. Cal assenyalar que si els ajuntaments de Consell i de Lloret de Vistalegre haguessin 
sol·licitat inicialment únicament els projectes que desitgen mantenir, la quantia de les 
subvencions concedides hauria estat la mateixa, tant pels dos ajuntaments esmentats, 
com per la resta d’entitats locals beneficiàries, d’acord amb les normes de repartiment 
del crèdit de la previst en el punt 6.2 de la convocatòria de subvencions pel foment del 
esport mitjançant ajudes al manteniment i millora d’instal·lacions esportives públiques 
de Mallorca. 

2. Encara que aquests 2 ajuntaments a la seva sol·licitud inicial no haguessin inclòs 
aquests projectes que ara es pretenen eliminar, l’import concedit en concepte de 
subvenció,  seria exactament el mateix per tots el beneficiaris.  

 

Per tot això, propòs al Consell Executiu que adopti l’acord següent: 

 

Primer. Modificar l’Annex 2 de l’acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, 
de data 22 de novembre de 2017,  per la qual es van concedir les subvencions per les 
actuacions de manteniment i millora d’instal·lacions esportives públiques de Mallorca 
que s’han de finalitzar abans del 31 de desembre de 2018, (publicat al BOIB núm. 144 
de 25 de novembre de 2017),  respecte de les actuacions a desenvolupar pels 
Ajuntaments de  Lloret de Vistalegre i Consell, en la forma que s’assenyala a 
continuació: 

 

Ajuntament de Lloret de Vistalegre AJ17/ 040 

NIF P0702800D 

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  Projecte de reforma banys poliesportiu. 38.989,18 
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2 Vestuaris: instal·lació  de panells radiants 
eficients  

4.244,68 

3 Tennis: Marcatge pista de tennis, 
acondicionament paviment, compra de reds. 

47.457,99 

4 Futbol: col·locació porteries futbet, instal·lació 
red. Marcatge camp de futbol 

25.927,71 

5 Pistes multiesportiva: rehabilitació 
(regularització terreny, subministrament i 
instal·lació de tancament i paviment) 
Col·locació de jocs biosaludables 

59.451,52 

TOTAL PRESSUPOST 176.070,79 

 

 

Ajuntament de Consell AJ17/050 

NIF P0701600I 

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. Reforma dels vestuaris de: camp de futbol, 
pistes de pàdel i tennis. 

40.000,00 

2. Millora depuració piscina municipal. 10.000,00 
3. Renovació del formigó del camp de futbol. 40.000,00 
4. Adquisició de material: 4 canastres per 
renovació de les existents al pavelló i tubs i xarxes 
de protecció darrera les porteries de futbol. 

7.500,00 

5. Substitució de tancament a la pista de futbet. 14.000,00 
6. Arreglar pistes de tennis (trespol xarxa, seients). 30.000,00 
7. Adequació coberta  pavelló 50.000,00 
TOTAL PRESSUPOST 191.500,00 

 

Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Consell i a l’Ajuntament de Lloret de 
Vistalegre i publicar-lo al BOIB. 

 

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 
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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. 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

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

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

ANTECEDENTS.  
 
Vist l’informe justificatiu de la Direcció Insular de Política Lingüística sobre la 
convocatòria d’ajuts de minimis de l’any 2018 a la producció editorial i fonogràfica en 
llengua catalana. 
 
Vist l’informe jurídic favorable del cap de servei de la Secretaria Tècnica del 
Departament de Participació Ciutadana i Presidència. 
 
Vista l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient d’un total de 260.000,00 € 
distribuït a les partides pressupostàries 00.33400.77902 destinada als fonogrames, 
segons l’RC amb el núm. de referència 22018000169 per un import de 60.000,00 € i 
00.33400.77912 destinada als llibres, segons l’RC amb el núm. de referència 
22018000170 per un import de 200.000,00 €.  
 
Vist l’informe de fiscalització de conformitat emès per la Intervenció General i la 
proposta del secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència 
 
Atès tot el que s’ha exposat i, d’acord amb l’article 31 e) del Reglament d’organització 
del Consell de Mallorca, propòs que el Consell Executiu del Consell de Mallorca adopti 
els següent 
 
ACORD 
 
1. Aprovar la convocatòria d’ajuts de minimis de l’any 2018 a la producció editorial i 
fonogràfica en llengua catalana que s’annexa a aquest acord. 
 
2. Autoritzar una despesa total de 260.000,00 € distribuïda a càrrec de les partides 
pressupostàries 00.33400.77902 per import de 60.000,00 € (RC núm. de referència 
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22018000169) i 00.33400.77912 per import de 200.000,00 € (RC núm. de referència 
22018000170) per atendre a les subvencions de la convocatòria esmentada. 
 
3. Ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions. 
 
Contra l’acord que aprova aquesta convocatòria, 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 CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA, 
ANUAL I ORDINÀRIA DE L’ANY 2018 DE LA FUNDACIÓ MALLORCA 
LITERÀRIA 

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

Fets 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca, el dia 2 de novembre de 1998, va acordar constituir la 
Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, que passà a ser Fundació Casa Museu 
Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet, per acord del Patronat pres en la sessió de 
dia 26 d’abril de 2006, a fi d’incorporar al patrimoni de la Fundació les cases pairals del 
Pare Ginard i de Blai Bonet. 
 
2. El Patronat de la Fundació, en la sessió celebrada el dia 13 de març de 2017,  va  
aprovar per unanimitat la modificació de la denominació de la fundació, del següent 
tenor literal: La Fundació denominada fins ara "Fundació casa Museu Llorenç 
Villalonga-Pare Ginard i Blai Bonet" passarà a denominar-se "Fundació Mallorca 
Literària". 
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3. Dia 8 de gener de 2018, la Fundació Mallorca Literària  ha sol·licitat a través de la 
documentació pertinent ( NRE 971 ), la concessió de l’aportació econòmica que el 
Consell de Mallorca li ha de lliurar enguany.  
 
4. En els pressuposts de 2018, existeix crèdit adequat i suficient en la partida 
nominativa 20.33331.48900 dotada amb 487.000,00 €, per atendre a l’aportació 
esmentada, en virtut del document comptable RC amb el núm. de referència 
22018000267 i núm. d'operació 220180000100. 
 
5. Dia 16 de gener de 2018, el director insular de Cultura  ha justificat, en la memòria 
pertinent, la concessió de l’aportació esmentada a càrrec de l’aplicació del Pressupost de 
2018. 
 
6. Dia 17 de gener de 2018, la TAG de la Unitat Jurídica Administrativa ha informat 
favorablement sobre els aspectes jurídics de la concessió de l’aportació assenyalada. 
 
7. Dia 8 de febrer de 2018, la Intervenció Delegada de la Misericòrdia ha emès informe 
favorable.  
 
Fonaments de dret 
 
1. Les bases 33.2.b), 25.6 e) i 25.5 de les Bases d’execució del pressupost per a l’any 
2018. 
2. L’art. 34.4 de la Llei 38/2003, general de subvencions. 
3. L’art. 88 R.D. 887/2006 de 21 de juliol, reglament de la Llei 38/2003, general de 
subvencions. 
4. Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de 
febrer de 2017)  i  Decret d’organització del Consell de Mallorca de 9 de juny de 2017 . 
 
En virtut de tot el que s'ha exposat,  i d'acord amb l'article 31 e) del Reglament orgànic 
del Consell de Mallorca, elevo al Consell Executiu, la següent proposta d' 
 
Acord 
 
1. Aprovar i iniciar l’expedient 12/2018 relatiu a la concessió de l’aportació econòmica, 
anual i ordinària de l’any 2018 a favor de la Fundació Mallorca Literària”, titular del 
NIF G07928930, per un import de 487.000,00 € (capítol IV), en concepte de 
transferència corrent, per atendre a les seves despeses de funcionament i al seu Pla 
d’activitats. 
 
2. Concedir una aportació econòmica, anual i ordinària de 487.000,00 € (capítol IV), en 
concepte de transferència corrent, a favor de la Fundació Mallorca Literària, titular del 
NIF G07928930, per atendre al seu Pla d’activitats així com al seu funcionament i, 
consegüentment, autoritzar i disposar una despesa a favor de l’entitat esmentada, de 
487.000,00 €, a càrrec de la partida 20.33331.48900 (RC núm. de referència 
22018000267 i núm. d'operació 220180000100), que li serà abonada en quatre 
pagaments trimestrals( tres  de 120.000,00 € i un de 127.000,00 €). 
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Les prescripcions que s’estableixen són les següents: 
 
Primera. S'han de presentar els comptes anuals de 2017 auditats i aprovats juntament 
amb el certificat del secretari de l'entitat de l'aprovació dels comptes i còpia de l'informe 
de l'auditoria de comptes ( fins dia 30 de novembre de 2018) 
 
Segona. Sense perjudici d’allò establert a la prescripció anterior, el beneficiari pot 
sol·licitar una bestreta de fins al 100% de l’aportació sense la necessitat de constituir 
aval, d’acord amb la base d’execució 25.5 del Pressupost de 2018 que estableix el 
següent: 
  
“5. Així mateix, també amb caràcter excepcional, quan l’acord de concessió de 

l’aportació ho prevegi, el conseller executiu d’Economia i Hisenda podrà concedir i, 

consegüentment, reconèixer bestretes d’un màxim del 100% de l’import de les 

aportacions dineràries concedides a aquestes entitats, sense l’obligació de prestar 

aval.” 

 

Posteriorment, el conseller executiu d’Economia i Hisenda ha d’atorgar la bestreta 
sol·licitada, previ informe justificatiu de la Secretaria Tècnica del centre gestor de la 
despesa i la fiscalització favorable de la Intervenció Delegada del Centre de la 
Misericòrdia. 
 
3. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
Contra aquesta 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, en el 
termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la 
desestimació del dit recurs d’alçada.  
 
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Palma sense limitació de temps. 
 
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 

DEPARTAMENTS DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA MCGE CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS DE 19 D'OCTUBRE DE 2017, 
PER LA QUAL S'APROVEN LES LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES 
ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES DEL CONCURS PER FORMAR PART 
D'UNA BORSA DE TREBALL DE L'ESPECIALITAT AJUDANT/A DE CUINA. 
 

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

Antecedents de fet 
 
1. En data 8 de juliol de 2017 es va publicar al BOIB la Resolució de la presidenta de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 5 de juliol de 2017, per la qual es convoca un 
concurs per formar part d'una borsa de treball de l'Especialitat Ajudant/a de Cuina. 
 
A l'Annex I punt 3, relatiu als «Requisits» l'apartat e) exigeix «Acreditar el coneixement 

de la llengua catalana, nivell B1 (nivell llindar) mitjançant un certificat expedit, 

reconegut com a equivalent o homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes 

Balears, així com els certificats expedits pel Consell de Mallorca d'acord amb els 

decrets de presidència de 3 de juny de 2004 i 29 de setembre de 2004» 
 
2. En data 5 de setembre de 2017 es va dictar la Resolució de la presidenta de l'IMAS 
per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del 
concurs per formar part d'una borsa de treball de l'especialitat Ajudant/a de Cuina. 
 
A la relació provisional d'exclosos constava la senyora MCGE amb l'observació 
«manquen requisits: Nivell B1 de coneixements de català» 
 
A la resolució es fa constar que «les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un 

termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta 

Resolució, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu» 
 
3. En data de 19 de setembre de 2017, i dins el termini legal, va tenir entrada al registre 
general del Consell de Mallorca l'escrit de sol·licitud de subsanació de la interessada, 
aportant un certificat de la cap del Servei de Formació i Certificació de Coneixements 
de Català, on es diu que «el certificat de coneixements de català (certificat A) que heu 

presentat és equivalent al certificat de coneixements de català de nivell B1»; certificat 
que, per altra banda, ja havia estat aportat amb la instància inicial. 
 
4. En data 19 d'octubre de 2017 es va dictar Resolució de la presidenta de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials per la qual s'aproven les llistes definitives de persones 
aspirants admeses i excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball de 
l'especialitat Ajudant/a de Cuina. 
 
A la relació definitiva d'exclosos constava la senyora MCGE amb l'observació 
«manquen requisits: Nivell B1 de coneixements de català» 
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A la resolució es feia constar que es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un 
mes, comptador a partir del dia següent a la publicació de la resolució. 
 
5. En data 13 de novembre de 2017, i dins el termini legal, va tenir entrada al registre de 
la Llar d'Ancians, el recurs d'alçada interposat per la interessada, aportant els escrits 
presentats amb anterioritat i fotocopia del certificat de coneixements orals de català 
(certificat A). 
 
Fonaments de dret  
 
Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l’IMAS de data 19 d'octubre de 2017, per la qual s'aproven les llistes definitives de 
persones aspirants admeses i excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball 
de l'especialitat Ajudant/a de Cuina. 
D'acord amb el que es disposa a l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS 
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la Presidència 
de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell 
Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de la Llei del 
procediment administratiu comú. 
 
Segon.- Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 
resoldre recursos administratius es troba regulat 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 13 de novembre de 
2017 contra la resolució de data 19 d'octubre de 2017, es va presentar dins del termini i 
en la forma escaients. 
 
Tercer.- Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada demana que es revisi la 
documentació presentada, per tal de que quedi inclosa a la llista i en el lloc pertinent. 
 
Atès que a la instància per formar part de la borsa es va aportar l'ofici de la cap del 
Servei de Formació i Certificació de Coneixements de Català, d'on es dedueix la 
possessió del nivell de català exigit i a la llista provisional d'exclosos no s'especifica la 
documentació concreta que li mancava; i, tenint en compte la voluntat de la interessada 
de formar part de la borsa, d'esmenar els defectes i d'acreditar el requisit de català que 
efectivament complia a la data de la convocatòria, s'estima que és de justícia entendre 
acreditat el requisit en qüestió. 
Quart.- 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. 
 
Proposta de resolució 
 
Per tot el que s’ha exposat, propòs:  
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ESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora MCGE contra la Resolució de la 
presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 19 d'octubre de 2017, per la qual 
s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs per 
formar part d'una borsa de treball de l'especialitat Ajudant/a de Cuina. 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
EL SENYOR GJM CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS DE 19 D'OCTUBRE DE 2017, 
PER LA QUAL S'APROVEN LES LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES 
ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES DEL CONCURS PER FORMAR PART 
D'UNA BORSA DE TREBALL DE L'ESPECIALITAT AJUDANT/A DE CUINA. 
 

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

ANTECEDENTS 
 

1. En data 8 de juliol de 2017 es va publicar al BOIB la Resolució de la presidenta de 
l?institut Mallorquí d'Afers Socials de 5 de juliol de 2017, per la qual es convoca un 
concurs per formar part d'una borsa de treball de l?especialitat Ajudant/a de Cuina. 
A l'Annex I punt 3, relatiu als «Requisits» l'apartat e) exigeix «Acreditar el coneixement 

de la llengua catalana, nivell B1 (nivell llindar) mitjançant un certificat expedit, 

reconegut com a equivalent o homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes 

Balears, així com els certificats expedits pel Consell de Mallorca d'acord amb els 

decrets de presidència de 3 de juny de 2004 i 29 de setembre de 2004» 

 

2. En data 5 de setembre de 2017 es dicta la Resolució de la presidenta de l'IMAS per la 
qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del 
concurs per formar part d'una borsa de treball de l'especialitat Ajudant/a de Cuina. 

A la relació provisional d'admesos constava el senyor GJM. 
 

3. En data 19 d'octubre de 2017 es va dictar Resolució de la presidenta de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials  per la qual s'aproven les llistes definitives de persones 
aspirants admeses i excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball de 
l'especialitat Ajudant/a de Cuina. 

A la relació definitiva d'exclosos constava el senyor GJM amb l'observació «manquen 
requisits: Nivell B1 de coneixements de català» 
 A la resolució es feia constar que es podia interposar recurs d'alçada en el termini d'un 
mes, comptador a partir del dia següent a la publicació de la resolució. 

 

4. En data 9 de novembre de 2017, i dins el termini legal, va tenir entrada al registre 
general, el recurs d'alçada interposat per l'interessat, aportant copia compulsada del 
certificat de llengua catalana nivell B1.  
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FONAMENTS JURÍDICS 
Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l’IMAS de data 19 d'octubre de 2017, per la qual s'aproven les llistes definitives de 
persones aspirants admeses i excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball 
de l'especialitat Ajudant/a de Cuina. 

  

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

Segon.-  Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 
resoldre recursos administratius es troba regulat 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 9 de novembre de 
2017 contra la resolució de data 19 d'octubre de 2017, es va presentar dins del termini i 
en la forma escaients. 

Tercer.-  Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada demana que s'adjunti a la 
seva sol·licitud còpia compulsada del nivell de català.  

Atès que a les llistes provisionals va quedar inclòs a la llista d'admesos i, per tant, no va 
tenir coneixement de cap defecte en la seva instància i, que en el present recurs ha 
presentat el certificat del nivell B1 de coneixements de llengua catalana de data anterior 
a la de la convocatòria (16 de maig de 2017), s'entén que compleix el requisit de català i 
que l'ha esmenat en el primer tràmit que ha disposat des de que ha tengut coneixement 
del defecte.  

 
Quart.- Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS 
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs 
d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 
 
 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti els acords següents: 
 
Primer. ESTIMAR el recurs d'alçada interposat per el senyor GJM contra la Resolució 
de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 19 d'octubre de 2017, per la 
qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del 
concurs per formar part d'una borsa de treball de l'especialitat Ajudant/a de Cuina. 
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a les persones interessades. 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
EL SENYOR ASF CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS DE 25 D'OCTUBRE DE 2017, 
PER LA QUAL S'APROVEN LES LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES 
ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES DEL CONCURS PER FORMAR PART 
D'UNA BORSA DE TREBALL DE L'ESPECIALITAT ZELADOR/A. 
 

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

ANTECEDENTS 
 

1. Per Resolució de 3 de maig de 2017 (BOIB núm. 58, de 13 de maig) corregida per 
Resolució de 15 de maig de 2017 (BOIB núm. 60, de 17 de maig), es va convocar un 
concurs per formar part d'una borsa de treball de l'Especialitat Zelador/a. 
A l'Annex I punt 3, relatiu als «Requisits» l'apartat a) exigeix «Tenir la nacionalitat 

espanyola o alguna altra que, de conformitat amb l'article 57 del TREBEP, es permeti 

l'accés a l'ocupació pública.» 

L'Annex I punt 4.4, relatiu als «Presentació de sol·licituds» a l'apartat a) exigeix «a) 

Còpia compulsada del DNI o, en el cas de no ser espanyol, del document oficial 

acreditatiu de la personalitat ( NIE, passaport o targeta de residència)» 

 

2. En data 5 de setembre de 2017 es va dictar la Resolució de la presidenta de l'IMAS 
per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del 
concurs per formar part d'una borsa de treball de l'Especialitat Zelador/a. 
A la relació provisional d'exclosos constava el senyor ASF amb l'observació «manquen 

requisits:DNI/NIE EN VIGOR» 

A la resolució es fa constar que «Les persones aspirants excloses o omeses disposen 

d'un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta 

Resolució, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si la 

persona interessada no compleix el requeriment dins el termini esmentat, la sol·licitud 

es tendrà per no presentada.» 

 

3. Dins aquest termini de 10 dies hàbils l'interessat NO va presentar cap escrit esmenant 
la documentació aportada. 
 

4. En data 25 d'octubre de 2017 es va dictar Resolució de la presidenta de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials  per la qual s'aproven les llistes definitives de persones 
aspirants admeses i excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball de 
l'Especialitat Zelador/a. 

A la relació definitiva d'exclosos constava el senyor ASF amb l'observació «manquen 

requisits:DNI/NIE EN VIGOR» 
 A la resolució es feia constar que es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un 
mes, comptador a partir del dia següent a la publicació de la resolució. 
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5. En data 23 de novembre de 2017, i dins el termini legal, va tenir entrada per registre, 
un escrit de l'interessat aportant fotocopia acarada del DNI en vigor i sol·licitant ser 
admès a la borsa de Zeladors. 

 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l’IMAS de data 25 d'octubre de 2017, per la qual s'aproven les llistes definitives de 
persones aspirants admeses i excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball 
de l'Especialitat Zelador/a. 

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

 

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

Atesos els articles de referència, el recurs d’alçada interposat el 23 de novembre de 
2017 contra la resolució de data 25 d'octubre de 2017, es va presentar dins del termini i 
en la forma escaients. 

 

Tercer.- Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada demana ser admès a la 
borsa de zeladors. 

Donat que el termini de 10 dies hàbils atorgat per esmenar la documentació és un 
termini preclusiu per a tots els candidats i que en el recurs d'alçada no es pot presentar 
aquella documentació que havia d'haver-se presentat en el moment oportú, s'ha 
d'entendre, tal i com disposa la Resolució de 5 de setembre de 2017, la sol:licitut com a 
no presentada. 
  

Quart.- 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 el senyor ASF contra la 
Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 25 d'octubre de 
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2017, per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i 
excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball de l'Especialitat Zelador/a. 
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a les persones interessades. 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PEL 
SENYOR JMM CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS DE 25 D'OCTUBRE DE 2017, 
PER LA QUAL S'APROVEN LES LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES 
ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES DEL CONCURS PER FORMAR PART 
D'UNA BORSA DE TREBALL DE L'ESPECIALITAT ZELADOR/A. 
 

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

ANTECEDENTS 
 

1. Per Resolució de 3 de maig de 2017 (BOIB núm. 58, de 13 de maig) corregida per 
Resolució de 15 de maig de 2017 (BOIB núm. 60, de 17 de maig), es va convocar un 
concurs per formar part d'una borsa de treball de l'Especialitat Zelador/a. 
A l'Annex I punt 3, relatiu als «Requisits» a l'apartat e) exigeix «Acreditar el 

coneixement de la llengua catalana, nivell B1 (nivell llindar) mitjançant un certificat 

expedit, reconegut com a equivalent o homologat per l'òrgan competent del Govern de 

les Illes Balears, així com els certificats expedits pel Consell de Mallorca d'acord amb 

els decrets de presidència de 3 de juny de 2004 i 29 de setembre de 2004» 

 

2. En data 5 de setembre de 2017 es va dictar la Resolució de la presidenta de l'IMAS 
per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del 
concurs per formar part d'una borsa de treball de l'Especialitat Zelador/a. 

A la relació provisional d'exclosos constava el senyor JMM amb l'observació «manquen 
requisits: Nivell B1 de coneixements de català» 
A la resolució es fa constar que «Les persones aspirants excloses o omeses disposen 

d'un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta 

Resolució, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si la 

persona interessada no compleix el requeriment dins el termini esmentat, la sol·licitud 

es tendrà per no presentada.» 

 

3. Dins aquest termini de 10 dies hàbils l'interessat NO va presentar cap escrit esmenant 
la documentació aportada. 
 

4. En data 25 d'octubre de 2017 es va dictar Resolució de la presidenta de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials  per la qual s'aproven les llistes definitives de persones 
aspirants admeses i excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball de 
l'Especialitat Zelador/a. 
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A la relació definitiva d'exclosos constava el senyor JMM amb l'observació «manquen 
requisits: Nivell B1 de coneixements de català» 

 A la resolució es feia constar que es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un 
mes, comptador a partir del dia següent a la publicació de la resolució. 

 
5. En data 27 de novembre de 2017, i dins el termini legal, va tenir entrada per registre, 
un escrit de l'interessat aportant un certificat d'estar inclòs a una proposta d'homologació 
(no l'homologació en sí), de data 27 de novembre de 2017. 

  
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l’IMAS de data 25 d'octubre de 2017, per la qual s'aproven les llistes definitives de 
persones aspirants admeses i excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball 
de l'Especialitat Zelador/a. 

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

 

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

Atesos els articles de referència, el recurs d’alçada interposat el 23 de novembre de 
2017 contra la resolució de data 25 d'octubre de 2017, es va presentar dins del termini i 
en la forma escaients. 

 

Tercer.- Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada demana ser admès a la 
borsa de zeladors. 

Donat que el termini de 10 dies hàbils atorgat per esmenar la documentació és un 
termini preclusiu per a tots els candidats i que en el recurs d'alçada no es pot presentar 
aquella documentació que havia d'haver-se presentat en el moment oportú, s'ha 
d'entendre, tal i com disposa la Resolució de 5 de setembre de 2017, la sol:licitut com a 
no presentada. 
 
En en aquest cas, l'homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació 
secundària obligatòria amb el certificat del nivell B1 de la direcció general de política 
lingüística no s'atorga de forma automàtica i per tant és necessari disposar expressament 
d'aquesta homologació i presentar-la en el termini d'esmena, i no ha estat així. 
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Quart.- 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 JMM contra la 
Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 25 d'octubre de 
2017, per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i 
excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball de l'Especialitat Zelador/a. 
 
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a les persones interessades. 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA MCGE CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS DE 15 DE NOVEMBRE DE 
2017, PER LA QUAL S'APROVEN LES LLISTES DEFINITIVES DE 
PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES DEL CONCURS PER 
FORMAR PART D'UNA BORSA DE TREBALL D'ORDENANÇA. 
 

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

ANTECEDENTS 

1. En data 8 de juliol de 2017 es va publicar al BOIB la Resolució de la presidenta de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 5 de juliol de 2017, per la qual es convoca un 
concurs per formar part d'una borsa de Ordenança. 

A l'Annex I punt 3, relatiu als «Requisits» l'apartat e) exigeix «Acreditar el coneixement 

de la llengua catalana, nivell B1 (nivell llindar) mitjançant un certificat expedit, 

reconegut com a equivalent o homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes 

Balears, així com els certificats expedits pel Consell de Mallorca d'acord amb els 

decrets de presidència de 3 de juny de 2004 i 29 de setembre de 2004» 

2. En data 12 de setembre de 2017 es va dictar la Resolució de la presidenta de l'IMAS 
per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del 
concurs per formar part d'una borsa de treball de Ordenança. 

A la relació provisional d'exclosos constava la senyora MCGE amb l'observació 
«manquen requisits: Nivell B1 de coneixements de català» 

A la resolució es fa constar que «les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un 

termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta 

Resolució, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si la 

persona interessada no compleix el requeriment dins el termini esmentat, la sol·licitud 

es tendrà per no presentada.» 
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3. En data de 10 d'octubre de 2017, i fora del termini concedit, va tenir entrada al 
registre general del Consell de Mallorca l'escrit de sol·licitud d'esmena, aportant un 
certificat de la cap del Servei de Formació i Certificació de Coneixements de Català, on 
es diu que «el certificat de coneixements de català (certificat A) que heu presentat és 

equivalent al certificat de coneixements de català de nivell B1»; certificat que, per altra 
banda, ja havia estat aportat amb la instància inicial. 

4. En data 15 de novembre de 2017 es va dictar Resolució de la presidenta de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials  per la qual s'aproven les llistes definitives de persones 
aspirants admeses i excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball 
d'Ordenança.  

A la relació definitiva d'exclosos constava la senyora MCGE amb l'observació 
«manquen requisits: Nivell B1 de coneixements de català» 

A la resolució es feia constar que es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un 
mes, comptador a partir del dia següent a la publicació de la resolució. 

 

5. En data 27 de novembre de 2017, i dins el termini legal, va tenir entrada al registre 
general, el recurs d'alçada interposat per la interessada, aportant els escrits presentats 
amb anterioritat i fotocopia del certificat de coneixements orals de català (certificat A). 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l’IMAS de data 15 de novembre de 2017, per la qual s'aproven les llistes definitives de 
persones aspirants admeses i excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball 
d'ordenança. 

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

Segon.-  Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 
resoldre recursos administratius es troba regulat 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 27 de novembre de 
2017 contra la resolució de data 15 de novembre de 2017, es va presentar dins del 
termini i en la forma escaients. 

Tercer.- Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada demana que es revisi la 
documentació presentada, per tal de que quedi inclosa a la llista i en el lloc pertinent. 

Donat que el termini de 10 dies hàbils atorgat per esmenar la documentació és un 
termini preclusiu per a tots els candidats i que en el recurs d'alçada no es pot presentar 
aquella documentació que havia d'haver-se presentat en el moment oportú, s'ha 
d'entendre, tal i com disposa la Resolució de 5 de setembre de 2017, la sol·licitut com a 
no presentada. 
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Quart.- 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 MCGE contra la 
Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 15 de novembre de 
2017, per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i 
excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball d'Ordenança.  
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a les persones interessades. 
 
 
 


