
RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 18 DE JULIOL DE 2018 

 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR (11-7-2018). 

 

APROVACIÓ DE LA PÈRDUA DEL DRET D’EDICIONS NÀUTIQUES DE LES 
BALEARS, SL, A COBRAR L’IMPORT TOTAL DE 1.800,00 € CONCEDIT 
DINS LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES EMPRESES 2009 (REVISTES I 
ALMANACS), QUE SE LI HA DE REVOCAR. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència: 

ANTECEDENTS 

1. El 14 d’octubre de 2009 el Consell Executiu del Consell de Mallorca va aprovar les 
concessions de la convocatòria de subvencions per a la normalització lingüística a les 
empreses 2009 (revistes i almanacs), que es va publicar en el BOIB núm. 161, de 03-11-
09, concedint a Edicions Nàutiques de les Balears SL la subvenció següent: 

Revista Pesca d’Illes: 1.800,00 € 

2. El beneficiari presentà dins termini la documentació justificativa relativa a la 
realització de l’activitat subvencionada. 

3. La tramitació de l’expedient no es pogué dur a terme per manca de crèdit 
pressupostari. 

4. L’existència de crèdit a la partida 00 33400 47901 del pressupost de 2018 permet 
continuar la tramitació de l’expedient. 

5. En data 19 d’abril de 2018, es requereix el beneficiari perquè presenti “una relació 

d’ingressos i despeses relacionats exclusivament amb el projecte objecte de la present 

fiscalització prèvia, és a dir, revistes, incloent els ingressos previstos del Consell de 

Mallorca per a aquest fi, amb la finaltiat de conèixer i el projecte concret i comprovar 

que els ingressos no superin les despeses d’aquest (l’art. 19 de la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, General de Subvencions).” El termini finalitzà dia 16 de maig de 2018 
sense que el beneficiari presentàs l’esmentada documentació. 

6. En data 22 de maig de 2018, el vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència resolgué iniciar el procediment de pèrdua del dret a 
cobrar l’esmentada subvenció, concedint a Edicions Nàutiques de les Balears SL un 
termini de 15 dies perquè presentàs les al·legacions o documents que consideràs 
pertinents. El termini finalitzà dia 18 de juny de 2018 sense que el beneficiari presentàs 
cap al·legació. 

Justificació tècnica 

1. L’informe-proposta d 21 de juny de 2018, de la cap del Servei de Normalització 
Lingüística, d’aprovació de la pèrdua del dret d’Edicions Nàutiques de les Balears SL  
(B57535569) a cobrar l’ajuda total de 1.800,00 € que li va concedir el Consell Executiu del 



Consell de Mallorca en data 14 d’octubre de 2009, dins la convocatòria de subvencions per 
a la normalització lingüística a les empreses 2009 (revistes i almanacs). 

2. L’informe de 28 de juny de 2018, de fiscalització prèvia de conformitat, emès per la 
Intervenció General del Consell de Mallorca 

Fonaments de dret 

1. Els articles 68.1 i 73 de la Llei 39/2015,  d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. (BOE de 2 d’octubre de 2015) 

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

ACORD 

1. Declarar la pèrdua del dret d’Edicions Nàutiques de les Balears SL (B57535569) a 
cobrar l’ajuda total de 1.800,00 € que li va concedir el Consell Executiu del Consell de 
Mallorca en data 14 d’octubre de 2009, dins la convocatòria de subvencions per a la 
normalització lingüística a les empreses 2009 (revistes i almanacs). 

Causa: no presentar la documentació requerida dins termini (relació de despeses i ingressos 
relacionats exclusivament amb el projecte subvencionat). 

Import de la revocació: L’import total de la revocació de l’ajuda de què és objecte aquest 
procediment és de 1.800,00 €. 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 

3. Anul·lar la despesa compromesa que no s’ha reconegut per un import de 1.800,00 € 

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. 

 

ACCEPTACIÓ I MODIFICACIÓ DEL BENEFICIARI DE LES SUBVENCIONS 
CONCEDIDES A M I JMP, CB, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 



SUBVENCIONS PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009 (2A COMISSIÓ). 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència: 

Antecedents  

1. Dia 25 de febrer de 2009, el Consell Executiu del Consell de Mallorca aprovà la 
convocatòria de subvencions per a la normalització lingüística a les empreses per a 
l’any 2009 (BOIB núm. 38, de 14-03-09) 

2. Dia 2 de desembre de 2009, el Consell Executiu del Consell de Mallorca aprovà la 
concessió a favor de M i JMP CB, titular del CIF E07267206, entre d’altres, d’una 
subvenció de 150,00 € per a l’edició en llengua catalana de material imprès (sac verd), 
de 250,00 € per a material imprès (sac vermell), de 250,00 € per a material imprès (sac 
blau) i de 250,00 € per a material imprès (sac blau i vermell), amb càrrec a la partida 
20.45900.47900 del pressupost de 2009. (BOIB núm. 182, de 15-12-09). 

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 declaració censal de baixa de M i JMP CB 
(E07267206) i d’alta de cada una de les comuneres, MMMP (XXXX) i JMP (XXXX) 
sol·licitant que la subvenció concedida a M i JMP CB s’aboni a parts iguals a cada una 
d’elles. 

Justificació tècnica 

1. La Intervenció General emeté el darrer informe de fiscalització en data 2 d’agost de 
2011, assenyalant deficiències. No es dugué a terme la tramitació del reconeixement i 
liquidació de l’obligació en el seu moment i calia acreditar l’existència de crèdit 
pressupostari per dur-la a terme posteriorment. 

2. Atesa l’existència de crèdit a la partida 00.33400.47901 del pressupost de 2018 per 
poder fer efectives aquestes subvencions, acreditada amb els documents comptables 
amb núm. de referència 22018000610 

3. Atesa la documentació presentada pel beneficiari de baixa de M i JMP CB i d’alta de 
cada una de les comuneres. 

4. L’informe-proposta de 24 de maig de 2018, del secretari tècnic de Participació 
Ciutadana i Presidència, d’acceptació i modificació del beneficiari de les subvencions 
concedides a M i JMP CB en el marc de la Convocatòria de subvencions per a la 
normalització lingüística a les empreses 2009 (2a Comissió). 

5. L’informe de 26 de juny 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 2009, aprovades pel Consell Executiu del Consell Insular de 
Mallorca dia 25 de febrer de 2009 

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

ACORD 

1. Atesa la documentació acreditativa de la declaració censal de baixa de M i JMP CB 
(E07267206) i de l’alta de cada una de les comuneres, acceptar i modificar el 
beneficiari de les subvencions concedides a M i JMP CB (E07267206) per als 
projectes d’edició en llengua catalana de 150,00 per a material imprès (sac verd), de 
250,00 € per a material imprès (sac vermell), de 250,00 € per a material imprès (sac 
blau) i de 250,00 € per a material imprès (sac blau i vermell), en el marc de la 
convocatòria de subvencions per a la normalització lingüística a les empreses 2009 
(2a comissió) i concedir-les a parts iguals a cada una de les comuneres. 

2. Concedir 75,00 € per a material imprès (sac verd), 125,00 € per a material imprès 
(sac vermell), 125,00 € per a material imprès (sac blau) i 125,00 € per a material 
imprès (sac blau i vermell) a MMMP (XXXX), atès que suposa el 50% de la 
subvenció concedida a M i JMP CB, de la qual n’era comunera. 

3. Concedir 75,00 € per a material imprès (sac verd), 125,00 € per a material imprès 
(sac vermell), 125,00 € per a material imprès (sac blau) i 125,00 € per a material 
imprès (sac blau i vermell) a JMP (XXXX), atès que suposa el 50% de la subvenció 
concedida a M i JMP CB, de la qual n’era comunera. 

4. 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. 

 



PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A 
LA SUBVENCIÓ, REINTEGRAMENT PARCIAL I DECLARACIÓ DE LA 
PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A 
ASSOCIACIONS I ENTITATS DE PERSONES MAJORS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, 
ANY 2017. FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MAYORES DE CALVIÀ. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència: 

Antecedents 

1. El Consell executiu, dia 7 de setembre de 2016, va aprovar les bases de la 
convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per 
el desenvolupament de programes de promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 
127, de 6 d’octubre de 2016). 

2. Dia 7 de novembre de 2016, la Federación de Asociaciones de Mayores de Calvià, va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 4860,00 € en concepte d’activitats 
socioculturals (línia 3) 

3. El Consell Executiu, dia 22 de març de 2017, va acordar adjudicar la subvenció 
sol·licitada per la Federación de Asociaciones de Mayores de Calvià, per import de 
4.800,00 €, en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en el marc de la 
convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per 
al desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017, (BOIB núm. 37, 
de 28 de març de 2017). 

4. Dia 5 d’abril de 2017, el conseller executiu d’Economia i Hisenda, va resoldre 
reconèixer i liquidar l’obligació a favor de la Federación de Asociaciones de Mayores 
de Calvià, amb CIF G-57751091, per import de 2400 €, en concepte de bestreta del 50% 
de l’import de la subvenció concedida relativa a la línia 3. La resolució de 
reconeixement i liquidació de l’obligació es va notificar a la Federación el dia 25 d’abril 
de 2017, registre de sortida núm. 9032, (avís de recepció de dia 2 de maig de 2017). 

5. Dia 10 d’abril de 2017, registre general d’entrada núm. 10637, la senyora CGV, en 
representació de la Federación de Asociaciones de Mayores de Calvià, va presentar 
escrit de renúncia a part de la subvenció sol·licitada en concepte d’activitats 
socioculturals (línia 3) per impossibilitat de dur a terme la totalitat de les activitats 
integrants del projecte pel qual s’havia demanat la subvenció. 

6. Dia 22 de febrer de 2018, la tag de la Direcció Insular de Promoció Sociocultural, 
amb el vistiplau del Secretari Tècnic del Departament de Participació Ciutadana i 
Presidència, va emetre informe proposta relativa a l’expedient en qüestió en què es 
considera procedent acceptar la renúncia a part de la subvenció concedida a la 
Federación de Asociaciones de Mayores de Calvià, CIF G-57751091, en concepte 
d’activitats socioculturals (línia 3), en el marc de la convocatòria de subvencions 
destinada a associacions i entitats de persones majors per al desenvolupament de 
projectes de promoció sociocultural, any 2017, i, en conseqüència, acordar el 
reintegrament parcial i declarar la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció 
concedida.  



7. Dia 29 de juny de 2018, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. L’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, determina que tot interessat podrà desistir de la seva 
sol·licitud o, quan no estigui prohibit per l’Ordenament Jurídic, renunciar als seus drets. 

2. En la base dotzena i setzena de les bases reguladores de la convocatòria de 
subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per al 
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017, (BOIB núm. 37, de 
28 de març de 2017), es determinen les obligacions dels beneficiaris de les subvencions 
i la justificació de les despeses efectuades en càrrec al projecte presentat. 

3. En els articles 30.8, 34, 37, 40 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i en els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la llei 38/2003, general de subvencions es regula la pèrdua del 
dret al cobrament de la subvenció i el reintegrament de subvencions, entre d’altres 
supòsits, en cas de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció 

4. D’acord amb el que s’estableix en l’article 28 del Reglament orgànic del Consell 
Insular de Mallorca, modificat per acord de Ple del Consell Insular de Mallorca, en 
sessió de dia 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016), i 
en la base 23.5 de les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per a 
l’any 2018, l’òrgan competent per resoldre és el Consell Executiu del Consell de 
Mallorca. 

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

1. Acceptar la renúncia de la Federación de Asociaciones de Mayores de Calvia, CIF G-
57751091, a part de la subvenció concedida a la Federación de Asociaciones de 
Mayores de Calvià, per import de 2.600,00 euros, en concepte d’activitats socioculturals 
(línia 3), en el marc de la convocatòria de subvencions destinada a associacions i 
entitats de persones majors per al desenvolupament de projectes de promoció 
sociocultural, any 2017, per impossibilitat de dur a terme la totalitat de les activitats 
integrants del projecte pel qual s’havia demanat la subvenció, d’acord amb l’escrit de 
renúncia presentat per la senyora CGV, en nom i representació de la Federación de 
Asociaciones de Mayores de Calvia, el dia 10 d’abril de 2017. 

2. Aprovar el compte justificatiu presentat per la Federación de Asociaciones de 
Mayores de Calvia, CIF G-5751091, en el marc de la convocatòria pública de 
subvencions destinada a associacions i entitats de persones majors per al 
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017, per import de 
2541,00 euros. 

3. Acordar el reintegrament parcial de la bestreta corresponent al 50% de la subvenció 
concedida a la Federación de Asociaciones de Mayores de Calvià, en concepte 
d’activitats socioculturals (línia 3), en el marc de la convocatòria de subvencions 
destinada a associacions i entitats de persones majors per al desenvolupament de 
projectes de promoció sociocultural, any 2017, per import de 200,00 euros. 



Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, general 
de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora corresponent 
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la 
procedència del reintegrament. 

4. Declarar la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida en 
concepte d’activitats socioculturals (línia 3), per import de 2.600,00 euros, a la 
Federación de Asociaciones de Mayores de Calvià, CIF G-57751091. 

5. Notificar aquest acord a la Federación de Asociaciones de Mayores de Calvia, CIF G-
57751091, i a la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

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

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L’ANY 2018 
(DEPARTAMENT D’ECONOMIA I  HISENDA). 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda: 

El conseller executiu d’Economia i Hisenda, d’acord amb les competències que li han 
estat atribuïdes per l’article 5 de l’Ordenança general de subvencions i l’article 31.2.e) 
del Reglament orgànic de la Corporació, proposa al Consell Executiu l’adopció del 
Acord següent: 

“El Consell Executiu, reunit en sessió de 24 de gener de 2018, va aprovar, entre d’altres, 
el Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2018 (BOIB núm. 
16, de 25.02.2018) que ha estat objecte de diverses modificacions, el text consolidat del 
qual es troba publicat a la Seu electrònica d’aquest Consell. 

El 12 de juliol de 2018, la Direcció Insular d’Hisenda, Pressuposts i Projectes del 
Departament d’Economia i Hisenda, ha proposat la incorporació d’una línia de 
subvencions relativa a la convocatòria de premis per a fomentar el desenvolupament 
d’activitats de responsabilitat social. 



D’acord amb l’article 5 de l’Ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada per Acord del Ple de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18.02.2017), 
correspon al conseller executiu d’Economia i Hisenda proposar al Consell Executiu 
l’aprovació del plans estratègics de subvencions conforme a la informació i les 
propostes que, amb aquesta finalitat, presenten els departaments del Consell de 
Mallorca, els organismes autònoms que en depenen i els ens públics atorgants. 

Per tot això, a proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda, d’acord amb 
l’atribució conferida en l’article 28.h) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, 
s’adopta el següent:  

ACORD 

1. Modificar el Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2018, 
respecte a les línies de subvencions del Departament d’Economia i Hisenda, d’acord 
amb el detall següent:  

- Incloure la línia de subvenció del programa pressupostari de l’Oficina de 
Responsabilitat Social (93101): 

 
DEPARTAMENT ECONOMIA I HISENDA 

PROGRAMA: OFICINA RESPONSABILITAT SOCIAL  (93101) 

DENOMINACIÓ: Convocatòria de premis a pràctiques en Responsabilitat Social 2018 

      

Objectius Estratègics 
Sectors 

beneficiaris 
Línies de subvenció 

Aplicacions 

pressupostàries 
Procediment i 

règim de concessió 

Cost 

previst 

(3 anys) 

Termini 

d’execució 

Fomentar el 
desenvolupament 
d’activitats la 
Responsabilitat Social  

 

- Emprenedors  

- Treballadors 
autònoms 

- Microempresa, 
petita i mitjana 
empresa 

Convocatòria de 
premis a pràctiques 
exemplars en 
Responsabilitat 
Social 2018 

70.93101.48100 Convocatòria 
pública en règim de 
concurrència 
competitiva 

45.000€ 2018 

2. Publicar el contingut d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la 
Seu electrònica del Consell de Mallorca.” 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA SRG CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S’APROVA 
LA LLISTA D’ASPIRANTS SELECCIONATS EN EL CONCURS PER 
FORMAT PART D’UNA BORSA DE TREBALL DE L’ESCALA 
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE 
TÈCNIC/A MITJÀ/NA, ESPECIALITAT TREBALLADOR/A SOCIAL (BOIB 
NÚM. 35, DE 20 DE MARÇ DE 2018). 

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

Antecedents de fet.  

1. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 19 
de gener de 2017, es convocà un concurs per formar part d’una borsa de treball de 



l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, 
Especialitat Treballador/a Social.  

2. Amb data de Registre General d'Entrada de 17 de febrer de 2018, i núm. 4773, la 
senyora SRG, amb NIF XXXX, va presentar sol· licitud d'admissió a la borsa de treball 
de l'especialitat de Treballador/a Social.  

3. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 3 
d'abril de 2017 es varen aprovar les llistes provisionals de persones admeses i excloses 
del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, Especialitat Treballador/a Social.  

4. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 19 
de juny de 2017 es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i excloses 
del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, Especialitat Treballador/a Social. 

5. Mitjançant diligència de la secretària de la Comissió Tècnica de Valoració, amb el 
vistiplau del president de la mateixa, de data 25 de gener de 2018, s'exposen en el tauler 
d'edictes de de l'IMAS i, a efectes informatius, en la pàgina web de l'IMAS, la llista de 
valoració de mèrits, amb indicació de la puntuació obtinguda per les persones aspirants i 
el número d'ordre del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala 
d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, Especialitat 
Treballador/a Social, i s'atorga als aspirants un termini de 10 dies hàbils, comptadors 
des de l'endemà de la publicació de la llista per al·legar o reclamar el que estimin 
oportú. 

D'acord amb la llista provisional publicada, la senyora RG va obtenir una puntuació de 
26,9800 punts.  

D'altra banda, no consta que la senyora RG presentàs cap al·legació o reclamació a la 
llista provisional baremada.  

6. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 14 
de març de 2018, (BOIB núm. 35, de 20 de març de 2018) s'aprovà la llista d’aspirants 
seleccionats en el concurs per formar part d’una borsa de treball de l'escala 
d'Administració Especial, subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat 
Treballador/a Social, amb la puntuació total obtinguda i el número d'ordre. 

D'acord amb la llista definitiva publicada, la senyora RG va obtenir una puntuació de 
26,9800 punts.  

8. Amb data de Registre General d'Entrada del Consell de Mallorca de 19 d'abril de 
2018, i núm. 11042, la senyora SRG, amb NIF XXXX, presenta recurs d'alçada contra 
la resolució de 14 de març de 2018, (BOIB núm. 35, de 20 de març de 2018) per la qual 
s'aprovà la llista d’aspirants seleccionats en el concurs per formar part d’una borsa de 
treball de l'escala d'Administració Especial, subescala Tècnica, Classe Tècnic/a 
Mitjà/na, especialitat Treballador/a Social, amb la puntuació total obtinguda i el número 
d'ordre.  

Fonaments de dret 

Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 14 de març de 2018, per la qual s'aprovà la llista 



d’aspirants seleccionats en el concurs per formar part d’una borsa de treball de l'escala 
d'Administració Especial, subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat 
Treballador/a Social, amb indicació de la puntuació total obtinguda i el número d'ordre 
(BOIB núm. 35, de 20 de març de 2018).  

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

Tercer.- Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 
resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120 i, en concret, 
en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada. 

Atesos els articles de referència, el recurs d'alçada interposat el 19 d'abril de 2018, 
contra la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 14 de 
març de 2018, per la qual s'aprovà la llista d’aspirants seleccionats en el concurs per 
formar part d’una borsa de treball de l'escala d'Administració Especial, subescala 
Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat Treballador/a Social, amb la puntuació 
total obtinguda i el número d'ordre (BOIB núm. 35, de 20 de març de 2018), es va 
interposar en temps i en la forma escaients.  

Quart.- En el recurs interposat la interessada no realitza cap al·legació, ni conté cap 
fonament de dret, i sol·licita la revisió de la puntuació obtinguda.  

Cinquè.- D'acord amb l'article 116.e) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, la manca de fonamentació del 
recurs constitueix causa d'inadmissió.  

Sisè.- A més a més, si la interessada no estava d'acord amb la puntuació obtinguda va 
disposar d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de 
la llista provisional de valoració de mèrits, per al·legar o reclamar el que estimés oportú, 
i no consta en l'expedient de la interessada, ni en les actes de la Comissió Tècnica de 
Valoració, que realitzàs cap al·legació o reclamació en el moment procedimental adient.  

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

Propòs  

Que el Consell Executiu adopti els acords següents:  

Primer.- INADMETRE el recurs d'alçada interposat per la senyora SRG, amb NIF 
XXXX, contra la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 
14 de març de 2018, per la qual s'aprovà la llista d’aspirants seleccionats en el concurs 
per formar part d’una borsa de treball de l'escala d'Administració Especial, subescala 
Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat Treballador/a Social, amb indicació de la 
puntuació total obtinguda i el número d'ordre, d'acord amb l'article 116.e) de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, haguda compte la manca de fonamentació del recurs.  



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

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PEL 
SENYOR JAH CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S’APROVA 
LA LLISTA D’ASPIRANTS SELECCIONATS EN EL CONCURS PER 
FORMAT PART D’UNA BORSA DE TREBALL DE L’ESCALA 
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE 
TÈCNIC/A MITJÀ/NA, ESPECIALITAT TREBALLADOR/A SOCIAL (BOIB 
NÚM. 35, DE 20 DE MARÇ DE 2018). 

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

Antecedents de fet.  

1. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 19 
de gener de 2017, es convocà un concurs per formar part d’una borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, 
Especialitat Treballador/a Social.  

2. Amb data de Registre General d'Entrada de 24 de febrer de 2018, i núm.6597, el 
senyor JAH, amb NIF XXXX, va presentar sol·licitud d'admissió a la borsa de treball de 
l'especialitat de Treballador/a Social.  

3. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 3 
d'abril de 2017 es varen aprovar les llistes provisionals de persones admeses i excloses 
del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, Especialitat Treballador/a Social.  

4. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 19 
de juny de 2017 es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i excloses 
del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, Especialitat Treballador/a Social. 

5. Mitjançant diligència de la secretària de la Comissió Tècnica de Valoració, amb el 
vistiplau del president de la mateixa, de data 25 de gener de 2018, s'exposen en el tauler 
d'edictes de de l'IMAS i, a efectes informatius, en la pàgina web de l'IMAS, la llista de 
valoració de mèrits, amb indicació de la puntuació obtinguda per les persones aspirants i 
el número d'ordre del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala 
d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, Especialitat 
Treballador/a Social, i s'atorga als aspirants un termini de 10 dies hàbils, comptadors 
des de l'endemà de la publicació de la llista per al·legar o reclamar el que estimin 
oportú. 

D'acord amb la llista provisional publicada, el senyor AH va obtenir una puntuació de 
14,2400 punts.  

D'altra banda a l'expedient no costa que el senyor AH hagi presentat cap reclamació i/o 
al·legació a la llista provisional baremada en el termini de 10 dies hàbils atorgat.  

6. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 14 
de març de 2018, (BOIB núm. 35, de 20 de març de 2018) s'aprovà la llista d’aspirants 



seleccionats en el concurs per formar part d’una borsa de treball de l'escala 
d'Administració Especial, subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat 
Treballador/a Social, amb la puntuació total obtinguda i el número d'ordre. 

D'acord amb la llista definitiva publicada, el senyor AH va obtenir una puntuació de 
14,2400 punts.  

8. Amb data de Registre General d'Entrada del Consell de Mallorca de 19 d'abril de 
2018, i núm. 11057, el senyor JAH, amb NIF XXXX presenta recurs d'alçada contra la 
resolució de 14 de març de 2018, (BOIB núm. 35, de 20 de març de 2018) per la qual 
s'aprovà la llista d’aspirants seleccionats en el concurs per formar part d’una borsa de 
treball de l'escala d'Administració Especial, subescala Tècnica, Classe Tècnic/a 
Mitjà/na, especialitat Treballador/a Social, amb la puntuació total obtinguda i el número 
d'ordre.  

Fonaments de dret 

Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 14 de març de 2018, per la qual s'aprovà la llista 
d’aspirants seleccionats en el concurs per formar part d’una borsa de treball de l'escala 
d'Administració Especial, subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat 
Treballador/a Social, amb indicació de la puntuació total obtinguda i el número d'ordre 
(BOIB núm. 35, de 20 de març de 2018).  

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

Tercer.- Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 
resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120 i, en concret, 
en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada. 

Atesos els articles de referència, el recurs d'alçada interposat el 19 d'abril de 2018, 
contra la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 14 de 
març de 2018, per la qual s'aprovà la llista d’aspirants seleccionats en el concurs per 
formar part d’una borsa de treball de l'escala d'Administració Especial, subescala 
Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat Treballador/a Social, amb la puntuació 
total obtinguda i el número d'ordre (BOIB núm. 35, de 20 de març de 2018), es va 
interposar en temps i en la forma escaients.  

Quart.- En el recurs interposat l'interessat al·lega que en borses similars està per damunt 
d'alguns companys i que en aquest està per davall, però no conté cap fonament de fet ni 
de dret, i sol·licita la revisió de la puntuació obtinguda.  

Cinquè.- D'acord amb l'article 116.e) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, la manca de fonamentació del 
recurs constitueix causa d'inadmissió.  

Sisè.- A més a més, si l'interessat no estava d'acord amb la puntuació obtinguda va 
disposar d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de 
la llista provisional de valoració de mèrits, per al·legar o reclamar el que estimés oportú, 



i no consta en l'expedient de l'interessat, ni en les actes de la Comissió Tècnica de 
Valoració, que realitzàs cap al·legació o reclamació en el moment procedimental adient.  

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

Propòs  

Que el Consell Executiu adopti els acords següents:  

Primer.- INADMETRE el recurs d'alçada interposat pel senyor JAH, amb NIF XXXX, 
contra la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 14 de 
març de 2018, per la qual s'aprovà la llista d’aspirants seleccionats en el concurs per 
formar part d’una borsa de treball de l'escala d'Administració Especial, subescala 
Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat Treballador/a Social, amb indicació de la 
puntuació total obtinguda i el número d'ordre, d'acord amb l'article 116.e) de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, haguda compte la manca de fonamentació del recurs.  

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

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA NFL CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S’APROVA 
LA LLISTA D’ASPIRANTS SELECCIONATS EN EL CONCURS PER 
FORMAT PART D’UNA BORSA DE TREBALL DE L’ESCALA 
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE 
TÈCNIC/A MITJÀ/NA, ESPECIALITAT TREBALLADOR/A SOCIAL (BOIB 
NÚM. 35, DE 20 DE MARÇ DE 2018). 

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

Antecedents de fet.  

1. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 19 
de gener de 2017, es convocà un concurs per formar part d’una borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, 
Especialitat Treballador/a Social.  

2. Amb data de Registre General d'Entrada de 22 de febrer de 2018, i núm. 5827, la 
senyora NFL, amb NIF XXXX, va presentar sol· licitud d'admissió a la borsa de treball 
de l'especialitat de Treballador/a Social.  

3. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 3 
d'abril de 2017 es varen aprovar les llistes provisionals de persones admeses i excloses 
del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, Especialitat Treballador/a Social.  

4. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 19 
de juny de 2017 es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i excloses 
del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, Especialitat Treballador/a Social. 



5. Mitjançant diligència de la secretària de la Comissió Tècnica de Valoració, amb el 
vistiplau del president de la mateixa, de data 25 de gener de 2018, s'exposen en el tauler 
d'edictes de de l'IMAS i, a efectes informatius, en la pàgina web de l'IMAS, la llista de 
valoració de mèrits, amb indicació de la puntució obtinguda per les persones aspirants i 
el número d'ordre del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala 
d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, Especialitat 
Treballador/a Social, i s'atorga als aspirants un termini de 10 dies hàbils, comptadors 
des de l'endemà de la publicació de la llista per al·legar o reclamar el que estimin 
oportú. 

D'acord amb la llista provisional publicada, la senyora FL ha obtingut una puntuació de 
9,4700 punts.  

6. Amb data de Registre General d'Entrada de 29 de gener de 2018, i núm 2463, la 
senyora FL presenta sol·licitud de revisió de la baremació realitzada. 

7. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 14 
de març de 2018, (BOIB núm. 35, de 20 de març de 2018) s'aprovà la llista d’aspirants 
seleccionats en el concurs per formar part d’una borsa de treball de l'escala 
d'Administració Especial, subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat 
Treballador/a Social, amb la puntuació total obtinguda i el número d'ordre. 

D'acord amb la llista definitiva publicada, la senyora FL ha obtingut una puntuació de 
9,7100 punts.  

8. Amb data de Registre General d'Entrada de 6 d'abril de 2018, i núm. 9784, la senyora 
FL presenta sol·licitud sol·licitant còpia de les actes de les sessions de la Comissió 
Tècnica de Valoració de la borsa de treball de l'escala d'Administració Especial, 
subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat Treballador/a Social i còpia 
del seu expedient de baremació. 

En data de 13 d'abril es va executar el tràmit de vista del seu expedient de baremació i 
va obtenir còpia de la baremació dels mèrits que va aportar juntament amb la sol·licitud 
de participació i còpia del full de serveis del borsí.  

9. Amb data de Registre General d'Entrada de 17 d'abril de 2018, i núm. 10796, la 
senyora NFL, amb NIF XXXX, presenta recurs d'alçada contra la Resolució de la 
presidenta de l'IMAS, de 14 de març de 2018, (BOIB núm. 35, de 20 de març de 2018) 
per la qual s'aprovà la llista d’aspirants seleccionats en el concurs per formar part d’una 
borsa de treball de l'escala d'Administració Especial, subescala Tècnica, Classe Tècnic/a 
Mitjà/na, especialitat Treballador/a Social, amb indicació de la puntuació total 
obtinguda i el número d'ordre. 

Fonaments de dret 

Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 14 de març de 2018, per la qual s'aprovà la llista 
d’aspirants seleccionats en el concurs per formar part d’una borsa de treball de l'escala 
d'Administració Especial, subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat 
Treballador/a Social, amb la puntuació total obtinguda i el número d'ordre (BOIB núm. 
35, de 20 de març de 2018).  

Segon.- D'acord amb el que es disposa a l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de 
l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la 



Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs d'alçada 
davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de la 
Llei del procediment administratiu comú. 

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

Atesos els articles de referència, el recurs d'alçada interposat el 23 de març de 2018, 
contra la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 14 de 
març de 2018, per la qual s'aprovà la llista d’aspirants seleccionats en el concurs per 
formar part d’una borsa de treball de l'escala d'Administració Especial, subescala 
Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, especialitat Treballador/a Social, amb la puntuació 
total obtinguda i el número d'ordre (BOIB núm. 35, de 20 de març de 2018), es va 
interposar en temps i en la forma escaients.  

Quart.- En relació a la baremació de l'apartat «II.2 – Formació no reglada» la 
interessada al·lega que el curs acreditat mitjançant el Diploma d'aprofitament «Sessió 

setmanal de formació continuada de psiquiatria infanto juvenil», amb una durada de 1,7 
crèdits, i 78 hores, sols s'han valorat 2 hores, i que el curs acreditat mitjançant el 
Diploma d'aprofitament «XII Curs d'Educadors/es Socials de salut anti-sida», amb un 
total de 28 hores teòriques i 25 hores de pràctica, no s'ha valorat cap hora.  

D'altra banda , i en relació amb la baremació de l'apartat «I.- Experiència professional», 
la interessada al·lega que en el certificat de serveis prestats del Subdirector de Recursos 
Humans d'Atenció primària de l'IB-Salut, de 13 de març de 2014, consten serveis 
prestats en les categories professionals d'auxiliar administratiu, zelador, i treballador 
social, i que segons el full de baremació les 3 categories professionals esmentades han 
estat valorades dintre de l'apartat «Serveis prestats a qualsevol altra administració 

pública de diferent especialitat i categoria» quan els serveis prestats en la categoria 
professional de treballadora social haurien d'haver-se baremat en l'apartat «Serveis 

prestats a qualsevol altra administració pública de la mateixa diferent especialitat i 

categoria».  

Cinquè.- En data de 28 de maig de 2018, es va sol·licitar a la Comissió Tècnica de 
Valoració de la borsa borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, Especialitat Treballador/a Social informe en relació a 
la baremació dels cursos abans esmentats.  

Sisè.- En data de 19 de juny de 2018 la Comissió Tècnica de Valoració de la borsa de 
treball de l'escala d'Administració Especial, subescala Tècnica, classe Tècnic/a Mitjà/na, 
i especialitat Treballador/a Social, va emetre informe en relació a la baremació dels 
cursos abans esmentats en el qual conclou el següent:  

1. En relació al curs acreditat mitjançant el Diploma d'aprofitament en el curs 
«Sessió setmanal de formació continuada de psiquiatria infanto juvenil», amb 
una durada de 1,7 crèdits, i 78 hores, és un error d'introducció de dades i s'ha de 
modificar el número d'hores, i recalcular la baremació.  

2. En relació al curs «XII Curs d'Educadors/es Socials de salut anti-sida», amb un 
total de 28 hores teòriques i 25 hores de pràctica, atès que el títol del diploma 
indica que és un curs d'educadors/es socials i en el mateix no s'indica el 



contingut del curs, la Comissió Tècnica de Valoració ha considerat que es tracta 
d'un curs específic per educadors/es socials, i que, en conseqüència, no està 
directament relacionat amb les funcions del lloc de treball.  

Setè.- En relació a les al·legacions relatives a la baremació del certificat de serveis 
prestats de 13 de març, emès pel Subdirector de Recursos Humans d'Atenció primària 
de l'IB-Salut, on consten els serveis prestats a les categories professionals d'auxiliar 
administratiu, zelador i treballador social, i que les 3 categories professionals 
esmentades s'han valorat dintre de l'apartat «Serveis prestats a qualsevol altra 

administració pública de diferent especialitat i categoria», és manifest un error de fet, 
haguda compte que els períodes corresponents a l'experiència professional amb la 
categoria professional de Treballadora Social estan inclosos en l'apartat «Experiència 
professional en llocs de treball d'altres administracions d'altra especialitat o categoria», 
el qual té una puntuació de 0,02 punts per mes treballat, quan haurien d'haver-se 
valorant en l'apartat «Experiència en qualsevol altra Administració Pública a la mateixa 
especialitat o categoria» amb una puntuació de 0,12 punts per mes treballat.  

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

Propòs  

Que el Consell Executiu adopti els acords següents:  

Primer.- ESTIMAR parcialment el recurs d'alçada interposat per la senyora NFL, amb 
NIF XXXX, i ORDENAR a la Comissió Tècnica de Valoració que revisi la baremació 
dels mèrits de la recurrent en el sentit dels fonaments de dret sisè i setè.  

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

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA MPAF CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S’APROVA 
LA LLISTA D’ASPIRANTS SELECCIONATS EN EL CONCURS PER 
FORMAT PART D’UNA BORSA DE TREBALL DE L’ESCALA 
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, 
CLASSE PERSONAL D’OFICIS/AJUDANT, ESPECIALITAT AUXILIAR 
EDUCATIU (RESOLUCIÓ DE 20 DE MARÇ DE 2018). 

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

Antecedents de fet  

1. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 19 
de gener de 2017, es convocà un concurs per formar part d’una borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Personal 
d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu (BOIB núm. 15, de 4 de febrer de 
2017).  



2. Amb data de Registre General d'Entrada de 23 de febrer de 2017, i núm. 6118, la 
senyora MPAF, amb DNI XXXX va presentar sol·licitud d'admissió a la borsa de 
treball de l'especialitat d'Auxiliar Educatiu. 

3. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 3 
de maig de 2017, es varen aprovar les llistes provisionals de persones admeses i 
excloses del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració 
Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat 
Auxiliar Educatiu. 

4. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 20 
de juny de 2017 es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i excloses 
del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar 
Educatiu. 

5. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 20 
de març de 2018 es varen modificar les llistes definitives de persones aspirants admeses 
i excloses del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració 
Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat 
Auxiliar Educatiu. La senyora María del Pilar Alemany Fernández és eliminada de la 
llista de persones admeses, indicant-se com a causa de la seva exclusió la manca 
d'acreditació d'estar en possessió del títol acadèmic exigit. 

6. Amb data de Registre General de Sortida de 27 de setembre de 2017, i núm. 27.075, 
notificada a l'interessada en data 2 d'octubre de 2017, es va remetre comunicació 
signada pel Cap del Servei de Selecció, Provisió i Formació de l'IMAS a la senyora 
MPAF per comunicar-li que la seva sol·licitud per participar en el concurs per formar 
part de l'esmentada borsa de treball no acreditava estar en possessió del títol acadèmic 
exigit per formar part de la borsa. A la mateixa comunicació se va informar a la senyora 
MPAF de l'obertura del termini de deu dies hàbils per poder esmenar aquest defecte o 
d'acompanyar els documents preceptius. 

7. Amb data de Registre General d'Entrada de 10 d'octubre de 2017 i núm. 31826, la 
senyora MPAF va presentar escrit aportant una sèrie de documents per esmenar 
l'esmentat defecte.  

8. Amb data 20 de març de 2018 es va dictar resolució de la presidenta de l'IMAS per la 
qual es modifiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del 
concurs per formar part d'una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar 
Educatiu. La senyora MPAF ha estat eliminada de la llista de persones admeses i 
s'indica, com a causa de la seva exclusió, la manca d'acreditació d'estar en possessió del 
títol acadèmic. 

9. Amb data de Registre General d'Entrada de 20 d'abril de 2018, la senyora MPAF va 
presentar un escrit adjuntant còpia de la titulació acadèmica corresponent a Formació 
Professional de Grau Superior en Comerç Internacional. 

10. De la sol·licitud formulada s'entén que la senyora MPAF interposa recurs d’alçada 
contra la Resolució de 20 de març de 2018 per la qual es modifiquen les llistes 
definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs per formar part d'una 



borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, 
Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu. 

Fonaments de dret  

1. El recurs d’alçada s'entén interposat contra la Resolució de 20 de març de 2018 per la 
qual es modifiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del 
concurs per formar part d'una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar 
Educatiu, atès que la senyora MPAF aporta la documentació acreditativa d'estar en 
possessió d'un títol acadèmic superior al requerit.  

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

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

3. La senyora MPAF figurava com a aspirant admesa a la llista definitiva de persones 
admeses del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració 
Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat 
Auxiliar Educatiu, llista que va ser aprovada mitjançant Resolució de la presidenta de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de data 20 de juny de 2017. 

Va ser posteriorment, amb data de Registre General de Sortida de 27 de setembre de 
2017, i núm. 27.075, notificada a la senyora MPAF en data 2 d'octubre de 2017, que es 
va enviar a la interessada una comunicació signada pel Cap del Servei de Selecció, 
Provisió i Formació de l'IMAS per informar-la que la seva sol·licitud per participar en 
el concurs no acreditava estar en possessió del títol acadèmic exigit per formar part de la 
borsa.  

Durant el període de deu dies hàbils atorgats a les persones aspirants excloses per a fer 
les esmenes i al·legacions pertinents, la senyora MPAF va presentar la següent 
documentació: 

Fotocòpia del Llibre d'Escolaritat on es certifica per la Directora del I.E.S Antoni Maura 
que la recurrent va finalitzar els seus estudis de batxillerat. 

Fotocòpia del Llibre de Qualificacions on s'indica que, amb data 29 de juny de 2009, la 
senyora MPAF va superar els seus estudis del cicle formatiu Comerç Internacional, de 
Grau Superior, al I.E.S Francesc de Borja Moll. 

Fotocòpia del Certificat Acadèmic de la Universitat de les Illes Balears amb les 
qualificacions obtingudes per la senyora MPAF  

Fotocòpia del certificat emès pel Col·legi Sant Antoni Abat de les qualificacions que la 
senyora MPAF va obtenir durant el curs 1998-1999 en el Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
de Gestió Administrativa. 



De la documentació que figura a l'expedient administratiu de la senyora MPAF es 
desprèn que la recurrent ha acreditat suficientment que es troba en possessió del títol 
acadèmic exigit a la base 3.1 de l'esmentada convocatòria (graduat en educació 
secundària obligatòria o un d'equivalent). Concretament, ha acreditat haver finalitzat 
estudis superiors a l'exigit, com el batxillerat, formació per la qual s'exigeix com a 
requisit d'accés estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria 
(article 32.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació). 

4. Atès el contingut de l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS (BOIB 
núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs d’alçada 
és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

Propòs  

Que el Consell Executiu adopti els acords següents:  

ESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora MPAF contra la Resolució de 20 
de març de 2018 per la qual es modifiquen les llistes definitives de persones aspirants 
admeses i excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball de l'Escala 
d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Personal 
d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu,  

ORDENAR a la Comissió Tècnica de Valoració que modifiqui les llistes definitives de 
persones aspirants admeses i excloses del susdit concurs en el sentit d'incloure a la 
senyora MPAF a la llista definitiva de persones admeses, 

ORDENAR a la Comissió Tècnica de Valoració que realitzi la baremació dels mèrits 
aportats per la recurrent a la seva sol·licitud d'admissió a l'esmentat concurs, i  

NOTIFICAR l’acord a les persones interessades. 

 

PROPOSTA DEL VICEPRESIDENT I CONSELLER EXECUTIU  DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS PER ADJUDICAR 
LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ DE 
TERRENYS ON S’UBIQUIN JACIMENTS ARQUEOLÒGICS A L’ILLA DE 
MALLORCA, ANY 2018 

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

ANTECEDENTS 

La convocatòria de subvencions per l’adquisició de terrenys on s’ubiquen jaciments 
arqueològiques a l’illa de Mallorca any 2018, es dóna en el marc de les competències 
assumides pel Consell Insular de Mallorca en matèria de Patrimoni Històric i d’acord 
amb l’establert a Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes 
Balears.  

L’esmentada convocatòria fou aprovada pel Consell Executiu a la sessió de dia 28 de 
març de 2018, i es va publicar en el BOIB núm. 45 de 12 d’abril de 2018 un extracte de 
la convocatòria per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions (número 
d’identificació 393058). 



Vista l’acta de la Comissió Tècnica d’Avaluació reunida el 2 de juliol de 2018 per 
examinar els expedients i valorar-los. 

Atès l’informe de 9 de juliol de 2018 emès pel secretari tècnic de Cultura, Patrimoni i 
Esports en el qual consta que dels expedients objecte de subvenció es desprèn que els 
beneficiaris compleixen amb tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions. 

Atès l’informe de jurídic de 9 de juliol de 2018 emès per la TAG del Servei de 
Patrimoni Històric. 

Atès que s’ha fiscalitzat de conformitat per la interventora delegada del centre de la 
Misericòrdia amb data 17 de juliol de 2018. 

Atès l’article 28 f) del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat per 
acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost de 2001), 
modificat pels acords de Ple de 8 de març de 2004, de 28 de juliol de 2008, 13 d’octubre 
de 2011, 14 de febrer de 2013, 9 d’octubre de 2014 i 12 de desembre de 2016,segons el 
qual el Consell Executiu té atribuïda la competència per aprovar i resoldre les 
convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i privades en la 
quantia que es determini en les bases d’execució del pressupost, quan la competència no 
correspongui al Ple. D’acord amb l’establert a la base 23.4 d’execució, el Consell 
Executiu és competent per aprovar i resoldre subvencions i per autoritzar i disposar 
despeses de quantia superior a 250.000,00 €.  

Per tot l’exposat i en ús de les atribucions conferides, el vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports eleva al Consell Executiu la següent proposta 
d’ 

ACORD 

I.- Excloure, d’acord amb les bases de la convocatòria i pels motius que s’exposen, la 
sol·licitud següent: 

EXP. AJUNTAMENT CIF 

2 
AJUNTAMENT DE 
SENCELLES P0704700D 

Se li va requerir una esmena de deficiències i se li va donar un termini de deu dies 
hàbils i no ha presentat cap documentació i per tant, d’acord amb el punt 7 de la 
convocatòria i d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 octubre de 2015, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, se’l té per desistit, 

II. Concedir les subvencions dins la Convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de terrenys 
on s’ubiquen jaciments arqueològics a l’illa de Mallorca, any 2018, per a les quantitats 
que s’indiquen, d’acord amb la puntuació obtinguda, l’aplicació del principi de 
concurrència competitiva i el contingut establert a la Convocatòria esmentada, i 
disposar d’una despesa per import de DOS-CENTS SETZE MIL SIS-CENTS DINOU 
EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS  (216.619,96 €) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 20 33620 76282, destinada a ajuntaments, que s’imputaran als següents 
beneficiaris: 



         
TOTAL...................216.619,96€ 

  

III.- Retornar l’import sobrant de QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES MIL TRES-
CENTS VUITANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (483.380,04€) a l’aplicació 
pressupostària 20 33620 76282 destinada als ajuntaments. 

IV.- Notificar als interessats i ordenar la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears. 

V.-. Donar trasllat de la present resolució a la Intervenció Delegada del Consell Insular 
de Mallorca. 

S’adjunta document annex de la puntuació detallada de cadascun dels expedients i taula 
d’excel amb el llistat d’admesos, i el còmput de l’import subvencionat. 

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 del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. 

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

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques. 

 
 

EXP. AJUNTAMENT CIF JACIMENT 

Cifra 
oficial 
població 
padró 
2017 

percentatges 
en funció 
padró 
municipal 

IMPORT 
PRESSUPOST 

IMPORT 
SOL·LICITAT PUNTS 

IMPORT 
CONCEDIT 
D'ACORD AMB 
EL 
PERCENTATGE 

4 

AJUNTAMENT 
DE SES 
SALINES P0705900I Antígors 4860 90% 

         
80.000,00 €         72.000,00 €  30          72.000,00 €  

1 
AJUNTAMENT 
DE LLUBI P0703000J 

ES 
RACONS 2206 100% 

         
65.000,00 €         65.000,00 €  30          65.000,00 €  

3 
AJUNTAMENT 
DE MANACOR P0703300D Son Peretó 41095 60% 

         
98.628,60 €         59.177,16 €  25          59.177,16 €  

5 
AJUNTAMENT 
DE FELANITX P0702200G 

Closos de 
can gaià 17333 70% 

         
29.204,00 €         20.442,80 €  25          20.442,80 €  


