
RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 25 DE JULIOL DE 2018 
 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR (18-7-2018). 

 

ACORD PER A LA RESOLUCIÓ I CONCESSIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PLURIENNAL 2018-2019 AL FONS D’ACTIVITATS DEL 
CATÀLEG D’ACTIVITATS CULTURALS DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA (CACIM) PER A ENTITATS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL O 
ELS ORGANISMES PÚBLICS QUE EN DEPENEN (CAEM I CULTURA EN 
XARXA). 

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

Antecedents 

1. El Consell Executiu, en la sessió de 16 de maig de 2018, va prendre, entre altres, 
l’acord mitjançant el qual va aprovar la convocatòria de subvencions pluriennal 2018-
2019 al fons d'activitats del catàleg d'activitats culturals del Consell Insular de Mallorca 
(CACIM) per a entitats d'administració local o els organismes públics que en depenen 
(CAEM i CULTURA EN XARXA). Aquest acord es va publicar al BOIB núm. 63, de 
22 de maig de 2018. 

2. La comissió tècnica d’avaluació per a les diferents línies previstes en la convocatòria 
(Línia I: seccions culturals de teatre i dansa; Línia II: seccions culturals de música, art 
de carrer, cinema, exposicions, rutes culturals, cicles de conferències, activitats per a 
fomentar la integració lingüística; Línia III: seccions culturals per fomentar la lectura), 
reunida en sessió de dia 26 de juny de 2018, per estudiar, avaluar i fixar l’import de les 
subvencions de les sol·licituds presentades, va emetre l’informe respectiu que serveix de 
base per elaborar la proposta d’acord definitiva. 

3. En data 27 de juny de 2018, l’òrgan instructor ha emès l’informe sobre el compliment 
dels requisits de la convocatòria esmentada per part de les entitats beneficiàries 
proposades i, per altra banda s’ha emès informe favorable sobre els aspectes jurídics de 
la concessió de les subvencions. 

4. Dia 13 de juliol de 2018, la Intervenció Delegada. Centre La Misericòrdia, ha emès 
informe favorable de fiscalització prèvia de la proposta d’acord de per a la resolució i 
concessió de la convocatòria. 

5. Consta a l'expedient l'existència de crèdit pressupostari per import de 400.000,00 €, 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20.33430.46201 (d´acord amb RC amb el núm 
d'operació 220180000653 del pressupost del Consell de Mallorca de l´any 2018 o 
400.000,00 € amb RC amb el número d’operació 220189000068, per a exercicis futurs, 
any 2019), per dotar la convocatòria de subvencions esmentada. 

De la mateixa manera, hi consta l’autorització de despesa (A) per un import de 
400.000,00 € per a l'any 2018 i 400.000,00 € per a exercisis futurs, any 2019, amb 
números d’operacións 220180008910 i 220189000237, respectivament, distribuits de la 
següent manera, d’acord amb el punt segon de la convocatòria: 



Fonament de dret 

1. L’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, de 23 de desembre de 
2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017). 

2. La pròpia convocatòria de subvencions, aprovada per acord del Consell Executiu de 
data 16 de maig de 2018 i publicat en el BOIB núm. 3, de 22 de maig de 2018. 

3. Bases d'execució del pressupost del Consell de Mallorca de l'any 2018. 

4. L'òrgan competent per aprovar aquesta convocatòria, acordar la concessió i autoritzar 
la despesa és el Consell Executiu, en virtut del que preveu la base 23.4 de les bases 
d'execució del pressupost del Consell de Mallorca de l´any 2018 i l´article 28.f) del 
Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple, de 2 de juliol de 
2001 (BOIB núm. 102, de 25 d'agost de 2001) i modificat per acords del Ple de: 8 de 
març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004), 28 de juliol de 2008 (BOIB 
núm. 113, de 14 d’agost de 2008), 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 
d’octubre de 2011), 14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 18 de juny de 2013), 9 
d’octubre de 2014 (BOIB núm. 145, de 21 d’octubre de 2014), 8 d’octubre de 2015 
(BOIB núm. 186, de 24 de desembre de 2015), 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 
157, de 15 de desembre de 2016) i 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 2, de 5 de 
gener de 2017). 

5. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de 
novembre de 2003), al Reial  

6. Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 
general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol de 2006). 

7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015). 

Atesos el antecedents i els fonaments de dret exposats, en virtut de les atribucions que 
m'han estat conferides, proposo que el Consell Executiu del Consell de Mallorca, adopti 
el següent, 

Acord, 

1. Línia I. Activitats del Catàleg d'activitats culturals del Consell de Mallorca referides a 
les seccions culturals de teatre i dansa. 

1.1 Concedir la quantitat de 166.500,00 € per a l'any 2018 i la quantitat de 
166.500,00 € per a exercicis futurs, any 2019, a favor de les entitats amb les 
sol·licituds admeses que s’assenyalen en l’Annex 1 L I – Subvencions concedides. 

2. Línia II. Activitats del Catàleg d'activitats culturals del Consell de Mallorca, referides 
a les seccions culturals de música, art de carrer, cinema, exposicions, rutes culturals, 
cicles de conferències, activitats per a fomentar la integració lingüística. 

2.1 Concedir la quantitat de 172.000,00 € per a l'any 2018 i la quantitat de 
172.000,00 € per a exercicis futurs, any 2019, a favor de les entitats amb les 
sol·licituds admeses que s’assenyalen en l’Annex 1 L II – Subvencions 
concedides. 

3. Línia III. Activitats del Catàleg d'activitats culturals del Consell de Mallorca, 
referides a la secció cultural d’activitats per fomentar la lectura. 



3.1 Concedir la quantitat de 46.650,00 € per a l'any 2018 i la quantitat de 
46.650,00 € per a exercicis futurs, any 2019, a favor de les entitats amb les 
sol·licituds admeses que s’assenyalen en l’Annex 1 L III – Subvencions 
concedides. 

4. Anular les autoritzacions de despesa (A) amb núm. d’operació 220180008910, per un 
import de 14.850,00 € referits a l’any 2018 i 220189000237, per un import de 14.850,00 
€, referits a exercicis futurs, any 2019, com a romanent resultant de la diferència entre la 
quantitat de la dotació pressupostària destinada a les subvencions d’aquesta 
convocatòria i els imports de les subvencions concedides. 

5. Revertir a la partida pressupostària 20.33430.46201 l’import de 29.700,00 € i, en 
conseqüència, anular les retencions de crèdit (RC) amb número d’operació 
220180000653, per un import de 14.850,00 € referits a l’any 2018 i 220189000068, per 
un import de 14.850,00 €, referits a exercicis futurs, any 2019. 

6. Ordenar la publicació d’ aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears 

Contra aquesta resolució, 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. 

 
CONVOCATÒRIA PLURIANNAL 2018-2019 AL FONS D'ACTIVITATS DEL CATÀLEG 

D'ACTIVITATS CULTURALS DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA (CACIM) PER A 
ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL O ELS ORGANISMES PÚBLICS QUE EN DEPENEN 

       

ANNEX 1 - L I - Subvencions concedides 
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IMPORT 
DEMANAT 

IMPORT 
CONCESSIÓ                                                 
Línia I - 2018 

IMPORT 
CONCESSIÓ                                                 
Línia I - 2019 



Ajuntament 
d'Alaró 

P0700100A B 
6.000,00 

€ 
6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Ajuntament 
d'Alcúdia 

P0700300G D 
10.000,00 

€ 
10.000,00 

€ 
5.000,00 € 5.000,00 € 

Ajuntament 
d'Algaida 

P0700400E B 
6.000,00 

€ 
6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Ajuntament 
d'Andratx 

P0700500B D 
10.000,00 

€ 
10.000,00 

€ 
5.000,00 € 5.000,00 € 

Ajuntament 
d'Ariany 

P0706600D A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament 
d'Artà 

P0700600J C 
7.500,00 

€ 
7.500,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 

Ajuntament de 
Banyalbufar 

P0700700H A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Binissalem 

P0700800F C 
7.500,00 

€ 
7.500,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 

Ajuntament de 
Búger 

P0700900D A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Bunyola 

P0701000B C 
7.500,00 

€ 
7.500,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 

Ajuntament de 
Calvià 

P0701100J E 
11.000,00 

€ 
11.000,00 

€ 
5.500,00 € 5.500,00 € 

Ajuntament de 
Campanet 

P0701200H A 
4.000,00 

€ 
6.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Campos 

P0701300F D 
10.000,00 

€ 
10.000,00 

€ 
5.000,00 € 5.000,00 € 

Ajuntament de 
Capdepera 

P0701400D D 
10.000,00 

€ 
10.000,00 

€ 
5.000,00 € 5.000,00 € 

Ajuntament de 
Consell 

P0701600I B 
6.000,00 

€ 
6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Ajuntament de 
Costitx 

P0701700G A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Deià 

P0701800E A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament 
d'Esporles 

P0702000A B 
6.000,00 

€ 
6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Ajuntament 
d'Estellencs 

P0702100I A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Felanitx 

P0702200G D 
10.000,00 

€ 
10.000,00 

€ 
5.000,00 € 5.000,00 € 

Ajuntament 
d'Inca 

P0702700F E 
11.000,00 

€ 
11.000,00 

€ 
5.500,00 € 5.500,00 € 

Ajuntament de 
Lloret de 
Vistalegre 

P0702800D A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Lloseta 

P0702900B B 
6.000,00 

€ 
6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Ajuntament de 
Llubí 

P0703000J A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Llucmajor 

P0703100H E 
11.000,00 

€ 
11.000,00 

€ 
5.500,00 € 5.500,00 € 



Ajuntament de 
Mancor de la Vall 

P0703400B A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Maria de la Salut 

P0703500I A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Marratxí 

P0703600G E 
11.000,00 

€ 
11.000,00 

€ 
5.500,00 € 5.500,00 € 

Ajuntament de 
Montuïri 

P0703800C A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Muro 

P0703900A C 
7.500,00 

€ 
7.500,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 

Ajuntament de 
Petra 

P0704100G A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Pollença 

P0704200E D 
10.000,00 

€ 
10.000,00 

€ 
5.000,00 € 5.000,00 € 

Ajuntament de 
Porreres 

P0704300C B 
6.000,00 

€ 
6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Ajuntament de 
Puigpunyent 

P0704500H A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Sa Pobla 

P0704400A D 
10.000,00 

€ 
10.000,00 

€ 
5.000,00 € 5.000,00 € 

Ajuntament de 
Sant Joan 

P0704900J A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Sant Llorenç des 
Cardassar 

P0705100F C 
7.500,00 

€ 
7.500,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 

Ajuntament de 
Santa Eugènia 

P0705300B A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Santa Margalida 

P0705500G D 
10.000,00 

€ 
10.000,00 

€ 
5.000,00 € 5.000,00 € 

Ajuntament de 
Santa María del 
Camí 

P0705600E C 
7.500,00 

€ 
7.500,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 

Ajuntament de 
Santanyí 

P0705700C D 
10.000,00 

€ 
10.000,00 

€ 
5.000,00 € 5.000,00 € 

Ajuntament de 
Selva 

P0705800A B 
6.000,00 

€ 
6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Ajuntament de 
Sencelles 

P0704700D B 
6.000,00 

€ 
6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Ajuntament de 
Ses Salines 

P0705900I B 
6.000,00 

€ 
6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Ajuntament de 
Sineu 

P0706000G B 
6.000,00 

€ 
6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Ajuntament de 
Sóller 

P0706100E D 
10.000,00 

€ 
10.000,00 

€ 
5.000,00 € 5.000,00 € 

Ajuntament de 
Son Servera 

P0706200C D 
10.000,00 

€ 
10.000,00 

€ 
5.000,00 € 5.000,00 € 

Ajuntament de 
Valldemossa 

P0706300A A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Vilafranca de 
Bonany 

P0706500F B 
6.000,00 

€ 
6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 



   TOTALS 335.000,00 
€ 166.500,00 € 166.500,00 € 

 
CONVOCATÒRIA PLURIANNAL 2018-2019 AL FONS D'ACTIVITATS DEL CATÀLEG 

D'ACTIVITATS CULTURALS DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA (CACIM) PER A 
ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL O ELS ORGANISMES PÚBLICS QUE EN DEPENEN 

       

ANNEX 1 - LÍNIA II - Subvencions concedides 

 

ENTITAT NIF 

T
R

A
M

   
/  

 P
O

B
L

A
C

IÓ
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

(P
u

n
t 

o
n

zè
 d

e 
la

 
co

n
vo

ca
tò

ri
a)

 

IM
P

O
R

T
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

(P
u

n
t 

o
n

zè
 d

e 
la

 
co

n
vo

ca
tò

ri
a)

 
IMPORT 

DEMANAT 

IMPORT 
CONCESSIÓ                                                 
Línia II - 2018 

IMPORT 
CONCESSIÓ                                                 
Línia II - 2019 

Ajuntament 
d'Alaró 

P0700100A B 
6.000,00 

€ 
6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Ajuntament 
d'Alcúdia 

P0700300G D 
10.000,00 

€ 
10.000,00 

€ 
5.000,00 € 5.000,00 € 

Ajuntament 
d'Algaida 

P0700400E B 
6.000,00 

€ 
6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Ajuntament 
d'Andratx 

P0700500B D 
10.000,00 

€ 
10.000,00 

€ 
5.000,00 € 5.000,00 € 

Ajuntament 
d'Ariany 

P0706600D A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament 
d'Artà 

P0700600J C 
7.500,00 

€ 
7.500,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 

Ajuntament de 
Banyalbufar 

P0700700H A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Binissalem 

P0700800F C 
7.500,00 

€ 
7.500,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 

Ajuntament de 
Búger 

P0700900D A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Bunyola 

P0701000B C 
7.500,00 

€ 
7.500,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 

Ajuntament de 
Calvià 

P0701100J E 
11.000,00 

€ 
11.000,00 

€ 
5.500,00 € 5.500,00 € 

Ajuntament de 
Campanet 

P0701200H A 
4.000,00 

€ 
6.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Campos 

P0701300F D 
10.000,00 

€ 
10.000,00 

€ 
5.000,00 € 5.000,00 € 

Ajuntament de 
Capdepera 

P0701400D D 
10.000,00 

€ 
10.000,00 

€ 
5.000,00 € 5.000,00 € 

Ajuntament de 
Consell 

P0701600I B 
6.000,00 

€ 
6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Ajuntament de 
Costitx 

P0701700G A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 



Ajuntament de 
Deià 

P0701800E A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament 
d'Esporles 

P0702000A B 
6.000,00 

€ 
6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Ajuntament 
d'Estellencs 

P0702100I A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Felanitx 

P0702200G D 
10.000,00 

€ 
10.000,00 

€ 
5.000,00 € 5.000,00 € 

Ajuntament 
d'Inca 

P0702700F E 
11.000,00 

€ 
11.000,00 

€ 
5.500,00 € 5.500,00 € 

Ajuntament de 
Lloret de 
Vistalegre 

P0702800D A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Lloseta 

P0702900B B 
6.000,00 

€ 
6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Ajuntament de 
Llubí 

P0703000J A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Llucmajor 

P0703100H E 
11.000,00 

€ 
11.000,00 

€ 
5.500,00 € 5.500,00 € 

Ajuntament de 
Manacor 

P0703300D E 
11.000,00 

€ 
11.000,00 

€ 
5.500,00 € 5.500,00 € 

Ajuntament de 
Mancor de la Vall 

P0703400B A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Maria de la Salut 

P0703500I A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Marratxí 

P0703600G E 
11.000,00 

€ 
11.000,00 

€ 
5.500,00 € 5.500,00 € 

Ajuntament de 
Montuïri 

P0703800C A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Muro 

P0703900A C 
7.500,00 

€ 
7.500,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 

Ajuntament de 
Petra 

P0704100G A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Pollença 

P0704200E D 
10.000,00 

€ 
10.000,00 

€ 
5.000,00 € 5.000,00 € 

Ajuntament de 
Porreres 

P0704300C B 
6.000,00 

€ 
6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Ajuntament de 
Puigpunyent 

P0704500H A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Sa Pobla 

P0704400A D 
10.000,00 

€ 
10.000,00 

€ 
5.000,00 € 5.000,00 € 

Ajuntament de 
Sant Joan 

P0704900J A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Sant Llorenç des 
Cardassar 

P0705100F C 
7.500,00 

€ 
7.500,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 

Ajuntament de 
Santa Eugènia 

P0705300B A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Santa Margalida 

P0705500G D 
10.000,00 

€ 
10.000,00 

€ 
5.000,00 € 5.000,00 € 

Ajuntament de 
Santa María del 

P0705600E C 
7.500,00 

€ 
7.500,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 



Camí 

Ajuntament de 
Santanyí 

P0705700C D 
10.000,00 

€ 
10.000,00 

€ 
5.000,00 € 5.000,00 € 

Ajuntament de 
Selva 

P0705800A B 
6.000,00 

€ 
6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Ajuntament de 
Sencelles 

P0704700D B 
6.000,00 

€ 
6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Ajuntament de 
Ses Salines 

P0705900I B 
6.000,00 

€ 
6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Ajuntament de 
Sineu 

P0706000G B 
6.000,00 

€ 
6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Ajuntament de 
Sóller 

P0706100E D 
10.000,00 

€ 
10.000,00 

€ 
5.000,00 € 5.000,00 € 

Ajuntament de 
Son Servera 

P0706200C D 
10.000,00 

€ 
10.000,00 

€ 
5.000,00 € 5.000,00 € 

Ajuntament de 
Valldemossa 

P0706300A A 
4.000,00 

€ 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ajuntament de 
Vilafranca de 
Bonany 

P0706500F B 
6.000,00 

€ 
6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

   TOTALS 346.000,00 
€ 172.000,00 € 172.000,00 € 

 
CONVOCATÒRIA PLURIANNAL 2018-2019 AL FONS D'ACTIVITATS DEL CATÀLEG 

D'ACTIVITATS CULTURALS DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA (CACIM) PER A 
ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL O ELS ORGANISMES PÚBLICS QUE EN DEPENEN 

       

ANNEX 1 - LÍNIA III - Subvencions concedides 
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IMPORT 
DEMANAT 

IMPORT 
CONCESSIÓ                                                 

Línia III - 
2018 

IMPORT 
CONCESSIÓ                                                 

Línia III - 
2019 

Ajuntament d'Alaró P0700100A B 
1.750,00 

€ 
1.750,00 

€ 
875,00 € 875,00 € 

Ajuntament d'Algaida P0700400E B 
1.750,00 

€ 
1.750,00 

€ 
875,00 € 875,00 € 

Ajuntament d'Andratx P0700500B D 
2.500,00 

€ 
2.500,00 

€ 
1.250,00 € 1.250,00 € 

Ajuntament d'Ariany P0706600D A 
1.400,00 

€ 
1.400,00 

€ 
700,00 € 700,00 € 

Ajuntament d'Artà P0700600J C 
2.150,00 

€ 
2.150,00 

€ 
1.075,00 € 1.075,00 € 



Ajuntament de 
Banyalbufar 

P0700700H A 
1.400,00 

€ 
1.400,00 

€ 
700,00 € 700,00 € 

Ajuntament de 
Binissalem 

P0700800F C 
2.150,00 

€ 
2.150,00 

€ 
1.075,00 € 1.075,00 € 

Ajuntament de Búger P0700900D A 
1.400,00 

€ 
1.400,00 

€ 
700,00 € 700,00 € 

Ajuntament de Bunyola P0701000B C 
2.150,00 

€ 
2.150,00 

€ 
1.075,00 € 1.075,00 € 

Institut Municipal 
d'Educació i Biblioteques 

Q0700491D E 
2.820,00 

€ 
2.820,00 

€ 
1.410,00 € 1.410,00 € 

Ajuntament de 
Campanet 

P0701200H A 
1.400,00 

€ 
1.750,00 

€ 
700,00 € 700,00 € 

Ajuntament de Campos P0701300F D 
2.500,00 

€ 
2.500,00 

€ 
1.250,00 € 1.250,00 € 

Ajuntament de 
Capdepera 

P0701400D D 
2.500,00 

€ 
2.500,00 

€ 
1.250,00 € 1.250,00 € 

Ajuntament de Consell P0701600I B 
1.750,00 

€ 
1.750,00 

€ 
875,00 € 875,00 € 

Ajuntament de Costitx P0701700G A 
1.400,00 

€ 
1.400,00 

€ 
700,00 € 700,00 € 

Ajuntament de Deià P0701800E A 
1.400,00 

€ 
1.400,00 

€ 
700,00 € 700,00 € 

Ajuntament d'Esporles P0702000A B 
1.750,00 

€ 
1.750,00 

€ 
875,00 € 875,00 € 

Ajuntament d'Estellencs P0702100I A 
1.400,00 

€ 
1.400,00 

€ 
700,00 € 700,00 € 

Ajuntament de Felanitx P0702200G D 
2.500,00 

€ 
2.500,00 

€ 
1.250,00 € 1.250,00 € 

Ajuntament d'Inca P0702700F E 
2.820,00 

€ 
2.820,00 

€ 
1.410,00 € 1.410,00 € 

Ajuntament de Lloret de 
Vistalegre 

P0702800D A 
1.400,00 

€ 
1.400,00 

€ 
700,00 € 700,00 € 

Ajuntament de Lloseta P0702900B B 
1.750,00 

€ 
1.750,00 

€ 
875,00 € 875,00 € 

Ajuntament de Llubí P0703000J A 
1.400,00 

€ 
1.400,00 

€ 
700,00 € 700,00 € 

Ajuntament de Llucmajor P0703100H E 
2.820,00 

€ 
2.820,00 

€ 
1.410,00 € 1.410,00 € 

Ajuntament de Manacor P0703300D E 
2.820,00 

€ 
2.820,00 

€ 
1.410,00 € 1.410,00 € 

Ajuntament de Mancor 
de la Vall 

P0703400B A 
1.400,00 

€ 
1.400,00 

€ 
700,00 € 700,00 € 

Ajuntament de Maria de 
la Salut 

P0703500I A 
1.400,00 

€ 
1.400,00 

€ 
700,00 € 700,00 € 

Ajuntament de Marratxí P0703600G E 
2.820,00 

€ 
2.820,00 

€ 
1.410,00 € 1.410,00 € 

Ajuntament de Montuïri P0703800C A 
1.400,00 

€ 
1.400,00 

€ 
700,00 € 700,00 € 

Ajuntament de Muro P0703900A C 
2.150,00 

€ 
2.150,00 

€ 
1.075,00 € 1.075,00 € 



Ajuntament de Petra P0704100G A 
1.400,00 

€ 
1.400,00 

€ 
700,00 € 700,00 € 

Ajuntament de Pollença P0704200E D 
2.500,00 

€ 
2.500,00 

€ 
1.250,00 € 1.250,00 € 

Ajuntament de Porreres P0704300C B 
1.750,00 

€ 
1.750,00 

€ 
875,00 € 875,00 € 

Ajuntament de 
Puigpunyent 

P0704500H A 
1.400,00 

€ 
1.400,00 

€ 
700,00 € 700,00 € 

Ajuntament de Sa Pobla P0704400A D 
2.500,00 

€ 
2.500,00 

€ 
1.250,00 € 1.250,00 € 

Ajuntament de Sant 
Joan 

P0704900J A 
1.400,00 

€ 
1.400,00 

€ 
700,00 € 700,00 € 

Ajuntament de Sant 
Llorenç des Cardassar 

P0705100F C 
2.150,00 

€ 
2.150,00 

€ 
1.075,00 € 1.075,00 € 

Ajuntament de Santa 
Eugènia 

P0705300B A 
1.400,00 

€ 
1.400,00 

€ 
700,00 € 700,00 € 

Ajuntament de Santa 
Margalida 

P0705500G D 
2.500,00 

€ 
2.500,00 

€ 
1.250,00 € 1.250,00 € 

Ajuntament de Santa 
María del Camí 

P0705600E C 
2.150,00 

€ 
7.500,00 

€ 
1.075,00 € 1.075,00 € 

Ajuntament de Santanyí P0705700C D 
2.500,00 

€ 
2.500,00 

€ 
1.250,00 € 1.250,00 € 

Ajuntament de Selva P0705800A B 
1.750,00 

€ 
1.750,00 

€ 
875,00 € 875,00 € 

Ajuntament de Sencelles P0704700D B 
1.750,00 

€ 
1.750,00 

€ 
875,00 € 875,00 € 

Ajuntament de Sineu P0706000G B 
1.750,00 

€ 
1.750,00 

€ 
875,00 € 875,00 € 

Ajuntament de Sóller P0706100E D 
2.500,00 

€ 
2.500,00 

€ 
1.250,00 € 1.250,00 € 

Ajuntament de Son 
Servera 

P0706200C D 
2.500,00 

€ 
2.500,00 

€ 
1.250,00 € 1.250,00 € 

Ajuntament de 
Valldemossa 

P0706300A A 
1.400,00 

€ 
1.400,00 

€ 
700,00 € 700,00 € 

Ajuntament de Vilafranca 
de Bonany 

P0706500F B 
1.750,00 

€ 
1.750,00 

€ 
875,00 € 875,00 € 

   TOTALS 99.000,00 
€ 

46.650,00 
€ 

46.650,00 
€ 

 

ACORD PER A L’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE MINIMIS AL FONS DE 
CREACIÓ, PRODUCCIÓ I PROGRAMACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES 2018. 

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

Antecedents 

1. El Consell Executiu, en sessió de dia 28 de febrer de 2018 (BOIB núm. 30, de 8 de 
març de 2018), va aprovar la convocatòria d’ajuts de minimis al fons de creació, 
producció i programació d’arts escèniques 2018. 



2. La comissió tècnica d’avaluació, reunida en les corresponents sessions, segons consta 
en l’acta respectiva, juntament amb els annexos adjunts, i d’acord amb el que preveu en 
la convocatòria i l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, 
examinaren i avaluaren les sol·licituds, així com també varen emetre l’informe recollit 
en l’acta que serveix de base a l’òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució 
definitiva. 

3. El 27 de juny de 2018, l’òrgan instructor ha emès l’informe sobre el compliment dels 
requisits de les normes que regeixen la convocatòria esmentada per part de les persones 
beneficiàries. 

4. El 27 de juny de 2018, s’ha emès informe favorable sobre els aspectes jurídics 
d’aquesta proposta. 

5. Dia 13 de juliol de 2018 la Intervenció Delegada. Centre La Misericòrdia, ha emès 
informe favorable de fiscalització prèvia de la proposta d’acord per a la resolució i 
concessió de la convocatòria. 

6. Consta en l’expedient l’existència de crèdit pressupostari per import de 300.000,00 €, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20.33430.47902 (d’acord amb l’RC amb el núm. 
d’operació 220180000084) del pressupost del Consell de Mallorca de l’any 2018, per 
dotar la convocatòria de subvencions esmentada. 

Fonaments de dret 

1. Les competències del Consell de Mallorca en matèria de cultura, activitats artístiques 
i culturals, foment i difusió de la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica 
i audiovisual, literària, dansa i arts combinades, i promoció i animació sociocultural, 
venen regulades, específicament, per l'article 70.18 de l'Estatut d’Autonomia de las Illes 
Balears i pel el Decret d'organització del Consell de Mallorca, de dia 9 de juny de 2017 
(BOIB núm. 73, de 15 de juny de 2017), dins el marc de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, 
de consells insulars i de la Llei 20/2006, de 25 de desembre, municipal i de règim local 
de les Illes Balears. 

2. L'òrgan competent per aprovar aquesta convocatòria, acordar la concessió i autoritzar 
la despesa és el Consell Executiu, en virtut del que preveu la base 23.4 de les bases 
d'execució del pressupost del Consell de Mallorca de l´any 2018 i l´article 28.f) del 
Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple, de 2 de juliol de 
2001 (BOIB núm. 102, de 25 d'agost de 2001) i modificat per acords del Ple de: 8 de 
març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004), 28 de juliol de 2008 (BOIB 
núm. 113, de 14 d’agost de 2008), 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 
d’octubre de 2011), 14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 18 de juny de 2013), 9 
d’octubre de 2014 (BOIB núm. 145, de 21 d’octubre de 2014), 8 d’octubre de 2015 
(BOIB núm. 186, de 24 de desembre de 2015), 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 
157, de 15 de desembre de 2016) i 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 2, de 5 de 
gener de 2017). 

3. L’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, de 23 de desembre de 
2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003), al Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de 
subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol de 2006). 



4. Les normes pròpies de la convocatòria aprovada mitjançant acord del Consell 
Executiu de dia de 28 de febrer de 2018 (BOIB núm. 30, de 8 de març de 2018. 

5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015). 

6. Llei 4072015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic. 

7. El Reglament CE núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a 
l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat de la CE a les ajudes de minimis.  

Atesos el antecedents i els fonaments de dret exposats, en virtut de les atribucions que 
m'han estat conferides, proposo que el Consell Executiu del Consell de Mallorca, adopti 
el següent, 

Acord 

1) Línia 1. Ajudes de minimis per a les produccions d’arts escèniques de noves 
empreses. 

1.1 Admetre l’escrit de desistiment de data 30 de maig de 2018 i núm. de registre 19184 
i, en conseqüència, tenir per desistida la sol·licitud de la Sra. APG, amb NIF. XXXX. 

1.2 Excloure la sol·licitud presentada per la Sra. BA, amb NIF. XXXX, quant al 
projecte anomenat " Clea en el bosque de coral", al no haver assolit la puntuació 
mínima. 

1.3 Concedir la quantitat de 33.703,62 € (per a producció 27.703,62 € i per a explotació 
6.000,00 €), a favor de les persones i projectes que s’assenyalen en l’Annex 1 L 1 – 
Producció i Explotació - Subvencions concedides, el qual forma part integrant d’aquesta 
acta, .i disposar-ne la despesa a favor seu, amb càrrec a la partida pressupostària 
20.33430.47902, per les quantitats que s’hi esmenten. 

2) Línia 2. Ajuts de minimis per a les produccions d’arts escèniques d’empreses no 
consolidades. 

2.1 Concedir la quantitat de 26.694,23 € (per a producció 26.694,23 € i per a explotació 
0,00 € al no haver-hi sol·licituds), a favor de les persones i projectes que s’assenyalen 
en l’Annex 1 L 2 – Producció i Explotació - Subvencions concedides, el qual forma part 
integrant d’aquesta acta, i disposar-ne la despesa a favor seu, amb càrrec a la partida 
pressupostària 20.33430.47902, per les quantitats que s’hi esmenten. 

3) Línia 3. Ajuts de minimis per a les produccions d’arts escèniques d’empreses 
consolidades 

3.1 Admetre l’escrit de desistiment de data 26 de juny de 2018 i núm. de registre 22531 
i, en conseqüència, tenir per desistida la sol·licitud de la Sra. MAOR, amb NIF. XXXX, 
en representació de la mercantil Cia Mariantònia Oliver SL, amb NIF. B57382111, i per 
a les vessants de producció i explotació. 

3.2 Concedir la quantitat de 142.188,25 € (per a producció 94.135,96 € i per a 
explotació 48.052,29 €), a favor de les persones i projectes que s’assenyalen en l’Annex 
1 L 3 – Producció i Explotació - Subvencions concedides el qual forma part integrant 
d’aquesta acta, i disposar-ne la despesa a favor seu, amb càrrec a la partida 
pressupostària 20.33430.47902, per les quantitats que s’hi esmenten. 



4) Línia 4. Ajuts de minimis per a la realització de fires, mostres, certàmens i festivals 
d’arts escèniques 

4.1 Tenir per desistit, al no haver atès el requeriment d’esmena de la sol·licitud, al Sr. 
CE, amb NIE XXXX, amb el projecte anomenat “Festival Circ de les Cultures. XI 
edició (BOE núm. 125, de 23 de maig de 2018). 

4.2 Acréixer la dotació econòmica de la Línia 4 per import de 5.000,00 €. 

4.3 Concedir la quantitat de 45.000,00 €, a favor de les persones i projectes que 
s’assenyalen en l’Annex 1 L 4 – Subvencions concedides el qual forma part integrant 
d’aquesta acta, i disposar-ne la despesa a favor seu, amb càrrec a la partida 
pressupostària 20.33430.47902, per les quantitats que s’hi esmenten. 

5) Anular l’autorització de despesa (A) amb núm. d’operació 220180002401, per la 
quantitat de 52.413,90 €, com a romanent resultant de la diferència entre la quantitat de 
la dotació pressupostària destinada a les subvencions d’aquesta convocatòria i els 
imports de les subvencions concedides. 

6) Revertir a la partida pressupostària 20.33430.47902 l’import de 52.413,90 €, i 
anular la retenció de crèdit (RC) amb número d’operació 220180000084 pel mateix 
import. 

7) Autoritzar, en els termes que preveu l’Ordenança General de Subvencions del 
Consell de Mallorca i l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de 
Subvencions, a les persones que es relacionen en l’”Annex 2 – Sol·licituds autorització 
despeses per vinculació”, a subcontractar per vinculació les activitats subvencionades 
que s’exposen en la sol·licitud. 

Contra aquesta resolució, 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. 

 
CONVOCATÒRIA D'AJUTS DE MINIMIS AL FONS DE CREACIÓ, PRODUCCIÓ I PROGRAMACIÓ D'ARTS 

ESCÈNIQUES 2018 

LÍNIA 1 

ANNEX 1  L 1 - PRODUCCIÓ I EXPLOTACIÓ - SUBVENCIONS CONCEDIDES 



PRODUCCIÓ EXPLOTACIÓ 
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proje
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punt 

Impor
t 

subv
enció 
explo
tació 

PLM XXXX 

La 
Nostr
a 
Tosc
a 

9.900,00 
€ 

6.435,
00 € 

49,00 
5.78
1,51 

€ 

5.781,
51 € 

Explo
tació 
La 
Nostr
a 
Tosc
a 

7.188,00 
€ 

4.672,
20 € 

49,00 
5.26
8,48 

€ 

3.000,
00 € 

LVG XXXX 
Vinyò
vol 

5.200,00 
€ 

3.380,
00 € 

48,10 
5.67
5,31 

€ 

3.380,
00 € 

No 
sol·lic
itat 

No 
sol·licitat 

        

PBB XXXX Duo 
25.680,9

0 € 
14.28

0,90 € 
44,00 

5.19
1,56 

€ 

5.191,
56 € 

Explo
tació 
DUO  

7.600,00 
€ 

4.600,
00 € 

44,00 
4.73
0,88 

€ 

3.000,
00 € 

Cultur
al-
ment 
S.C. 

J5789
4313 

Dard
er i 
els 
altres 

9.340,00 
€ 

7.840,
00 € 

41,20 
4.86
1,18 

€ 

4.861,
18 € 

No 
sol·lic
itat 

No 
sol·licitat 

        

JFC XXXX 

Caba
ret 
intimí
ssim 

16.412,1
7 € 

10.66
5,99 € 

36,50 
4.30
6,63 

€ 

4.306,
63 € 

No 
sol·lic
itat 

No 
sol·licitat 

        

JLGL XXXX 

Jame
s and 
the 
snow
man 

8.650,00 
€ 

5.622,
50 € 

35,45 
4.18
2,74 

€ 

4.182,
74 € 

No 
sol·lic
itat 

No 
sol·licitat 

        

    

TOTA
L 
PUNT
S 

254,2
5 

TOT
AL 

27.70
3,62 € 

  

TOTA
L 
PUNT
S 

93,00 TOT
AL 

6.000,
00 € 

    
VALO
R 
PUNT 

117,9
9 € 

    
VALO
R 
PUNT 

107,5
2 € 

  

              

 

 
 
 

CONVOCATÒRIA D'AJUTS DE MINIMIS AL FONS DE CREACIÓ, PRODUCCIÓ I 
PROGRAMACIÓ D'ARTS ESCÈNIQUES 2018 

LÍNIA 2 

ANNEX 1 L 2 - PRODUCCIÓ I EXPLOTACIÓ - SUBVENCIONS CONCEDIDES 

         

PRODUCCIÓ 
EXPLOTAC

IÓ 

Persona 
o entitat 
sol·licita

nt 

NIF Nom del 
projecte 

Pressupost 
subvenciona

ble 

Quantitat 
sol·licitad

a 

Puntuac
ió total 

Import 
inicial 

segons 
valor 
punt 

Import 
subvenci

ó 
producci

ó 

Nom del 
projecte 

GMK XXXX Körper 
29.707,00 

€ 
18.000,

00 € 
47,5 

18.000,
00 € 

18.000,
00 € 

No sol·licitat 



AuMen
ts 

B575297
60 

Llumenar
et blau 

13.375,74 
€ 

13.325,
74 € 

42 
13.325,

74 € 
8.694,2

3 € 
No sol·licitat 

    
TOTAL 
PUNTS 89,5 TOTAL 

26.694,
23 € 

 

    
VALOR 

PUNT 
558,65 

€ 
   

 

CONVOCATÒRIA D'AJUTS DE MINIMIS AL FONS DE CREACIÓ, PRODUCCIÓ I PROGRAMACIÓ 
D'ARTS ESCÈNIQUES 2018 

LÍNIA 3 

ANNEX 1 L 3 - PRODUCCIÓ I EXPLOTACIÓ - SUBVENCIONS CONCEDIDES 

PRODUCCIÓ EXPLOTACIÓ 

Person
a o 

entitat 
sol·licit

ant 

NIF 

Nom 
del 
proj
ecte 

Pressu
post 

subvec
niona. 

Quant
itat 

sol·lic
itada 

Punt
uació 
total 

Impo
rt 

inicia
l 

sego
ns 

valor 
punt 

Impor
t 

subv
enció 
produ
cció 

Nom 
del 

proje
cte 

Pressu
post 

subven
ciona. 

Quant
itat 

sol·lic
itada 

Punt
uació 
total 

Impo
rt 

inicia
l 

sego
ns 

valor 
punt 

Impor
t 

subv
enció 
explo
tació 

La 
Fornal 
d'Espec
tacles 
de 
Ferro 
S.L.U. 

B5718
2065 

Mad
ame 
Mari
e 

42.174,
00 € 

27.41
3,00 € 

47,50 
15.24
4,65 

€ 

15.24
4,65 € 

Explot
ació 
Gira 
Mallor
ca 

35.251,
25 € 

10.00
0,00 € 

47,50 
10.79
1,52 

€ 

10.00
0,00 € 

SJR XXXX 
Sent
inel 

13.693,
43 € 

13.69
3,43 € 

46,00 
14.76
3,24 

€ 

8.900,
72 € 

No 
sol·lici
tat 

          

Estudi 
Zero 
Teatre 
S.C.L. 

F0727
6207 

Rrrp
rrr! 

67.803,
74 € 

35.00
0,00 € 

45,50 
14.60
2,77 

€ 

14.60
2,77 € 

Explot
ació 

33.609,
72 € 

10.00
0,00 € 

45,50 
10.33
7,14 

€ 

10.00
0,00 € 

Zoo 
Music 
Produc
cions 
S.L.U. 

B5723
1912 

Una 
tiend
a en 
Parí
s 

30.280,
00 € 

28.63
0,00 € 

45,50 
14.60
2,77 

€ 

14.60
2,77 € 

No 
sol·lici
tat 

          

LMM XXXX 

La 
vuelt
a al 
mud
o en 
99 
dias 

30.982,
50 € 

22.50
0,00 € 

43,83 
14.06
6,80 

€ 

14.06
6,80 € 

Explot
ació 
tempo
rada 
Pasod
os 
2017-
2018 

98.819,
79 € 

60.00
0,00 € 

43,83 
9.957
,73 € 

9.957,
73 € 

Iguana 
Teatre 
S.L. 

B0727
0127 

Don
es 
en 
confl
icte 

49.925,
00 € 

31.45
1,00 € 

43,75 
14.04
1,12 

€ 

14.04
1,12 € 

Explot
ació 

39.150,
00 € 

10.00
0,00 € 

43,75 
9.939
,56 € 

9.939,
56 € 

S'hostal 
des 
Moixos 
S.L.U. 

B5750
1140 

Filip
po 
Mio 

53.726,
42 € 

34.92
2,17 € 

39,50 
12.67
7,13 

€ 

12.67
7,13 € 

Resid
ència 
a 
Palma 
de 
"Filipp
o Mio" 

14.955,
00 € 

8.155,
00 € 

39,50 
8.974
,00 € 

8.155,
00 € 

    

TOTA
L 
PUNT
S 

311,5
8  

94.13
5,96 €   

TOTA
L 
PUNT
S 

220,0
8  

48.05
2,29 € 



    
VALO
R 
PUNT 

320,9
4 €     

VALO
R 
PUNT 

227,1
9 €   

 

CONVOCATÒRIA D'AJUTS DE MINIMIS AL FONS DE CREACIÓ, PRODUCCIÓ I 
PROGRAMACIÓ D'ARTS ESCÈNIQUES 2018 

LÍNIA 4 
ANNEX 1 L 4 - SUBVENCIONS CONCEDIDES 

       

ENTIT
AT 

CIF 
PROJECT

E 

PRESSUPOST 
SUBVENCIONA

BLE 

QUANTITAT 
SOL·LICITA

DA 

PUNTUAC
IÓ TOTAL 

IMPORT 
SUBVENC

IÓ 

SJR XXXX 

Circaire  - 
Mostra de 
Circ 
d'Alcúdia 

69.694,21 € 19.800,21 € 43,50 15.000,00 
€ 

Estudi 
Zero 
Teatre 
S.C.L. 

F072762
07 

III Mostra 
de Teatre 
Internacio
nal 
Independe
nt i 
Alternatiu 

41.039,89 € 15.000,00 € 39,50 15.000,00 
€ 

Til 
Teatre 
Elàstic 
Nou 
S.L. 

B079959
96 

20è 
Festival 
Internacio
nal de 
Teatre de 
Teresetes 
de 
Mallorca 

107.664,10 € 30.000,00 € 30,00 15.000,00 
€ 

   
   TOTAL 45.000,00 

€ 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUTS DE MINIMIS AL FONS DE CREACIÓ, PRODUCCIÓ I 
PROGRAMACIÓ D'ARTS ESCÈNIQUES 2018 

ANNEX 2 - Sol·licituds autorització despeses per vinculació 

ENTITAT NIF 
SOL·LICITA 

AUTORITZACIÓ 

PRESENTA 
PRESSUPOSTOS, 

CONVENI, ETC. 

Iguana Teatre S.L. B07270127 SI SI 

LMM XXXX SI SI 

JFC XXXX SI SI 

SJR XXXX SI SI 



LVG XXXX SI SI 

La Fornal d'Espectacles de 
Ferro S.L.U. 

B57182065 SI SI 

S'Hostal des Moixos S.L.U. B57501140 SI SI 

JLGL XXXX SI SÍ 

 

PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE REINTEGRAMENT PARCIAL 
DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ, 
DERIVADA DE LA CONVOCATÒRIA PEL FOMENT DE L’ESPORT 
MITJANÇANT AJUDES AL MANTENIMENT I MILLORA 
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PÚBLIQUES DE MALLORCA. 

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

Antecedents 

1. El  22 de novembre de 2017 el Consell Executiu va acordar concedir a l’Ajuntament 
de Marratxí una subvenció per import de 91.766,55€. (BOIB núm. 144, de 25 de 
novembre de 2017). 

2. El dia 14/12/2017 es va abonar la totalitat de la subvenció concedida com a bestreta 
d’acord amb el previst al punt 14.3 de la convocatòria. 

3. En data 27/03/2018 l’Ajuntament de Marratxí  ha presentat la documentació 
justificativa. 

4. Atesa la documentació justificativa de les despeses corresponents al projecte 
subvencionat presentada per l’ajuntament beneficiari, resulta que ha justificat 
correctament  per import de 91.161,55€. 

5. No obstant això, no s’acredita que l’actuació núm. 4 “Reparació parquet del 

poliesportiu Pla de Na Tesa de 605,00€” s’hagi abonat. La resta de despeses sí que 
han estat correctament justificades.  

6. Atès que l’entitat beneficiària no ha justificat correctament aquesta despesa de la 
subvenció esmentada, pertoca iniciar el procediment per declarar el reintegrament 
parcial per import de 605,00€. 

7. Dins  el termini de quinze dies hàbils concedits a l’entitat interessada, l’Ajuntament 
de Marratxí ha presentat escrit  en data 25 de maig de 2018  mostrant la seva 
conformitat amb el procediment de reintegrament parcial,  comunicant que no 
presentarà al·legacions contra la resolució d’inici. 

8. Atès l’informe de l’instructor de dia 28/05/2018  sobre la declaració de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida. 

Fonaments de Dret 

1. D’acord amb el previst a l’article 92.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de subvencions  «S’entendrà incomplida l'obligació de justificar quan 
l'Administració, en les seves actuacions de comprovació o control financer, detectés 



que en la justificació realitzada per el beneficiari s’haguessin inclòs despeses que no 
responguessin a l'activitat subvencionada, que no haguessin suposat un cost 
susceptible de subvenció, que haguessin estat ja finançats per altres subvencions o 
recursos, o que  s’haguessin justificat mitjançant documents que no reflectissin la 
realitat de les operacions”. 

2. D’acord amb el previst a l’article 94.1 i 94.2  de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions, l’acord que iniciï el procediment de 
reintegrament indicarà la causa que determini l’inici, les obligacions incomplides i 
l’import de la subvenció afectada. L’ acord serà notificat a l’interessat, concedint un 
termini de 15 dies per fer les al·legacions i presentar els documents que consideri 
pertinents.  

3. D’acord amb el previst a l’article 94.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de subvencions, a més del reintegrament de l’import subvencionat, també 
s’han de reintegrar juntament amb la liquidació  dels interessos de demora. 

D’acord amb l’art. 1 g) del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 9 
de juny de 2017 pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca 
(BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015BOIB núm. 73, de 15 de juny de 2017; 
BOIB núm. 77, de 24 de juny de 2017; BOIB núm. 92, de 29 de juliol de 2017; 
BOIB núm. 12, de 25 de gener de 2018; BOIB núm. 20, de 13 de febrer de 2018; 
BOIB núm. 43, de 7 d’abril de 2018), en relació amb el previst a la Base 23.5  
d’Execució del Pressupost de 2018  del Consell de Mallorca, correspon als 
consellers executius: ...«resoldre subvencions, fer aportacions, així com autoritzar i 

disposar despeses de quantia igual o inferior a dos-cents cinquanta mil euros 

(250.000,00€) ». 

Per tot això, propòs al Consell Executiu, la següent : 

Proposta d’acord 

1. DECLARAR EL REINTEGRAMENT  PARCIAL de la subvenció concedida a 
l’Ajuntament de Marratxí, amb NIF P0703600G pel foment de l’esport mitjançant 
ajudes al manteniment i millora d’instal·lacions esportives públiques de Mallorca, per 
import total de 615,26€, del que 605,00€ corresponen a l’import incorrectament 
justificats i els altres 10,26€ als interessos de demora.  

2. NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la intervenció delegada. 

Recursos 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

a) Directament, 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 aquesta notificació. 

b) El recurs de reposició potestatiu davant el conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports, en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 
notificació. Contra la desestimació expressa d’aquest recurs de reposició, 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 de reposició.  

Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu 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, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 

PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’ADJUDICACIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER DUR A TERME ACTIVITATS O 
PROJECTES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A L’ANY 2018. 

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

Antecedents 

1. El Consell Executiu, mitjançant acord de dia 7 de març de 2018, va aprovar 
l’expedient de la Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats o projectes de 
participació ciutadana per a l’any 2018 (BOIB núm. 43, de 7 d’abril de 2018; Ref. 
BDNS 390421). 

2. La Comissió avaluadora, reunida el dia 2 de juliol de 2018, va emetre informe relatiu 
a la resolució de la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats o projectes de 
participació ciutadana per a l’any 2018. 

3. Dia 3 de juliol de 2018, l’òrgan instructor del procediment va emetre informe sobre el 
compliment dels requisits, establerts en les bases de la convocatòria, per part de les 
entitats beneficiàries. 

4. Dia 4 de juliol de 2018, el cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència, va emetre informe jurídic favorable relatiu a 
l’adjudicació de subvencions d’aquesta convocatòria. 

5. L’aportació econòmica que representa la convocatòria està prevista dins del 
pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 2018 amb càrrec a les partides 
pressupostàries 00.92400.46200 i 00.92400.48900, i es disposa dels corresponents 
certificats d’existència de crèdit. 

6. El Servei d’Intervenció, amb data 19 de juliol de 2018, ha emès informe de 
fiscalització prèvia de conformitat relatiu a la concessió de les subvencions d’aquesta 
convocatòria (FS-008/18) 

Fonaments  

1. L’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, aprovada pel 
Ple del Consell de Mallorca, en la sessió de dia 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 
21, de 18 de febrer de 2017). 



2. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 

3. L’òrgan competent per aprovar i resoldre el procediment, d’acord amb l’article 28 f) 
del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, modificat per acord del Ple del Consell 
de Mallorca en la sessió de dia 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de dia 15 de 
desembre de 2016), i la base 23.4 de les Bases d’execució del pressupost del Consell de 
Mallorca, és el Consell Executiu. 

Per tot això, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu que adopti el següent  

Acord 

1. Aprovar i concedir les subvencions a les entitats d’administració local (Línia 1) i a les 
entitats sense ànim de lucre (Línia 2) per les quantitats que es detallen a l’annex 1. 

2. Disposar d’una despesa de:  

- 150.000,00€ a favor de les entitats d’administració local que es detallen a l’annex 1, a 
la Línia 1: Projectes de participació d’entitats d’administració local, per les quanties que 
hi figuren. 

- 150.000,00€ a favor de les entitats sense ànim de lucre que es detallen a l’annex 1, a la 
Línia 2: Projectes de participació d’entitats sense ànim de lucre, per les quanties que hi 
figuren. 

3. Traslladar la sol·licitud de l’entitat de l’Associació Pa i Mel, amb NIF G07769433, 
pel projecte Activitats socioculturals al projecte Tamagad (Línia 2) a la Direcció insular 
de Promoció Sociocultural, perquè sigui estudiada i avaluada en el marc de la 
Convocatòria de subvencions destinades a fomentar la promoció sociocultural i 
l’associacionisme, any 2018. 

4. Desestimar les sol·licituds de subvenció de les entitats següents: 

- Ajuntament de Calvià, P0701100J. Exp. PC/A32 Foment de la participació ciutadana. 
La sol·licitud està presentada fora del termini establert al punt desè de la Convocatòria. 
L’Ajuntament de Calvià no té conveni signat amb el Consell de Mallorca, per la qual 
cosa els documents presentats tenen efectes jurídics des del moment que varen tenir 
entrada al Reg. Gral. del Consell de Mallorca (2 de maig de 2018, núm. 15689). 

- Associació Vida Creixent, G07322688. Exp. PC/E03 Trobades grups de persones 

majors de Mallorca. D’acord amb el punts tercer i quart de la Convocatòria, el projecte 
no té per objecte la participació ciutadana. 

- Grup d'Esplai El Cercle, G57461048. Exp. PC/E05 Activitats habituals de temps lliure 

2018. D’acord amb el punts tercer i quart de la Convocatòria, les activitats no tenen per 
objecte la participació ciutadana, són activitats d'oci i temps lliure. 

- Associació de veïnats Es Rafal Vell, G07111206. Exp. PC/E07 Movem el Rafal Vell 

de ciutat. D’acord amb el punts tercer i quart de la Convocatòria, no té per objecte la 
participació ciutadana, són activitats socioculturals.     

- Asociació Amiticia, G07482029. Exp. PC/E08 Entre tod@s (Cultura medio 

ambiental). D’acord amb el punts tercer i quart de la Convocatòria, no té per objecte la 
participació ciutadana, són activitats amb l'objecte d'aconseguir cultura ambiental.  



- Mujeres en Igualdad de Mallorca, G07649007. Exp. PC/E09 Que res t'aturi!!. D’acord 
amb el punts tercer i quart de la Convocatòria, no té per objecte la participació 
ciutadana, són activitats amb l'objecte de donar visibilitat i conscienciar sobre la 
violència de gènere.  

- Associació de Persones Sordes de Mallorca, G07089188. Exp. PC/E10 "Si tu vols, 

pots". D’acord amb el punts tercer i quart de la Convocatòria, no té per objecte la 
participació ciutadana, es tracta d'una campanya de sensibilització sobre les persones 
sordes.  

- Associació de Persones Sordes de Mallorca, G07089188. Exp. PC/E11 Taller de 

fotografia en llengua de signes. D’acord amb el punts tercer i quart de la Convocatòria, 
no té per objecte la participació ciutadana, es tracta d'un taller i d'una exposició de 
sensibilització sobre les persones sordes.  

- Associació Cultural Musical "Sa Música" de Llucmajor, G07301864. Exp. PC/E21 
Jornades amb el director Jacob de Haan. D’acord amb el punts tercer i quart de la 
Convocatòria, no té per objecte la participació ciutadana, és una activitat formativa i 
cultural. 

- Educaclow - Cor.SOCIALCLOWN.Mallorca, G57942708. Exp. PC/E22 Educar a 

través del joc D’acord amb el punts tercer i quart de la Convocatòria, no té per objecte 
la participació ciutadana, són activitats lúdic-educatives. 

- Associació Cultural Carabassamba, G57735789. Exp. PC/E24 La mar de samba. 
D’acord amb el punts tercer i quart de la Convocatòria, els tallers descrits no tenen per 
objecte la participació ciutadana, i per a la trobada no queda clar el procés seguit. 

5. Entendre que han desistit, d’acord amb l’establert en l’article 68 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les 
entitats següents: 

- Ajuntament d’Esporles (P0702000A), pel projecte Esporles al dia. 

- Comissió de festes des Pla de na Tesa (V57091027), pel projecte XII Fira de la Llet 

d’Ametlla. 

6. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per conducte de la 
Base de dades nacional de subvencions. 

 
Línia 1. Projectes de participació d'entitats d'administració local     

Crèdit: 150.000,00€       

Exp. Nom entitat NIF Projecte 
Pressupost 

total  
Import 

sol·licitat  
Total 
punts 

Import 
adjudicat 

PC/A01 
Ajuntament de 
Bunyola 

P0701000B 
Aplicació mòbil del municipi 
de Bunyola 

966,79 966,79 4 966,79 

PC/A03 
Ajuntament de 
Capdepera 

P0701400D 
Programa de foment de la 
participació ciutadana entre la 
població jove de Capdepera 

7.381,00 6.100,00 4 4.007,81 

PC/A04 
Ajuntament de 
Llucmajor 

P0703100H Consell d'Infants 2.322,10 2.322,10 4,25 2.322,10 



PC/A05 
Ajuntament de 
Llucmajor 

P0703100H Pressuposts participatius 19.897,36 19.897,36 6,75 6.763,17 

PC/A06 
Ajuntament de 
Santa Maria 
del Camí 

P0705600E Espais dona 6.660,22 6.660,22 6 6.011,71 

PC/A07 
Ajuntament de 
Porreres 

P0704300C Pressuposts participatius 2019 6.340,40 6.340,40 7,5 6.340,40 

PC/A08 
Ajuntament de 
Porreres 

P0704300C Consell d'infants 2017-2018 5.650,70 5.650,70 6,5 5.650,70 

PC/A09 
Ajuntament de  
Marratxí 

P0703600G 
Construïm democràcia 
participativa 

21.701,42 21.701,42 5,75 5.761,22 

PC/A10 
Ajuntament de 
Marratxí 

P0703600G Aprenem a participar 9.934,77 9.934,77 5,75 5.761,22 

PC/A11 
Ajuntament de 
Santa Eugènia 

P0705300B 
Projecte Global de 
participació ciutadana 2018 

3.069,77 3.069,77 4 3.069,77 

PC/A12 
Ajuntament 
d'Alaró 

P0700100A APP ajuntament d'Alaró 792,55 792,55 4 792,55 

PC/A13 
Ajuntament 
d'Algaida 

P0700400E 
Comissió de Participació 
Ciutadana d'Algaida 

5.430,00 5.430,00 6 5.430,00 

PC/A14 
Ajuntament 
d'Algaida 

P0700400E 
Consell de Benestar 
Municipal d'Algaida 

5.430,00 5.430,00 7,5 5.430,00 

PC/A15 
Ajuntament 
d'Ariany 

P0706600D APP Ariany 1.331,00 1.331,00 4 1.331,00 

PC/A16 
Ajuntament de 
Lloseta 

P0702900B 
Projecte web consultes 
ciutadanes a l'ajuntament de 
Lloseta 

2.110,24 2.110,24 4,5 2.110,24 

PC/A17 
Ajuntament de 
Santanyí 

P0705700C 
Desenvolupament del projecte 
Agenda Local 21 

6.050,00 5.000,00 4 4.007,81 

PC/A18 
Ajuntament de 
Santanyí 

P0705700C 
Desenvolupament del projecte 
Ciutat Amiga de la Infància 
2017 

18.150,00 15.000,00 6 6.011,71 

PC/A19 
Ajuntament 
d'Inca 

P0702700F 
Creació de la Marca social 
d'Inca 

10.043,00 10.043,00 4,75 4.759,27 

PC/A20 
Ajuntament de 
Manacor 

P0703300D 
Pla Director de Participació 
Ciutadana de Manacor 

11.101,75 4.416,50 4,25 4.258,30 

PC/A21 
Ajuntament 
d'Artà 

P0700600J 
Disseny i execució del procés 
de pressuposts participatius en 
el municipi d'Artà 2018 

19.971,05 19.971,05 6 6.011,71 

PC/A22 
Ajuntament 
d'Artà 

P0700600J 
Procés participatiu per al 
projecte de Vial Costaner 
s'Estanyol a Caloscamps 

5.808,00 5.808,00 6 5.808,00 

PC/A23 
Ajuntament de 
Sa Pobla 

P0704400A 

Pressuposts participatius 
municipals i acompanyament 
d'una campanya informativa 
sobre PC 

6.000,00 6.000,00 5 5.009,76 

PC/A24 
Ajuntament de 
Sa Pobla 

P0704400A 
Creació de la Marca social de 
Sa Pobla 

13.567,82 13.567,82 4,5 4.508,78 



PC/A25 
Ajuntament de 
Sencelles 

P0704700D Pressuposts Participatius 2018 5.868,38 5.868,38 6 5.868,38 

PC/A26 
Ajuntament de 
Maria de la 
Salut 

P0703500I 
Participació ciutadana a Maria 
de la Salut 2018. Implantació 
web Consultes a la Ciutadania 

1.813,79 1.813,79 5,5 1.813,79 

PC/A27 
Ajuntament de 
Binissalem 

P0700800F 
Creació de la Marca social de 
Binissalem 

10.919,04 10.919,04 4 4.007,81 

PC/A28 
Ajuntament de 
Binissalem 

P0700800F 
I Fira de l'Educació 
"Binissalem Ciutat 
Educadora" 

14.407,40 14.407,40 6 6.011,71 

PC/A29 
Ajuntament de 
Consell 

P0701600I 

Manteniment de les 
plataformes que fomenten la 
participació ciutadana dins el 
municipi de Consell 

7.230,96 7.230,96 4 4.007,81 

PC/A30 
Ajuntament de 
Búger 

P0700900D 
Aplicació mòbil Ajuntament 
de Búger 

1.961,41 1.961,41 4 1.961,41 

PC/A31 
Ajuntament de 
Mancor de la 
Vall 

P0703400B 
Projecte web consultes 
ciutadanes a l'ajuntament de 
Mancor 

2.049,74 2.049,74 4 2.049,74 

PC/A33 
Ajuntament de 
Capdepera 

P0701400D 
Elaboració de consultes, 
enquestes i qüestionaris en 
l'àmbit de la PC 

4.501,20 3.720,00 4,5 3.720,00 

PC/A34 
Ajuntament de 
Sineu 

P0706000G 
Diagnòstic i implementació 
d'activitats per fomentar la PC 
a Sineu 

6.280,00 6.280,00 5,5 5.510,74 

PC/A35 
Ajuntament de 
Santa 
Margalida 

P0705500G Participació ciutadana 2018 3.264,58 3.264,58 4,5 3.264,58 

PC/A36 
Ajuntament de 
Felanitx 

P0702200G Felanitx amiga de la infància 11.820,00 11.820,00 6 6.011,71 

PC/A37 
Ajuntament de 
Campanet 

P0701200H 
Manteniment i millora de la 
PC dins el municipi de 
Campanet 

3.648,30 3.648,30 4 3.648,30 

       150.000,00 

 

Línia 2. Projectes de participació d'entitats sense ànim de lucre     

Crèdit: 150.000,00€       

Exp. Nom entitat NIF Projecte 
Pressup
ost total 

Import 
sol·licit

at  

Tot
al 

pun
ts 

Import 
adjudica

t 

PC/E
01 

Associació de monitors 
d'escacs de les Illes Balears 

G571141
67 

Treball en Xarxa Escacs 
2018 

6.500,0
0 

6.000,0
0 

4,5 6.000,00 

PC/E
02 

Grup Esspiral 
G576969
08 

Hexàgon feminista 
6.000,0

0 
5.500,0

0 
4 5.500,00 

PC/E
04 

Grup Balear d'Ornitologia i 
Defensa de la naturalesa 

G070896
00 

Transformam el nostre 
entorn 

12.000,
00 

10.000,
00 

4,5 8.139,07 



PC/E
06 

Moviment Escolat i Guiatge 
de Mallorca 

G071486
12 

Trobada de Branques 
3.100,0

0 
3.000,0

0 
4,5 3.000,00 

PC/E
12 

Associació Veïnats Son 
Rapinya 

G072598
23 

El barri com escola de 
participació ciutadana 

10.040,
28 

9.036,2
5 

5,5 9.036,25 

PC/E
13 

APIMA CEIP Joan Capó 
G071928
00 

Feim escola en comunitat 
3.090,2

8 
3.090,2

8 
4 3.090,28 

PC/E
14 

Grup Balear d'Ornitologia i 
Defensa de la naturalesa 

G070896
00 

II Curs d'Economia i 
Ecologia Política del 
Turisme 

6.149,0
0 

4.933,0
0 

4,5 4.933,00 

PC/E
15 

Associació de Veïns Sant 
Antoni de la platja de Can 
Pastilla 

G072820
72 

Festival Voramar, arts i 
cultura a la platja 

6.097,7
0 

4.097,7
0 

7,5 4.097,70 

PC/E
16 

Obra Cultural Balear 
G070701
96 

Procés participatiu "Tots 
feim poble" 

31.600,
00 

30.100,
00 

6 
10.852,1

0 

PC/E
17 

Plataforma voluntariat Illes 
Balears 

G575228
15 

Formació, com a eina 
bàsica de la participació 

5.606,6
6 

5.541,6
6 

5,5 5.541,66 

PC/E
18 

Associació Pa i Mel  
G077694
33 

Ciutat dels Infants Sa Pobla 
2018 

11.907,
97 

11.907,
97 

6 
10.852,1

0 

PC/E
19 

Espiral - Entitat prestadora 
de serveis a la joventut 

G572380
65 

Fent barri, teixint comunitat 
a l'Arenal 

36.802,
46 

20.802,
46 

4,5 8.139,07 

PC/E
20 

Associació Xarxa Cinema 
G577607
79 

CineCiutat: Jo tenc un 
cinema 

21.477,
50 

17.750,
00 

4,5 8.139,07 

PC/E
23 

Associació de veïnats i 
amics de Palmanova 

G579965
97 

Dinamitzar Palmanova: 
gegantons i instruments 
musicals tradicionals de 
Mallorca 

15.500,
28 

15.500,
28 

4,5 8.139,07 

PC/E
25 

Creu Roja Espanyola a les 
Illes Balears 

Q286600
1G 

Aula 65: espais de 
participació, aprenentatge i 
desenvolupament personal 

16.500,
00 

16.500,
00 

5,5 9.947,75 

PC/E
26 

Creu Roja Espanyola a les 
Illes Balears 

Q286600
1G 

Joves i Rodes II: promovent 
la participació juvenil al 
municipi de Manacor 

26.983,
64 

26.983,
64 

5,5 9.947,75 

PC/E
27 

Associació de mestresses de 
casa de Sa Cabaneta 

G073181
32 

Mestresses! Coneguem les 
cuines i cultures del Món. 
Un projecte participatiu i 
intercultural 

2.830,0
0 

2.806,0
0 

4 2.806,00 

PC/E
29 

Naüm projecte 
socioeducatiu. Germanes de 
la Caritat de S.Vicenç de 
Paül 

R070069
6H 

Programa de participació 
comunitària de Son Roca 

34.319,
24 

15.855,
91 

7 
12.660,7

8 



PC/E
30 

Associació Factoria de 
Somnis 

G077374
55 

Rutes saludables: 
contribuïm a fer-les més 
visibles i accessibles 

11.171,
23 

9.621,2
3 

4,5 8.139,07 

PC/E
31 

Associació Factoria de 
Somnis 

G077374
55 

Consolidant la participació 
8.899,7

6 
7.349,7

6 
4,5 7.349,76 

PC/E
32 

Metges del Món de les Illes 
Balears 

G794088
52 

Jornades Prostitució i 
Gènere 2018 

5.906,0
5 

3.689,5
2 

5,5 3.689,52 

       
150.000,

00 

 

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LES 
SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA COMPETITIVITAT DE 
L’ARTESANIA DE MALLORCA PER A L’ANY 2018. 

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 atribuïdes 
pel Decret d’organització del Consell Insular de Mallorca i el Reglament orgànic de la 
Corporació, proposa al Consell Executiu l’adopció de l’Acord següent, 

“Antecedents 

El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, a la sessió ordinària celebrada el 
dia 16 de maig de 2018 va adoptar, entre d’altres, l’Acord d’aprovació de la 
convocatòria de subvencions per al foment de la competitivitat de l’artesania de 
Mallorca per a l’any 2018, d’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions del 2018. 

L’extracte de la convocatòria de subvencions esmentada es va publicar al BOIB núm. 
62, de 19 de maig de 2018 per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
D’acord amb el punt 8è de la convocatòria, el termini per presentar sol·licituds 
finalitzava el dia 8 de juny de 2018. 

El dia 12 de juliol de 2018, la secretària tècnica d’Economia i Hisenda, com a òrgan 
instructor de la convocatòria va informar que els beneficiaris proposats compleixen els 
requisits establerts a la convocatòria per poder accedir a les subvencions. 

La Comissió Avaluadora reunida en sessió de 12 de juliol de 2018 va emetre informe en 
el qual es concreta el resultat de l’avaluació efectuada, el qual fonamenta la proposta de 
concessió de les subvencions. 

Informe jurídic favorable de 13 de juliol de 2018 sobre la proposta de concessió de 
subvencions. 

En el pressupost de despeses del Consell Insular de Mallorca del 2018 s’ha previst el 
crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es deriva de la present convocatòria, 
per un import total de 280.000 euros. 

La Intervenció delegada, el 19 de juliol de 2018, ha emès informe de fiscalització  
favorable sobre la proposta que ens ocupa. 

Fonaments de dret 

El consell Executiu és l’òrgan competent per aprovar i resoldre la present convocatòria 
de subvencions, així com per autoritzar i disposar la despesa que se’n deriva, en virtut 



de l’article 28 f) del vigent Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, en 
concordança amb la base 23.4 de les d’execució del pressupost de despeses vigent del 
Consell Insular de Mallorca i l’article 18.4 a) de l’Ordenança general de subvencions 
del Consell Insular de Mallorca, en relació amb el punt 9.3 de la convocatòria.  

Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de 
febrer de 2017).   

El punt 13 e) de la convocatòria fixa com a obligació dels beneficiaris acreditar, abans 
de dictar-ne la proposta de resolució de concessió, que està al corrent d’obligacions 
tributàries amb l’Estat i amb el Consell Insular de Mallorca i els organismes autònoms 
que en depenen, i de les obligacions amb la Seguretat Social. 

El punt 4 de la convocatòria determina que el procediment de concessió de les 
subvencions es duu a terme mitjançant concurrència competitiva, en virtut del qual es 
comparen, en un únic procediment, totes les sol·licituds presentades amb la intenció 
d’establir-hi una prelació a través dels criteris de valoració prevists en el punt 10è  de la 
convocatòria i d’aquesta manera concedir les subvencions a les sol·licituds que han 
obtingut major puntuació i fins a l’import del crèdit pressupostari establert. 

La proposta d’acord de concessió s’ajusta el previst en el punt 9.4 de la convocatòria, 
atès que inclou les sol·licituds admeses, amb el detall del pressupost subvencionable i 
les subvencions concedides (Annex 1), així com les desestimades o excloses i les no 
estimades per exhauriment del crèdit (Annex 2).  

La proposta de concessió s’adequa al punt 5.3 de la convocatòria, relativa al 
finançament i import màxim de la convocatòria, que estableix que si no es concedissin 

les quantitats inicialment previstes a la convocatòria per manca de sol·licituds o per 

manca d’acreditació, es poden traspassar les quanties establertes dins les línies 1 a la 

4, o bé entre les partides pressupostàries previstes dins la línia 5, indistintament, 

d’acord amb les sol·licituds presentades.  

D’acord amb aquest precepte s’han fet les oportunes compensacions econòmiques entre 
les sol·licituds d’empreses, autònoms i comunitats de bens de les línies 1 a 4, amb 
càrrec a l’aplicació 70.43900.4700; s’han fet les oportunes compensacions econòmiques 
entre les entitats sense ànim de lucre de les línies 1 a la 4, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 70.43900.48900; i s’ha fet un traspàs per un import de 10.217,97 € de 
l’aplicació 70.43900.48900 a l’aplicació 70.43900.47900 que ha permès compensar la 
mancança de crèdit d’una aplicació amb l’excés de crèdit de l’altra. A la vegada s’ha fet 
un traspàs de l’aplicació 70.43900.78900 a l’aplicació 70.43900.77900 que ha permès 
compensar la mancança de crèdit d’una aplicació amb l’excés de crèdit de l’altra. 

Per tot això, s’adopta el següent:  

Acord 

EXCLOURE les sol·licituds que figuren a l’Annex 2, pels motius que s’hi detallen. 

CONCEDIR les subvencions econòmiques per al foment de la competitivitat de 
l’artesania de 2018, a les entitats i pels projectes que es detallen a l’Annex 1, pels 
imports que hi consten.  

En relació amb la comunitat de béns Olleria i Ceràmiques Sa Roca Llisa, CB, (Exp. Art-
13/2018, Art-14/2018 i Exp. ART-15/2018) el representant de la comunitat manifesta 



que els integrants de la comunitat responen del compliment de la subvenció d’acord 
amb la seva quota de participació expressada en l’escrit de constitució de la comunitat 
de béns, que en forma part de l’expedient.  

ACRÉIXER, d’acord amb la despesa autoritzada i allò que disposa el punt 5.3 de la 
convocatòria la quantitat de 10.217,97 a l’aplicació 70.43900.47900 que acreix fins a la 
quantia de 90.217,97 €, atès el romanent que s’ha produït a l’aplicació 70.43900.48900, 
que conseqüentment es redueix pel mateix import. 

El qual implica comptablement: 

a) Anular la A núm. núm. 220180014770, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
70.43900.48900, per un import de 10.217,97 € (Núm. Ref. 22018002991). 

b) Acréixer la A núm. 220180014769, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
70.43900.47900, per un import de 10.217,97 € (Núm. Ref. 22018002990).  

ACRÉIXER, d’acord amb la despesa autoritzada i allò que disposa el punt 5.3 de la 
convocatòria la quantitat de 14.343,25 € a l’aplicació 70.43900.77900, que acreix fins a 
la quantia de 174.343,25 €, atès el romanent que s’ha produït a l’aplicació 
70.43900.78900, que conseqüentment es redueix pel mateix import. 

El qual implica comptablement: 

a) Anular la A núm. 220180014772, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
70.43900.78900, per un import de 14.343,25 € (Núm. Ref. 22018002995). 

b) Acréixer la A núm. 220180014771, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
70.43900.77900, per un import de 14.343,25 € (Núm. Ref. 22018002993). 

DISPOSAR una despesa total de 280.000 € (dos-cents vuitanta mil euros) a favor dels 
beneficiaris que es relacionen a l’Annex 1 que s’adjunta, per les quanties que hi 
figurem, amb càrrec a les aplicacions següents: 

a) 90.217,97 € a l’aplicació 70.43900.47900 denominada “ “Altres transferències a 
empreses artesania”. 

b) 9.782,03 € a l’aplicació 70.43900.48900 denominada “Altres transferències 
artesania”. 

c) 174.343,25 € a l’aplicació 70.43900.77900 denominada “Transferències a empreses 
p/inversions artesania millora de la competitivitat”. 

d) 5.656,75 € a l’aplicació 70.4390078900 denominada “Transferències a associacions 
artesania”. 

ORDENAR la publicació d’aquest Acord en el BOIB i que es remeti la informació a la 
Base de Dades Nacional de Subvencions 

INFORMAR als interessats del següent: 

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 la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. El recurs es pot interposar formalment davant 
aquest Consell Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de 
Mallorca, que és l’òrgan competent per resoldre’l. 



Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el 

recurs contenciós administratiu (davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma 

que correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 

Justícia de les Illes Balears), en el termini de dos mesos, comptadors a partir de 

l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.  

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 

rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 

interposar el recurs contenciós administratiu (davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Palma que correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 

de Justícia de les Illes Balears), en el termini de sis mesos, comptadors a partir de 

l’endemà de la desestimació presumpta.  

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 

oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques.” 

 

ANNEX 1 

Llista d'expedients amb subvenció concedida 

LÍNIA 1 

Nº EXP IMPORT 
SUBVENCIÓ 

IMPORT 
PROJECTE

EMPRESA/NOM LLINATGES DNI/CIF PROJECTE BAREMACIÓ 

ART-009/2018 2.000,00   2.420,00   C TV XXXX Organización 
actividades N/A 

TOTAL 
PARTIDA 

70 43900 47900 
2.000,00            

            
            

ART-103/2018 904,25   904,25   
Asociación 

Cosipatchwork 
de Baleares 

 G57518011
Jornades de 

Patchwork 2017 N/A 

ART-152/2018 2.990,00   2.990,00   
Associació 

d'Artesans de 
Pollença 

 G57949257
Fira d'una nit d'estiu: 

Pollença 2018 N/A 

ART-156/2018 2.990,00   3.367,28   Associació Mans 
de Mallorca  G16541997 Fusion Market N/A 

TOTAL 
PARTIDA 

70 43900 48900 
6.884,25            

LÍNIA 2 

Nº EXP IMPORT 
SUBVENCIÓ 

IMPORT 
PROJECTE

EMPRESA/NOM LLINATGES DNI/CIF PROJECTE BAREMACIÓ 

ART-023/2018 2.000,00   3.083,11   F LB XXXX Participació en fires 
o mercats 14 

ART-053/2018 2.000,00   2.499,00   GP SL XXXX Mercado navideño 
Dortmund 14 

ART-068/2018 664,66   664,66   R CC XXXX Mercats de Santanyí 14 



ART-078/2018 1.358,90   1.358,90   J MT XXXX Venta en la calle 14 

ART-088/2018 1.181,36   1.181,36   KV C XXXX Participación en 
ferias 14 

ART-160/2018 150,00   150,00   FM TF XXXX Fires 14 

ART-168/2018 2.000,00   2.667,19   Galeries Vicens, 
S.A.U.  A07210263 Assistència a fires 14 

ART-175/2018 450,58   450,58   AM LB XXXX 
Assistència a mercats 
artesanals de caràcter 

estacional 
14 

ART-027/2018 1.073,71   1.073,71   EJ B XXXX Participación en 
ferias 12 

ART-044/2018 893,27   893,27   J SG XXXX Participació a fires 12 

ART-076/2018 936,63   936,63   A BG XXXX Participación en 
ferias y mercados 12 

ART-083/2018 955,76   955,76   K S XXXX Desarrollo Tululú 12 

ART-093/2018 530,40   530,40   MA LS XXXX Asistencia a ferias y 
mercados 12 

ART-117/2018 1.322,87   1.322,87   CA A XXXX Participación en 
ferias 12 

ART-129/2018 1.450,67   1.450,67   MC MF XXXX Assistència a fires i 
mercats 12 

ART-136/2018 1.703,24   1.703,24   CA S XXXX Mercados y ferias de 
Mallorca 12 

ART-138/2018 613,14   613,14   A PS XXXX Assistència mercats 12 

ART-143/2018 1.384,47   1.384,47   MJ LM XXXX Ferias 12 

ART-145/2018 1.550,88   1.550,88   G DSL XXXX Ferias y mercados 12 

ART-171/2018 1.089,39   1.089,39   I QM XXXX Participación en 
ferias y mercados 12 

ART-178/2018 1.001,89   1.001,89   EP CS XXXX Ferias y mercados de 
Palma 12 

ART-192/2018 1.489,18   1.489,18   GM BG XXXX Ferias y mercados 12 

ART-198/2018 570,46   570,46   D VR XXXX Fires i mercats 12 

ART-200/2018 1.076,31   1.076,31   J PF XXXX Ferias 12 

ART-207/2018 1.350,00   2.000,00   A VB XXXX Fires 12 

ART-008/2018 1.960,33   2.179,55   C TV XXXX Participacion en 
ferias 10 

ART-014/2018 689,10   689,10   
Olleria i 

ceràmiques Sa 
Roca Llisa CB 

 E57616344 Participació en fires 
o mercats 10 

ART-019/2018 701,91   701,91   M AC XXXX Fires 10 

ART-021/2018 1.789,02   1.961,60   G VV XXXX Fires 10 



TOTAL 
PARTIDA 

 70 43900 47900 
33.938,13             

LÍNIA 3 

Nº EXP IMPORT 
SUBVENCIÓ 

IMPORT 
PROJECTE

EMPRESA/NOM LLINATGES DNI/CIF PROJECTE BAREMACIÓ 

ART-002/2018 223,65   223,65   CM CP XXXX Escola de ceràmica N/A 

ART-003/2018 250,00   250,00   CM CP XXXX Esmalts d'alta 
temperatura N/A 

ART-004/2018 250,00   250,00   CM CP XXXX El torn i el te N/A 

ART-040/2018 1.473,02   1.473,02   D MV XXXX Curs joieria N/A 

ART-047/2018 693,80   693,80   M GC XXXX Curs taller geometria 
sagrada N/A 

ART-051/2018 900,00   900,00   C GS XXXX Mejora de formación 
profesional N/A 

ART-052/2018 1.120,00   1.120,00   C GS XXXX 
Mejora formación 
profesional cursos 

Paz Giral 
N/A 

ART-055/2018 745,00   745,00   J P XXXX 
Curso de formación 
sobre la perfumería 

artesanal 
N/A 

ART-056/2018 667,50   667,50   J P XXXX 
Curso de formación 
sobre la producción 
de aceites esenciales 

N/A 

ART-062/2018 120,00   120,00   EE TF XXXX 
"Lo imagino y lo 

hago" Curso 
aerografía 

N/A 

ART-132/2018 253,94   253,94   C GS XXXX 
Mejora de formación 
profesional - Curso 

Sue Spargo 
N/A 

ART-135/2018 450,00   450,00   CA S XXXX Curso de joieria - 
Capacitación N/A 

ART-159/2018 264,00   264,00   FM TF XXXX Perfeccionament de 
torn N/A 

ART-170/2018 1.520,00   1.520,00   Galeries Vicens, 
S.A.U.  A07210263 Formació N/A 

ART-179/2018 1.722,77   1.722,77   D MV XXXX Curs de cisellat N/A 

ART-188/2018 1.950,00   1.950,00   
Embulls 

Servicios de 
Belleza y Salud 

S.L. 
 B57655243 

Técnicas de 
maquillaje y 

peluquerías rápidas 
para platos de 

televisión 

N/A 

ART-210/2018 2.000,00   2.680,00   M BF XXXX Curs d'elaboració 
formatges N/A 

TOTAL 
PARTIDA 70 
43900 47900 

14.603,68             

              
              

ART-102/2018 1.491,87   1.491,87   
Asociación 

Cosipatchwork 
de Baleares 

  G57518011
Curso aplicación 

japonesa N/A 

ART-104/2018 405,91   405,91   
Asociación 

Cosipatchwork 
de Baleares 

  G57518011
Curso de iniciación 

al cartonaje con telas N/A 



TOTAL 
PARTIDA 70 
43900 48900 

1.897,78              

LÍNIA 4 

Nº EXP IMPORT 
SUBVENCIÓ 

IMPORT 
PROJECTE

EMPRESA/NOM LLINATGES DNI/CIF PROJECTE BAREMACIÓ 

ART-010/2018 2.000,00   2.924,66   C TV XXXX Difusión de oficios 
artesanos N/A 

ART-013/2018 1.900,02   1.900,02   
Olleria i 

ceràmiques Sa 
Roca Llisa CB 

 E57616344 Difusió dels oficis 
artesans N/A 

ART-018/2018 1.035,00   1.035,00   M AC XXXX Creació i producció 
de tríptic i fulletó N/A 

ART-030/2018 2.000,00   2.000,00   O MR XXXX Difusió d'oficis 
artesans N/A 

ART-032/2018 2.000,00   2.000,00   V AM XXXX Identidad 
corporativa N/A 

ART-036/2018 1.997,01   1.997,01   Ca'n Rosselló 
S.L.  B07436504 Difusió oficis 

artesans N/A 

ART-041/2018 1.547,04   1.547,04   D MV XXXX Capses i fulletons N/A 

ART-043/2018 1.583,94   1.583,94   A MS XXXX Capses i bosses N/A 

ART-046/2018 1.827,10   1.827,10   M GC XXXX Publicitat revista N/A 

ART-059/2018 254,16   254,16   MA VI XXXX Publicitat N/A 

ART-066/2018 2.000,00   2.264,35   C AC XXXX Paper, bosses i cinta 
personalitzada N/A 

ART-070/2018 600,00   600,00   SA SB XXXX Difusión de oficios 
artesanos N/A 

ART-072/2018 93,07   95,47   A E XXXX Difusión del oficio N/A 

ART-087/2018 415,00   415,00   KV C XXXX Gráfica N/A 

ART-090/2018 690,00   690,00   MA ME XXXX Difusió de l'ofici N/A 

ART-095/2018 272,25   272,25   LE R XXXX Tarjeta presentación 
y adhesivos N/A 

ART-097/2018 1.524,76   1.524,76   JA V XXXX Difusión de oficios 
artesanos N/A 

ART-099/2018 1.766,39   1.766,39   K BB XXXX Difusión del oficio N/A 

ART-109/2018 2.000,00   2.000,00   A MC XXXX Difussió de l'ofici 
d'apicultor N/A 

ART-119/2018 809,75   809,75   CA A XXXX Difusión del oficio 
artesano N/A 

ART-125/2018 528,55   528,55   CC F XXXX Difusión N/A 

ART-128/2018 507,76   507,76   MC MF XXXX 
Edició de mitjans de 

promoció i 
divulgació de l'ofici 

artesà 
N/A 

ART-139/2018 430,00   430,00   A PS XXXX Difussió de l'ofici N/A 



ART-142/2018 351,32   351,32   MA C XXXX Difusión del oficio N/A 

ART-153/2018 787,41   787,41   FA FA XXXX Imagen de empresa N/A 

ART-157/2018 306,12   306,12   FM TF XXXX Difussió de l'ofici N/A 

ART-163/2018 2.000,00   2.344,98   L L XXXX 
Difusión y 

promoción de 
emprendimiento 

N/A 

ART-169/2018 1.998,00   1.998,00   Galeries Vicens, 
S.A.U.  A07210263 Difusió de l'ofici N/A 

ART-173/2018 2.000,00   2.000,00   I QM XXXX Difusión de los 
oficios artesanos N/A 

ART-177/2018 1.217,66   1.217,66   FJ TP XXXX Difusió de l'ofici N/A 

ART-182/2018 1.623,05   1.623,05   JA CD XXXX Difusió dels oficis 
artesans N/A 

ART-202/2018 1.610,80   1.610,80   J PF XXXX 
Mantenimiento, 

packaging y 
publicidad 

N/A 

TOTAL 
PARTIDA 70 
43900 47900 

39.676,16              

               
               

ART-150/2018 1.000,00   1.000,00   
Associació 
d'Artesans de 
Pollença 

  G57949257

Reedició mini-book 
"Associació 

d'Artesans de 
Pollença" 

N/A 

TOTAL 
PARTIDA 70 
43900 48900 

1.000,00              

LÍNIA 5 

Nº EXP IMPORT 
SUBVENCIÓ 

IMPORT 
PROJECTE

EMPRESA/NOM LLINATGES DNI/CIF PROJECTE BAREMACIÓ 

ART-011/2018 5.000,00   7.300,00   M SC XXXX Adquisició forn 14 

ART-034/2018 5.000,00   5.000,00   Jaume de Puntiró 
S.L.  B57220782 Criança de vins 

Jaume de Puntiró 14 

ART-069/2018 4.387,00   4.387,00   KV C XXXX Climatización taller 14 

ART-137/2018 2.938,41   2.938,41   J MT XXXX Orden en el taller 14 

ART-140/2018 242,52   1.051,61   A PS XXXX Millora del taller 14 

ART-158/2018 1.120,00   1.120,00   FM TF XXXX Millora taller 14 

ART-165/2018 2.379,20   2.379,20   JL FR XXXX Modificació pàgina 
web 14 

ART-167/2018 3.833,66   3.833,66   Galeries Vicens, 
S.A.U.  A07210263 Millora taller 14 

ART-174/2018 564,00   564,00   AM LB XXXX 
Inversió en 

maquinària per a la 
millora del taller 

14 

ART-194/2018 2.382,86   2.382,86   
Ceràmiques 
l'Albelló de 
Pòrtol, S. L. 

 B57086399 Millora del taller 
artesanal 14 



ART-028/2018 3.827,73   3.827,73   EJ B XXXX Mejora taller 12 

ART-045/2018 1.858,19   1.858,19   J SG XXXX Millora del taller 
artesà 12 

ART-054/2018 4.006,00   4.006,00   R CM XXXX Galvanotecnia 12 

ART-057/2018 1.916,08   1.916,08   J P XXXX 
Inversión para 

producir aceites 
esenciales 

12 

ART-061/2018 993,00   993,00   EE TF XXXX 
"Lo imagino y lo 
hago" Compresor, 

faldón y toldo 
12 

ART-065/2018 2.434,44   2.434,44   C CI XXXX Mejoras de taller 12 

ART-084/2018 2.501,60   2.501,60   K S XXXX Desarrollo Tululú 12 

ART-092/2018 1.589,94   1.589,94   MA LS XXXX Mejora del taller 12 

ART-105/2018 2.008,90   2.008,90   C AC XXXX Portàtil i impressora 
cintes 12 

ART-107/2018 929,99   982,28   ML C XXXX Mejora de taller 12 

ART-111/2018 4.906,55   4.906,55   MT PA-N XXXX Mejora taller 
orfebrería 12 

ART-118/2018 2.744,60   2.744,60   CA A XXXX Mejora del taller 
artesano 12 

ART-126/2018 3.219,15   3.219,15   CC F XXXX Mejora del taller y 
difusión del producto 12 

ART-130/2018 4.930,96   4.930,96   MC MF XXXX 
Millora de taller i 

comercialització del 
producte artesà 

12 

ART-131/2018 858,95   858,95   A BG XXXX Mejoras de taller 12 

ART-134/2018 5.000,00   5.000,00   CA S XXXX Herramientas para 
taller 12 

ART-144/2018 5.000,00   13.378,00   Forn Can Nadal 
S.L.  B07698095 Equipament obrador 12 

ART-148/2018 1.699,84   1.699,84   AI FM XXXX 
Millora taller: 

instal·lació elèctrica, 
emmagatzematge i 

sala de curat 
12 

ART-172/2018 4.515,92   4.515,92   I QM XXXX Mejora taller 12 

ART-187/2018 4.300,00   5.000,00   
Embulls 

Servicios de 
Belleza y Salud 

S.L. 
 B57655243 Taller para la 

creatividad 12 

ART-195/2018 3.735,27   3.735,27   S W XXXX Mejora de taller 12 

ART-196/2018 1.671,67   2.285,55   MJ LM XXXX Herramientas de 
trabajo 12 

ART-197/2018 1.999,00   1.999,00   D VR XXXX Millora taller 12 

ART-201/2018 2.098,62   2.098,62   J PF XXXX Mejoras taller 12 

ART-005/2018 2.801,20   2.801,20   LR TC XXXX Millora taller 10 



ART-015/2018 4.800,00   4.800,00   
Olleria i 

ceràmiques Sa 
Roca Llisa CB 

 E57616344 Millora dels tallers 
artesans 10 

ART-016/2018 4.079,04   4.079,04   Cerrajeria 
Oriente SL  B07926264 Mejora de taller 10 

ART-017/2018 3.532,00   3.532,00   M AC XXXX Millora de taller 10 

ART-022/2018 4.970,01   4.970,01   F MG XXXX Millora dels Tallers 10 

ART-033/2018 2.620,89   2.620,89   V AM XXXX Eines d'engast i 
millores 10 

ART-038/2018 4.987,50   4.987,50   Ca'n Rosselló 
S.L.  B07436504 Millora del taller 10 

ART-039/2018 4.960,03   4.960,03   D MV XXXX Màquina de gravar i 
tallar 10 

ART-042/2018 2.683,15   2.683,15   A MS XXXX Soldador oxhidric 10 

ART-060/2018 139,67   139,67   Ma VI XXXX Adquisició d'un 
centre de planxat 10 

ART-064/2018 3.354,45   3.772,76   Menestrals S. 
Coop.  F16533051 Millora equipament 

del taller 10 

ART-067/2018 850,00   850,00   O MR XXXX Cuines i taula d'acer 
inoxidable 10 

ART-079/2018 4.900,00   4.900,00   C TV XXXX Mejora talleres 
artesanos 10 

ART-080/2018 4.078,80   4.078,80   S OC XXXX Envelliment del vi 10 

ART-081/2018 168,79   168,79   S PA XXXX Monitor ordinador 10 

ART-086/2018 631,95   631,95   M EF XXXX Flor de almendro 10 

ART-096/2018 1.120,00   1.120,00   JP CR XXXX Adquisició torn 
ceràmica elèctric 10 

ART-098/2018 800,00   800,00   SA M XXXX Mejoras del taller 10 

ART-110/2018 5.000,00   5.000,00   A MC XXXX Millores del taller 10 

ART-114/2018 578,20   578,20   ML T XXXX Camillera manual y 
telar de peine 10 

ART-155/2018 4.115,70   4.115,70   FA FA XXXX Compra de 
afieltradora 10 

ART-161/2018 4.736,77   4.736,77   PJ GR XXXX 75º aniversari 10 

ART-166/2018 4.227,59   4.227,59   M AC XXXX Millora taller 10 

ART-186/2018 963,78   963,78   MT RS XXXX Millora de taller 10 

ART-191/2018 4.293,17   4.923,17   J FP XXXX Millora taller 10 

ART-176/2018 1.072,05   1.072,05   FJ TP XXXX Millora taller 9 

ART-001/2018 1.284,46   3.697,13   CM CP XXXX Compra Forn 
Elèctric 8 

TOTAL 
PARTIDA 70 

174.343,25            



43900 77900 

             
             

ART-199/2018 2.656,75   2.656,75   
Gremi Oficis 

Artesans i 
Artístics 

 G07080385
Web mercat 

artesanal s'Hort del 
Rei amb xarxes 

N/A 

ART-151/2018 3.000,00   3.000,00   
Associació 

d'Artesans de 
Pollença 

 G57949257

Creació plana web 
de l'associació 
d'artesans de 

Pollença 
N/A 

TOTAL 
PARTIDA 70 
43900 78900 

5.656,75              

 

ANNEX 2 

Llista d'expedients exclosos 

LÍNIA 1 

Nº EXP 
IMPORT 

SUBVENCIÓ
IMPORT 

PROJECTE 
EMPRESA/NOM LLINATGES DNI/CIF MOTIU BAREMACIÓ 

ART-122/2018 0,00   140,16   E GA XXXX 
No disposar Carta 

d'artesà 
EXCLÒS 

LÍNIA 2 

Nº EXP 
IMPORT 

SUBVENCIÓ
IMPORT 

PROJECTE 
EMPRESA/NOM LLINATGES DNI/CIF MOTIU BAREMACIÓ 

ART-024/2018 1.004,99   1.004,99   C CI XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 10 

ART-029/2018 738,45   738,45   O MR XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 10 

ART-037/2018 1.997,21   1.997,21   Ca'n Rosselló 
S.L.   B07436504

S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 10 

ART-050/2018 930,44   930,44   EE TF XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 10 

ART-058/2018 220,90   220,90   MA VI XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 10 

ART-063/2018 942,69   942,69   Menestrals S. 
Coop.   F16533051 S'ha exhaurit crèdit 

pressupostari 10 

ART-082/2018 2.000,00   2.872,47   S PA XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 10 

ART-085/2018 785,98   785,98   M EF XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 10 

ART-091/2018 1.250,17   1.250,17   LR TC XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 10 

ART-108/2018 1.294,55   1.294,55   ML C XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 10 

ART-112/2018 2.000,00   2.192,01   LE R XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 10 

ART-124/2018 1.132,99   1.132,99   A ST XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 10 



ART-127/2018 1.387,40   1.387,40   CC F XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 10 

ART-149/2018 770,32   770,32   AI FM XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 10 

ART-185/2018 1.233,29   1.233,29   MT RS XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 10 

ART-208/2018 569,79   569,79   GF SS XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 10 

ART-006/2018 1.715,33   1.715,33   JA V XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-012/2018 1.544,84   1.544,84   B PS XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-048/2018 1.188,54   1.188,54   M GC XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-071/2018 379,02   379,02   A E XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-074/2018 947,58   947,58   S MM XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-101/2018 1.564,67   1.564,57   K BB XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-106/2018 760,29   760,29   MA C XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-113/2018 2.000,00   2.014,83   ML T XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-133/2018 644,54   644,54   AF TZ XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-147/2018 1.062,81   1.062,81   A PB XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-154/2018 1.604,61   1.604,61   FA FA XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-180/2018 1.082,86   1.082,86   A CC XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-184/2018 727,00   727,00   E TM XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-190/2018 2.000,00   2.000,00   J OL XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-209/2018 1.148,84   1.148,84   SA SB XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-181/2018 195,00   195,00   JA CD XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 7 

ART-115/2018 542,00   542,00   MA ME XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 6 

ART-116/2018 759,58   759,58   A OR XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 6 

ART-162/2018 699,42   699,42   L L XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 6 

ART-026/2018 1.435,15   1.435,15   M OM XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 5 



ART-121/2018 0,00   862,41   E GA XXXX No disposar Carta 
d'artesà EXCLÒS 

ART-212/2018 0,00   1.521,59   A MT XXXX Fora termini -
extemporani- EXCLÒS 

LÍNIA 3 

Nº EXP 
IMPORT 

SUBVENCIÓ
IMPORT 

PROJECTE 
EMPRESA/NOM LLINATGES DNI/CIF MOTIU BAREMACIÓ 

ART-205/2018 0,00   6.000,00   Cafes Bay, S.L.   B07517998 No disposar DQA EXCLÒS 

LÍNIA 4 

Nº EXP 
IMPORT 

SUBVENCIÓ 
IMPORT 

PROJECTE 
EMPRESA/NOM LLINATGES DNI/CIF MOTIU BAREMACIÓ 

ART-120/2018 0,00   143,87   E GA XXXX 
No disposar Carta 

d'artesà 
EXCLÒS 

ART-204/2018 0,00   6.000,00   Cafes Bay, S.L.   B07517998 No disposar DQA EXCLÒS 

ART-206/2018 0,00   599,34   
Pasteleria Rivoli, 

S.L. 
  B07810047 

No disposar DQA en 
vigor 

EXCLÒS 

LÍNIA 5 

Nº EXP 
IMPORT 

SUBVENCIÓ 
IMPORT 

PROJECTE
EMPRESA/NOM LLINATGES DNI/CIF MOTIU BAREMACIÓ 

ART-007/2018 3.989,37   3.989,37   V MR XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-020/2018 5.000,00   5.000,00   SA SB XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-031/2018 4.407,34   4.407,34   JA V XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-035/2018 2.944,37   2.944,37   AC SS XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-049/2018 5.000,00   5.000,00   M GC XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-073/2018 437,30   437,30   A E XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-077/2018 1.913,16   1.913,16   J FN XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-094/2018 49,99   49,99   LE R XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-100/2018 4.927,69   4.927,69   K BB XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-141/2018 3.680,02   4.669,03   MA C XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-189/2018 5.000,00   5.000,00   J OL XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-193/2018 5.000,00   10.243,35   J GF XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 8 

ART-183/2018 4.949,21   4.949,21   JA CD XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 7 

ART-075/2018 613,80   613,80   S MM XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 6 



ART-089/2018 831,60   831,61   MA ME XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 6 

ART-146/2018 931,07   1.439,36   AM MM XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 6 

ART-164/2018 4.356,00   4.356,00   L L XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 6 

ART-025/2018 2.463,55   2.463,55   M OM XXXX S'ha exhaurit crèdit 
pressupostari 5 

ART-123/2018 0,00   305,98   E GA XXXX No disposar Carta 
d'artesà EXCLÒS 

ART-203/2018 0,00   10.501,16   Cafes Bay, S.L.   B07517998 No disposar DQA EXCLÒS 

ART-211/2018 0,00   5.000,00   LM B XXXX Fora termini -
extemporani- EXCLÒS 

 

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA INDEMNITZACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 660/2016 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS AMB 
RELACIÓ AL PO 070/2007 DEL JUTJAT CONTENCIÓS NÚMERO 1 DE 
PALMA I RS 270/2016 DEL TSJIB, PEL PAGAMENT A LES MERCANTILS 
CALA TUENT, SA I ES VERGERET, SL. 

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

Antecedents 

El dia 30 de març de 2016, el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Palma dicta 
la sentència número 105/2016 al PO 070/2007, interposat per la mercantil CAN XISPA, 
SA, GPA I ALTRES, I CALA TUENT, SA I ES VERGERET, SL contra la resolució 
de la presidenta del Consell de Mallorca de dia 18 de juliol de 2006, que desestimà la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada el dia 28 de desembre de 2005 per 
diferents propietaris de parcel·les dels polígons 2 i 6 de Cala Tuent. Tot això pels 
presumptes danys soferts a conseqüència de la classificació com sòl rústic de 
l’assenyalat sector practicada pel Pla Territorial Insular de Mallorca (aprovat 
definitivament el 13 de desembre de 2004). Aquesta sentència és favorable al Consell i 
desestima la reclamació interposada per les actores. 

Contra la sentència assenyalada, CAN XISPA, SA, GPA I ALTRES, I CALA TUENT, 
SA I ES VERGERET, SL interposen recurs d’apel·lació davant la Sala contenciosa del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que dicta, el dia 20 de desembre de 
2016, la sentència 660/2016 que revoca parcialment la del Jutjat. 

Igualment, contra aquesta sentència, el Consell Insular de Mallorca i la representació de 
CALA TUENT, SA i ES VERGERET, SL, interposen sengles recursos de cassació 
davant el Tribunal Suprem que, el dia 1 de juny de 2017, mitjançant providència va 
acordar la no admissió dels assenyalats recursos de cassació per manca de fonamentació 
de la concurrència dels requisits processals exigits a la LJCA. 

A la vista de la resolució del Tribunal Suprem, el Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears ordena, el dia 11 de juliol de 2017, declarar la fermesa de la Sentència 
660/2016 i acorda l’arxiu de les actuacions. Finalment, el 4 de setembre de 2017, el 



Jutjat d’instància ordena la devolució de l’expedient administratiu i l’execució de la 
Sentència declarada ferma. 

Com a conseqüència de tot això, realitzades les consultes procedents, el dia 8 de febrer 
de 2018 (Registre Entrada 5844) es tramet sol·licitud en nom de les mercantils CALA 
TUENT, SA i ES VERGERET, SL, on s’especifica la quantitat que correspondria a les 
assenyalades entitats, en el repartiment del global dictat pel Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears a la Sentència 660/2016. 

El dia 18 d’abril de 2018, la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, 
resta assabentada de la resolució de fermesa i ordre d’execució de sentència i el dia 27 
d’abril de 2018, la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, dóna 
conformitat i resta assabentada de l’ordre d’execució de la sentència 660/2016. 

En data 23 de maig de 2018 el cap de servei jurídic d’Ordenació del Territori amb el 
conforme del  Director Insular de Territori i Paisatge va emetre memòria justificant 
l’execució de la sentencia número 660/2016 del Tribunal superior de justícia de les Illes 
Balears amb relació al PO 070/2007 del Jutjat Contenciós número 1 de Palma i RS 
270/2016 del TSJIB, pel que fa al pagament a les mercantils Cala Tuent, SA de la 
quantitat de 4.260.681,46 € de principal, mes la quantitat de 2.073.609,47 € en concepte 
d’interessos legals i a Es Vergeret, SL , la quantitat de 118.232,65 € de principal, mes la 
quantitat de 57.542,05 € en concepte d’interessos legals. 

Vist l’informe de fiscalització de conformitat  de la Intervenció Delegada N/Ref. ID 
277/2018 de data 9 de juliol de 2018. 

Consideracions jurídiques  

L’article 28.j)  de l’acord del Ple, de 2 de juliol de 2001, pel qual s’aprova el Reglament 
Orgànic del Consell de Mallorca (BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001) assenyala 
que correspon al Consell Executiu del Consell de Mallorca la competència per autoritzar 
i disposar despeses en la quantia que es determini en les bases d’execució del pressupost 
que, d’acord amb la Base 23.4 del pressupost del Consell Insular de Mallorca per a 
l’any 2018, correspon al Consell Executiu quan l’import és superior a dos-cents 
cinquanta mil euros (250.000,00 euros). 

Per això, acord: 

1. Aprovar la indemnització patrimonial a Cala Tuent, SA, amb CIF A07014715, per un 
import total de sis milions tres-cents trenta-quatre mil dos-cents noranta euros amb 
noranta-tres cèntims (6.334.290,93 €), corresponents a la quantitat de quatre milions 
dos-cents seixanta mil sis-cents vuitanta-un euros amb quaranta-sis cèntims 
(4.260.681,46 €) de principal, mes la quantitat de dos milions setanta-tres mil sis-cents 
nou euros amb quaranta-set cèntims (2.073.609,47 €) en concepte d’interessos legals i a 
Es Vergeret, SL amb CIF B07036270,  per un import total de cent setanta-cinc mil set-
cents setanta-quatre euros amb setanta cèntims (175.774,70 €), corresponents a la 
quantitat de cent devuit mil dos cents trenta-dos euros amb seixanta cinc cèntims 
(118.232,65 €) de principal, mes la quantitat de cinquanta-set mil cinc-cents quaranta-
dos euros amb cinc cèntims (57.542,05 €) en concepte d’interessos legals, derivada de la 
sentencia número 660/2016 del Tribunal superior de justícia de les Illes Balears amb 
relació al PO 070/2007 del Jutjat Contenciós número 1 de Palma i RS 270/2016 del 
TSJIB. 



2. Autoritzar i disposar l’import de sis milions tres-cents trenta-quatre mil dos-cents 
noranta euros amb noranta-tres cèntims (6.334.290,93 €), a Cala Tuent, SA, amb CIF 
A07014715, amb càrrec a l’aplicació  pressupostària núm. 55.15140.22620 i RC núm. 
220180012790, per un import de quatre  milions dos-cents seixanta mil sis-cents 
vuitanta-un euros amb quaranta-sis cèntims (4.260.681,46 €)  i amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 55.15140.35200 i RC núm. 220180012790 per un import d’un dos 
milions setanta-tres mil sis-cents nou euros amb quaranta-set cèntims (2.073.609,47 €). 

3. Autoritzar i disposar l’import de cent setanta-cinc mil set-cents setanta-quatre euros 
amb setanta cèntims (175.774,70 €), a Es Vergeret, SL amb CIF B07036270, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària núm. 55.15140.22620 i RC núm. 220180012790, per 
un import de cent devuit mil dos cents trenta-dos euros amb seixanta cinc 
cèntims(118.232,65 €) i amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 55.15140.35200 i 
RC núm. 220180012790 per un import d’un cinquanta-set mil cinc-cents quaranta-dos 
euros amb cinc cèntims (57.542,05 €). 

4. Notificar aquesta acord a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears, a Assessoria Jurídica del Consell de Mallorca, a 
Intervenció Delegada, a Cala Tuent, SA i  a Es Vergeret, SL. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA MPMM CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS 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 (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. En data de Registre General d'Entrada de 8 de febrer de 2017, i núm. 3500, la senyora 
MPMM, 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. En data 20 d'octubre de 2017 li va ser notificada a la senyora MPMM una 
comunicació signada pel Cap del Servei de Selecció, Provisió i Formació de l'IMAS per 
informar-li que la seva sol·licitud per participar en el concurs per formar part de 
l'esmentada borsa de treball no acreditava el coneixement de la llengua catalana, nivell 
B1 (nivell llindar), mitjançant un certificat emès o reconegut com a equivalent per la 
Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, o un certificat 
expedit pel Consell de Mallorca d'acord amb els decrets de presidència de 3 de juny de 
2004 o de 29 de setembre de 2004. A la mateixa comunicació se va informar a la 
interessada de l'obertura del termini de deu dies hàbils per poder esmenar aquest defecte 
o d'acompanyar els documents preceptius. 

6. Amb data de Registre General d'Entrada de 26 d'octubre de 2017 i núm. 35131, la 
senyora MPMM va presentar un escrit aportant els resultats provisionals de la prova 
escrita per a obtenir el certificat de nivell B2 de llengua catalana de la convocatòria de 
maig de 2017, així com els resultats definitius de la prova oral de l'esmentada 
convocatòria.  

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

8. Amb data de Registre General d'Entrada de 20 d'abril de 2018 i número 11224, la 
senyora MPMM va presentar un escrit adjuntant còpia del certificat de llengua catalana 
de nivell B2 emès per la directora general de Política Lingüística el mes de desembre de 
2017. 

9. De l'escrit presentat amb data de Registre General d'Entrada de 20 d'abril de 2018 i 
número 11224 s'entén que la senyora MPMM interposa recurs d’alçada contra la 
Resolució de 20 de març de 2018 per la qual es modifiquen les llistes definitives de 
persones aspirants admeses i excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball 
de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Personal 
d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu. 

Fonaments de dret  

1. El recurs d’alçada s'entén interposat contra la Resolució de 20 de març de 2018 per la 
qual es modifiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del 
concurs per formar part d'una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar 
Educatiu, atès que la senyora MPMM demana la revisió de les seves sol·licituds 
anteriors on afirma que aporta el certificat de nivell B2 de català, després d'haver estat 
exclosa de l'esmentada borsa, i de la de treball social. 



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

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

3. Atesos els articles de referència, el recurs d'alçada interposat el 20 d'abril de 2018, 
contra la Resolució de 20 de març de 2018 per la qual es modifiquen les llistes 
definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs per formar part d'una 
borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, 
Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu, es va interposar en 
temps i en la forma escaients.  

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

Va ser posteriorment, en data 20 d'octubre de 2017, que es va notificar a la senyora 
Marta Patricia Maura Mateu una comunicació signada pel Cap del Servei de Selecció, 
Provisió i Formació de l'IMAS per comunicar-li que la seva sol·licitud per participar en 
el concurs no acreditava estar en possessió del nivell de català exigit per formar part de 
la borsa.  

Durant el període de deu dies hàbils atorgats a les persones aspirants excloses per a fer 
les esmenes i al·legacions pertinents, la senyora MPMM va presentar els resultats 
provisionals de la prova escrita de català nivell B2 i els resultats definitius de la prova 
oral, ambdues proves corresponents a la convocatòria de maig de 2017, on la 
interessada va resultar apte. 

A la base 3.1 de l'Annex I de la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials de 19 de gener de 2017, per la qual es convoca un concurs per formar 
part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis 
Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu (BOIB núm. 
15, de 4 de febrer de 2017), s'estableix expressament que el nivell de coneixement de 
llengua catalana exigit, el nivell B1 (nivell llindar) s'ha d'acreditar mitjançant un 
certificat emès o reconegut com a equivalent per la Direcció General de Política 
Lingüística del Govern de les Illes Balears, o un certificat expedit pel Consell de 
Mallorca, d'acord amb els decrets de presidència de 3 de juny de 2004 o de 29 de 
setembre de 2004. 

Per tant, la relació de resultats provisionals de les proves de català de nivell B2 que va 
aportar la senyora MPMM durant el període que se li va atorgar per esmenar l'esmentat 
defecte no constitueix cap certificat, tal i com es descriu a la base 3.1 de l'Annex I de 
l'esmentada convocatòria.  



5. En qualsevol cas, a la base 3.2 de l'Annex I de la Resolució de la presidenta de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 19 de gener de 2017, per la qual es convoca un 
concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar 
Educatiu (BOIB núm. 15, de 4 de febrer de 2017) estableix que les persones 
interessades han de complir els requisits exigits a la convocatòria en la data de 
finalització del termini de presentació de sol·licituds, o han d'estar en condicions de 
complir-los, i han d'estar-ne en possessió durant tot el procés selectiu. 

La documentació que va aportar la senyora MPMM per subsanar la falta d'acreditació 
del nivell de català B1 és referent a les proves de català nivell B2 de la convocatòria de 
maig de 2017, és a dir, a proves realitzades amb posterioritat a la data de finalització del 
termini de presentació de sol·licituds (24 de febrer de 2017). 

En conseqüència, s'ha de concloure que la senyora MPMM no ha complit el requisit 
d'acreditar el coneixement de llengua catalana nivell B1 (nivell llindar). 

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

Propòs  

Que el Consell Executiu adopti els acords següents:  

Primer.- DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora MPMM contra la 
Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 20 de març de 2018 
per la qual es modifiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses 
del concurs per formar part d'una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar 
Educatiu, per no haver acreditat el coneixement de la llengua catalana nivell B1 (nivell 
llindar), requisit exigit per participar en l'esmentada borsa de treball. 

Segon.- NOTIFICAR a la persones interessades. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA MMM CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S'APROVEN 
LES LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES ASPIRANTS SELECCIONATS 
EN EL 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 (RESOLUCIÓ DE 9 DE MAIG 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 8 de febrer de 2017, i núm. 3354, la 
senyora MMM, 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. La senyora Maria Miralles Mascaró figurava al llistat provisional de 
persones excloses, indicant com a causa de la seva exclusió la manca del codi segur de 
verificació del certificat del registre de delinqüents sexuals. A la mateixa Resolució es 
va establir un termini de deu dies hàbils comptadors des del dia següent a la seva 
publicació per esmenar defectes o adjuntar els documents que fossin preceptius. 

4. Amb data de Registre General d'Entrada de 8 de maig de 2017, i núm. 13392, la 
senyora Maria Miralles Mascaró va presentar un escrit d'esmena del defecte que li havia 
suposat la seva exclusió del concurs per participar en l'esmentada borsa.  

5. 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. A la llista definitiva de persones admeses hi figura la senyora MMM. 

6. 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. 

7. Mitjançant diligència de la secretària de la Comissió Tècnica de Valoració, amb el 
vistiplau del president de la mateixa, de data 18 d'abril de 2018, s'exposaren en el tauler 
d'edictes de l'IMAS i, a efectes informatius, en la pàgina web de l'IMAS, la llista 
provisional 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 Serveis Especials, Classe Personal 
d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu, i s'atorgà 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 estimessin oportú sobre la valoració provisional dels mèrits. 

D'acord amb la llista provisional publicada, la senyora MMM ha obtingut una puntuació 
de 10,4400 punts.  

8. Amb data de Registre General d'Entrada de 23 d'abril de 2018 i núm. 11314 la 
senyora MMM va presentar un escrit sol·licitant la revisió de la seva baremació. 

9. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 9 
de maig de 2018, (BOIB núm. 60, de 15 de maig de 2018) per la qual s'aprova la llista 
d’aspirants seleccionats en el concurs per formar part d’una borsa de treball de l'escala 
d'Administració especial, Subescala Serveis Especials, Classe Personal 



d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu, amb la puntuació total obtinguda i el 
número d'ordre. 

D'acord amb la llista definitiva publicada, la senyora MMM ha obtingut una puntuació 
de 10,4400 punts.  

10. Amb data de Registre General d'Entrada de 31 de maig de 2018, i núm.15628, la 
senyora Maria Miralles Mascaró va presentar un recurs d'alçada contra la Resolució de 
la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 9 de maig de 2018 (BOIB núm. 
60, de 15 de maig de 2018) per la qual s'aprova la llista d’aspirants seleccionats en el 
concurs per formar part d’una borsa de treball de l'escala d'Administració especial, 
Subescala Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar 
Educatiu. Al seu recurs d'alçada, la senyora MMM sol·licita que es dicti resolució de 
modificació de la puntuació de la baremació de mèrits, la qual passaria a ser de 13,5400 
punts, segons els càlculs fets per la recurrent. 

Fonaments de dret  

1. El recurs d’alçada s'entén interposat contra la Resolució de la presidenta de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials, de 9 de maig de 2018 (BOIB núm. 60, de 15 de maig de 
2018) per la qual s'aprova la llista d’aspirants seleccionats en el concurs per formar part 
d’una borsa de treball de l'escala d'Administració especial, Subescala Serveis Especials, 
Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu, amb la puntuació total 
obtinguda i el número d'ordre. 

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

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

3. Atesos els articles de referència, el recurs d'alçada interposat el 31 de maig de 2018, 
contra la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 9 de 
maig de 2018 (BOIB núm. 60, de 15 de maig de 2018) per la qual s'aprova la llista 
d’aspirants seleccionats en el concurs per formar part d’una borsa de treball de l'escala 
d'Administració especial, Subescala Serveis Especials, Classe Personal 
d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu, amb la puntuació total obtinguda i el 
número d'ordre, es va interposar en temps i en la forma escaients.  

4. La interessada al·lega que existeix un error en la puntuació del mèrit relatiu a 
l'experiència professional en relació amb els serveis prestats a l'IMAS a la mateixa 
especialitat i categoria. La senyora MMM afirma en el seu recurs que únicament se li 
han computat un total de 2 anys, 6 mesos i 7 dies, atorgant-li una puntuació de 6,0000 
punts, tot i que consta al certificat de serveis prestats emès pel propi IMAS que el 
període que s'ha de valorar és de 3 anys, 9 mesos i 24 dies.  

Revisada la documentació relativa als mèrits s'ha detectat un error en relació amb el 
temps de serveis prestats a l'IMAS a la mateixa especialitat i categoria. Efectivament, tal 



com la recurrent al·lega, el certificat de serveis prestats emès pel propi IMAS acredita 
que el període total de temps de serveis prestats de la senyora MMM és de 3 anys, 9 
mesos i 24 dies.  

Segons l'Annex II (Barem de mèrits) de la Resolució de la presidenta de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials de 19 de gener de 2017, per la qual es convoca un concurs 
per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala 
Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu 
(BOIB núm. 15, de 4 de febrer de 2017), l'experiència professional per mes complet a 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials o Consell de Mallorca a la mateixa especialitat o 
categoria s'ha de valorar a raó de 0,2 punts per mes de feina, i les fraccions de 15 dies o 
més s'han de valorar al 50% del mes complet. En conseqüència, a la senyora Maria 
Miralles Mascaró se li hauria d'haver valorat un total de 9,100 punts per un període total 
de 3 anys, 9 mesos i 24 dies de serveis prestats al propi Institut. 

5. 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. 

Proposta de resolució  

Propòs  

Que el Consell Executiu adopti els acords següents:  

Primer.- ESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora MMM, amb NIF 
XXXX, contra contra la resolució de 9 de maig de 2018 de la presidenta de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials per la qual s'aproven les llistes definitives de persones 
aspirants seleccionats en el 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. 

Segon.- ORDENAR a la Comissió Tècnica de Valoració que revisi la baremació dels 
mèrits de la recurrent en el sentit del fonament de dret quart, i   

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

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA MNCG CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S'APROVA 
LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I 
EXCLOSES PER FORMAR PART D’UNA BORSA DE TREBALL DE 
L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, 
CLASSE TÈCNIC/A AUXILIAR, ESPECIALITAT TÈCNIC/A AUXILIAR 
D'INFERMERIA.  

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

Antecedents de fet.  

1. Mitjançant la Resolució de  la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 19 
de maig de 2014, es convocà un concurs per formar part d’una borsa de treball de 



l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, 
Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria. (BOIB núm. 70, de 22 de maig).   

2. Amb data de Registre General d'Entrada de 27 de maig de 2014, i núm.17871, la 
senyora MNCG, amb NIF XXXX, va presentar sol·licitud d'admissió a la borsa de 
treball de l'especialitat de de Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria.  

3. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 22 
de setembre de 2016  es varen aprovar les llistes provisionals de persones admeses i 
excloses del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració 
Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria. 

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

4. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 
d'abril de 2018 es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i excloses 
del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria. 

5. Mitjançant diligència del secretari de la Comissió Tècnica de Valoració, amb el 
vistiplau del president de la mateixa, de data 20 d'abril de 2018, s'exposen en el tauler 
d'edictes de de l'IMAS i, a efectes informatius, en la pàgina web de l'IMAS, la llista 
definitiva de persones admeses i excloses del concurs per formar part borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, 
Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria. 

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

6.  Amb data de Registre General d'Entrada del Consell de Mallorca de 23 d'abril de 
2018, i núm. 11430, la senyora MNCG, amb NIF XXXX presenta recurs d'alçada contra 
la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 d'abril de 
2018, per la qual es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i excloses 
del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria. 

7. Amb data de  Registre General d'Entrada de 8 de maig de 2018, i núm. 12962, la 
senyora MNCG presenta un segon escrit sol·licitant la revisió del seu expedient.  

Fonaments de dret 

Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la  Resolució de la presidenta de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 d'abril de 2018 es varen aprovar les llistes 
definitives de persones admeses i excloses del concurs per formar part d’una borsa de 
treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a 
Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria.  



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

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

Atesos els articles de referència, el recurs d'alçada interposat el 23 d'abril de 2018, 
contra la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 13 d'abril 
de 2018 es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i excloses del 
concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria, es va interposar en temps i en la forma escaients.  

Quart.- Com a qüestions prèvies cal recordar dos punts:  

a) Respecte a la forma d'acreditar la titulació, que les bases que han de regir el concurs 
per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria disposen 
-punt 4.4.b)- que les persones aspirants han d'aportar còpia compulsada de la titulació 
exigida, i no còpia del pagament de les taxes per a l'expedició del títol esmentat.  

b) Que la senyora CG no va esmenar el motiu de la seva exclusió, aportant el document 
preceptiu, en el termini de deu dies hàbils concedits en  la Resolució de la presidenta de 
l'IMAS de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 22 de setembre de 2016  per la qual es 
varen aprovar les llistes provisionals de persones admeses i excloses.    

Cinquè.-  En el recurs interposat la interessada exposa que ha estat exclosa de la borsa 
de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a 
Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria, esmena el motiu d'exclusió amb 
l'aportació de la titulació requerida i sol·licita ser admesa en la borsa, i a tals efectes 
adjunta còpia del títol de Tècnica en Cures Auxiliars d'Infermeria.  

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

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



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

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

Propòs  

Que el Consell Executiu adopti els acords següents:  

Primer.-  DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora MNCG, amb NIF 
XXXX, contra la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 
13 d'abril de 2018, per la qual es varen aprovar les llistes definitives de persones 
admeses i excloses del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala 
d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat 
Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria, d'acord amb els fonaments de dret sisè i setè.  

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

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA MPMD CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S'APROVA 
LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I 
EXCLOSES PER FORMAR PART D’UNA BORSA DE TREBALL DE 
L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, 
CLASSE TÈCNIC/A AUXILIAR, ESPECIALITAT TÈCNIC/A AUXILIAR 
D'INFERMERIA.  

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

Antecedents de fet.  

1. Mitjançant la Resolució de  la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 19 
de maig de 2014, es convocà un concurs per formar part d’una borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, 
Especialitat Treballador/a Social (BOIB núm. 70, de 22 de maig).   

2. Amb data de Registre General d'Entrada d'11 de juny de 2014, i núm.20873, la 
senyora MPMD, amb NIF XXXX, va presentar sol·licitud d'admissió a la borsa de 
treball de l'especialitat de de Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria.  

3. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 22 
de setembre de 2016 es varen aprovar les llistes provisionals de persones admeses i 
excloses del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració 
Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria. 

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



A l'expedient de la senyora MD no consta que esmenàs el motiu de la seva exclusió.    

4. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 
d'abril de 2018 es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i excloses 
del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria. 

5. Mitjançant diligència del secretari de la Comissió Tècnica de Valoració, amb el 
vistiplau del president de la mateixa, de data 20 d'abril de 2018, s'exposen en el tauler 
d'edictes de de l'IMAS i, a efectes informatius, en la pàgina web de l'IMAS, la llista 
definitiva de persones admeses i excloses del concurs per formar part borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, 
Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria. 

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

6.  Amb data de Registre General d'Entrada del Consell de Mallorca de 25 d'abril de 
2018, i núm. 11490, la senyora MPMD, amb NIF XXXX presenta recurs d'alçada contra 
la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 d'abril de 
2018, per la qual es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i excloses 
del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria. 

7. Amb data de  Registre General d'Entrada de 18 de maig de 2018, i núm. 12962, la 
senyora MPMD presenta un segon escrit sol·licitant la revisió del seu expedient i aporta 
el títol de tècnic auxiliar de la branca sanitària, especialitat clínica. 

Fonaments de dret 

Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la  Resolució de la presidenta de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 d'abril de 2018 es varen aprovar les llistes 
definitives de persones admeses i excloses del concurs per formar part d’una borsa de 
treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a 
Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria.  

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

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

Atesos els articles de referència, el recurs d'alçada interposat el 25 d'abril de 2018, 
contra la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 13 d'abril 
de 2018 es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i excloses del 
concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 



Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria, es va interposar en temps i en la forma escaients.  

Quart.- Com a qüestions prèvies cal recordar dos punts:  

a) Respecte a la forma d'acreditar la titulació, que les bases que han de regir el concurs 
per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria disposen 
-punt 4.4.b)- que les persones aspirants han d'aportar còpia compulsada de la titulació 
exigida, i no còpia del llibre de qualificacions de formació professional ni còpia del 
certificat de les proves d'avaluació.  

b) Que la senyora MD no va esmenar el motiu de la seva exclusió, en el termini de deu 
dies hàbils concedits en la Resolució de la presidenta de l'IMAS de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials, de 22 de setembre de 2016  per la qual es varen aprovar les llistes 
provisionals de persones admeses i excloses, amb l'aportació del document preceptiu  

Cinquè.-  En el recurs interposat en data de 25 d'abril de 2018, la interessada exposa que 
ha estat exclosa de la borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria, per no 
tenir la titulació requerida, que va presentar la titulació esmentada i sol·licita que es 
revisi l'expedient per si s'ha extraviat la documentació.  

En l'escrit interposat en data de 18 de maig de 2018, la interessada reitera les seves 
al·legacions i aporta còpia del títol de tècnic/a auxiliar d'Infermeria.  

Sisè.- En relació a l'al·legació que la interessada va aportar la titulació requerida, la 
realitat és que, d'acord amb la documentació que consta a a l'expedient, la interessada no 
va aportar còpia el títol de Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria, si no que va aportar una còpia 
del llibre de qualificacions de formació professional del cicle formatiu de Farmàcia de 
Grau Mitjà i còpia del certificat de proves d'avaluació del cicle formatiu de la branca 
sanitària, especialitat clínica.   

Per tant la interessada no va acreditar la titulació requerida d'acord amb el que disposa 
el punt 4.4.b) de les Bases.   

Setè.- A més a més, i respecte a la  còpia del llibre de qualificacions de formació 
professional del cicle formatiu de Farmàcia de Grau Mitjà, d'acord amb els annexes II i 
III del Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, pel qual es desenvolupen determinats 
aspectes de l'ordenació de la Formació Professional en l'àmbit del sistema educatiu 
(BOE núm. 110, de 8 de maig),  que estableixen les equivalències entre els títols de 
Tècnic Auxiliar i Tècnic i els títols de Tècnic Especialista i Tècnic Superior, el cicle 
formatiu de Farmàcia de grau mitjà no és equivalent a les titulacions titulacions de 
Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, Tècnic/a en atenció a persones en situació de 
dependència o Tècnic/a en atenció sociosanitària, que són les exigides en les bases.  

Vuitè.- Finalment respecte a l'escrit interposat en data de 18 de maig de 2018, on la 
interessada reitera les seves al·legacions i aporta còpia del títol de tècnic/a auxiliar 
d'Infermeria, tant si es considera com un recurs d'alçada com un escrit d'esmena i 
millora  a l'escrit de 25 d'abril, resulta que està presentat fora de termini.     

Per tant el que la interessada fa «de facto» és presentar de forma extemporània 
documentació acreditativa d'un requisit amb la pretensió d'acreditar fora de termini el 
requisit de la titulació per poder concursar, fet i pretensió que no són admissibles, en 



tant que no resulten esmenables els defectes documentals que  pateix una sol·licitud 
amb la presentació de la documentació requerida en l'ulterior recurs -STSJ Castilla La 
Mancha d'11 de desembre de 2006-, sobretot tenint en compte que l'IMAS va requerir a 
la interessada per a què adjuntàs el document acreditatiu d'estar en possessió de la 
titulació requerida, mitjançat la Resolució  de la presidenta, de 22 de setembre de 2016.  

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

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

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

Propòs  

Que el Consell Executiu adopti els acords següents:  

Primer.-  DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora MPMD, amb NIF 
XXXX, contra la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 
13 d'abril de 2018, per la qual es varen aprovar les llistes definitives de persones 
admeses i excloses del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala 
d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat 
Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria, d'acord amb els fonaments de dret sisè a novè.  

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

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA NNM CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S'APROVA 
LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I 
EXCLOSES PER FORMAR PART D’UNA BORSA DE TREBALL DE 
L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, 
CLASSE TÈCNIC/A AUXILIAR, ESPECIALITAT TÈCNIC/A AUXILIAR 
D'INFERMERIA.  

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

Antecedents de fet.  

1. Mitjançant la Resolució de  la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 19 
de maig de 2014, es convocà un concurs per formar part d’una borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, 
Especialitat Tècnic/es Auxiliars d'Infermeria (BOIB núm. 70, de 22 de maig).   



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

3. Amb data de Registre General d'Entrada de 23 de maig de 2014, i núm.17496, la 
senyora NNM, amb NIE XXXX, va presentar sol· licitud d'admissió a la borsa de treball 
de l'especialitat de de Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria.  

4. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 22 
de setembre de 2016  es varen aprovar les llistes provisionals de persones admeses i 
excloses del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració 
Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria. 

D'acord amb la llista provisional de persones admeses i excloses, la senyora M va 
quedar exclosa perquè mancava el requisit de DNI/NIE en vigor i amb l'observació que 
el permís de residència i treball estava caducat. 

A l'expedient de la senyora M no consta que esmenàs el motiu de la seva exclusió.    

5. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 
d'abril de 2018 es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i excloses 
del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria. 

6. Mitjançant diligència del secretari de la Comissió Tècnica de Valoració, amb el 
vistiplau del president de la mateixa, de data 20 d'abril de 2018, s'exposen en el tauler 
d'edictes de de l'IMAS i, a efectes informatius, en la pàgina web de l'IMAS, la llista 
definitiva de persones admeses i excloses del concurs per formar part borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, 
Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria. 

D'acord amb la llista definitiva publicada, la senyora M va quedar exclosa perquè 
mancava el requisit de DNI/NIE en vigor i amb l'observació que el permís de residència 
i treball estava caducat.  

7.  Amb data de Registre General d'Entrada del Consell de Mallorca de 25 d'abril de 
2018, i núm. 11571, la senyora NNM, amb NIE XXXX, presenta recurs d'alçada contra 
la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 d'abril de 
2018, per la qual es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i excloses 
del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria. 

Fonaments de dret 

Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la  Resolució de la presidenta de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 d'abril de 2018, per la qual es varen aprovar 
les llistes definitives de persones admeses i excloses del concurs per formar part d’una 
borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe 
Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria.  



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

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

Atesos els articles de referència, el recurs d'alçada interposat el 25 d'abril de 2018, 
contra la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 13 d'abril 
de 2018 es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i excloses del 
concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria, es va interposar en temps i en la forma escaients.  

Quart.-  En el recurs interposat la interessada exposa que ha estat exclosa de la borsa de 
treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a 
Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria, per tenir el permís de treball i 
residència caducat i sol·licita la revisió del motiu d'exclusió amb l'al·legació que té el 
permís esmentat en vigor, que sempre el va tenir al corrent i que la data de caducitat és 
del 5 de juny de 2019.  

A aquests efectes, es va requerir a la interessada per a que aportàs el NIE en vigor, 
tràmit que va acomplir el mateix dia del requeriment .  

Cinquè.-  En relació a l'al·legació efectuada per la interessada, i d'acord amb la 
documentació acreditativa que acompanyava la sol·licitud, resulta que efectivament el 
NIE aportat per la interessada era vàlid fin el 14 de juny de 2014, per tant quan va 
presentar la sol·licitud de participació el NIE aportat per la interessada estava en vigor, 
però també ho és que quan va finalitzar el termini de presentació de les sol·licituds el 
NIE ja no estava en vigor.  

Sisè.- En relació a l'exposició anterior, en el punt 3.2 de les bases que han de regir el 
procés selectiu, aprovades mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials de 19 de maig de 2014, es disposa que «les persones 
interessades han de complir els requisits enumerats a l'apartat anterior en la data 
d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, o han d'estar en condicions de 
complir-los, i han d’estar-ne en possessió durant tot el procés selectiu».  

Setè.-  Per tant si be és cert que en la finalització del termini de presentació de les 
sol·licituds el NIE de la interessada no estava en vigor també ho és que la interessada 
estava en condicions d'acomplir-los d'acord amb els articles 71 i 72 del Reial Decret 
557/2011, de 20 d'abril per la qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, 
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.  

Així d'acord amb l'article 71 del Reglament esmentat, relatiu a la renovació de les 
autoritzacions de residència temporal i treball per compte aliena, la sol·licitud de 
renovació  s'ha de presentar durant els 60 dies naturals anteriors a la data d'expiració de 
la vigència de l'autorització i la presentació prorrogarà la validesa de l'anterior resolució 
fins a la resolució del procediment.  



Igualment es podrà presentar la sol·licitud de renovació dintre dels 90 dies naturals 
posteriors a la data d'expiració, amb idèntics efectes.  

En relació als efectes de la renovació, en l'article 72 de la mateixa norma, es disposa que 
que els efectes d'autorització renovada es retrotrauran al dia immediatament següent al 
de la caducitat de l'autorització anterior.  

Així les coses, la interessada sempre ha estat en condicions de complir amb el requisit 
del DNI / NIE i ha estat en possessió durant tot el procés selectiu.  

Vuitè.- Altra qüestió, és que la interessada ha aportat el document, previ requeriment  de 
l'administració, en la fase de recurs quan hauria d'haver-ho fet en el termini de 10 dies 
hàbils concedit per la Resolució de la presidenta de l'IMAS de 22 de setembre de 2016  
per la qual es varen aprovar les llistes provisionals de persones admeses i excloses del 
concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria.           

Sobre aquest assumpte, respecte a l'esmena de documents en els processos selectius i 
concursos de la funció pública la Sentència del Tribunal Suprem de data 14 de Setembre 
de 2004, assenyala que: "(...) convé subratllar que certament els participants en 
processos selectius estan obligats a complir amb les bases de la convocatòria i recau 
sobre ells la càrrega d'aportar la documentació en els termes que estableixin les bases, ja 
que així resulta perquè el funcionament de aquests processos sigui igual per a tots els 
participants i es desenvolupi amb la normal regularitat que exigeix el  principi 
constitucional d'eficàcia administrativa (article 103 CE). Però cal destacar també que 
aquests criteris de racionalitat i proporcionalitat (...) no permeten valorar com a 
incompliment de les bases aquells comportaments dels aspirants que no responguin a 
una resistència a observar-les, si no a un dubte raonable del seu significat o abast. Quan 
això últim succeeixi el procedent serà permetre esmenar l'error inicial en què es pugui 
haver ocorregut ".  

Novè.- Por tot l'anterior, procedeix estimar el recurs d'alçada presentat per la senyora 
NNM, amb NIE XXXX, contra la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials, de 13 d'abril de 2018, per la qual es varen aprovar les llistes definitives 
de persones admeses i excloses del concurs per formar part d’una borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, 
Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria.    

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

Propòs  

Que el Consell Executiu adopti els acords següents:  

Primer.-  ESTIMAR el recurs d'alçada interposat pe la senyora NNM, amb NIE 
XXXX, contra la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 
13 d'abril de 2018, per la qual es varen aprovar les llistes definitives de persones 
admeses i excloses del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala 
d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat 
Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria. 



Segon.- ORDENAR a la Comissió Tècnica de Valoració que modifiqui les llistes 
definitives de persones admeses i excloses del concurs per formar part d’una borsa de 
treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a 
Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria, en el sentit d'incloure a la senyora 
NNM, amb NIE XXXX, a la llista definitiva de persones admeses.  

Tercer.- ORDENAR a la Comissió Tècnica de Valoració del concurs per formar part 
d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe 
Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria, que realitzi la baremació 
dels mèrits aportats per la interessada.  

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

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA MJEC CONTRA LA 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 PER FORMAR PART D’UNA BORSA DE TREBALL DE 
TÈCNICS AUXILIARS D'INFERMERIA (RESOLUCIÓ PUBLICADA EL 13 
D'ABRIL 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 maig de 2014, es convocà un concurs per formar part d’una borsa de tècnics auxiliars 
d'infermeria (BOIB núm. 70, de 22 de maig).   

2. En data 22 de maig de 2014 es va dictar una nova resolució per la presidenta de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual es varen rectificar els annexos II i  VI de 
l'anterior resolució de 19 de maig de 2014, concedint un nou termini de 15 dies hàbils 
per a la presentació de sol·licituds per poder participar en l'esmentat concurs (BOIB 
núm. 71, de 24 de maig de 2014). 

3. Amb data de Registre General d'Entrada d'11 de juny de 2014, i núm. 21000, la 
senyora MJEC, amb NIF XXXX, va presentar sol·licitud d'admissió a la borsa de treball 
de l'especialitat de tècnic/a auxiliar d'infermeria. 

4. Posteriorment, amb data de Registre General d'Entrada de 2 de juliol de 2014, la 
senyora MJEC va presentar un escrit sol·licitant que s'adjuntés amb la seva sol·licitud 
d'admissió a l'esmentada borsa una còpia del model 046 de liquidació de taxes, preus 
públics, sancions i altres ingressos. 

5. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 22 
de setembre de 2016  es varen aprovar les llistes provisionals de persones admeses i 
excloses del concurs per formar part d’una borsa de feina de tècnics auxiliars 
d'infermeria. 

D'acord amb la llista provisional de persones admeses i excloses, la senyora MJEC va 
quedar exclosa per no aportar el requisit de titulació de tècnic/a en cures auxiliars 



d'infermeria, tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència o tècnic/a en 
atenció sociosanitària.  

6. Amb data de Registre General d'Entrada de 4 d'octubre de 2016 i núm. 28183, la 
senyora MJEC va presentar, per esmenar el defecte de manca d'acreditació de la 
titulació exigida per a poder formar part de l'esmentada borsa, una còpia compulsada del 
títol de tècnica en cures auxiliars d'infermeria.  

7. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 
d'abril de 2018 es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i excloses 
del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria. 

8. Mitjançant diligència del secretari de la Comissió Tècnica de Valoració, amb el 
vistiplau del president de la mateixa, de data 20 d'abril de 2018, s'exposen en el tauler 
d'edictes de de l'IMAS i, a efectes informatius, en la pàgina web de l'IMAS, la llista 
definitiva de persones admeses i excloses del concurs per formar part de la borsa de 
treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a 
Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria. 

D'acord amb la llista definitiva publicada, la senyora MJEC va quedar exclosa, amb 
indicació, com a causa de la seva exclusió, de la manca d'acreditació de la titulació de 
tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, tècnic/a en atenció a persones en situació de 
dependència o tècnic/a en atenció sociosanitària. Així mateix, s'especifica que la data de 
la titulació aportada per la interessada es troba fora de termini. 

9. Amb data de Registre General d'Entrada de 25 d'abril de 2018, i núm. 11570, la 
senyora MJEC, amb NIF XXXX va presentar recurs d'alçada contra la Resolució de la 
presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 d'abril de 2018, per la qual es 
varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i excloses del concurs per 
formar part d’una borsa de feina de tècnic/s auxiliars d'infermeria. 

10. Amb data de  Registre General d'Entrada de 12 de juny de 2018, i núm. 17061, la 
senyora Maria Jesús Estévez Cerdà va presentar un segon escrit sol·licitant la revisió de 
la seva sol·licitud per poder participar a l'esmentada borsa i adjunta una còpia de tots els 
seus escrits presentats. 

Fonaments de dret 

Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 d'abril de 2018, per la qual es varen aprovar 
les llistes definitives de persones admeses i excloses del concurs per formar part d’una 
borsa de feina de tècnic/s auxiliars d'infermeria.  

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

Tercer.- Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 



resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120 i, en concret, 
en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada. 

Atesos els articles de referència, el recurs d'alçada interposat el 25 d'abril de 2018 contra 
la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 13 d'abril de 
2018, per la qual es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i excloses 
del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria, es va interposar en temps i en la forma escaients.  

Quart.- Respecte a la forma d'acreditar la titulació, les bases que han de regir el concurs 
per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria disposen 
-punt 4.4.b)- que les persones aspirants han d'aportar còpia compulsada de la titulació 
exigida.  

La senyora MJEC només va aportar, amb posterioritat a la finalització del termini per 
presentar les sol·licituds de participació en l'esmentada borsa, una còpia del pagament 
de les taxes per a l'expedició del títol exigit, però no cap còpia de la seva titulació.  

En qualsevol cas, el document aportat per la interessada no especifica per quin concepte 
es va fer el pagament de les taxes (només s'especifica que es tracta del pagament per a 
l'expedició d'un diploma, però no es pot saber si és el títol exigit a la convocatòria per 
participar en la borsa de tècnic/a auxiliar d'infermeria). A més, segons consta a 
l'esmentat document, la liquidació de les taxes es va realitzar en data 30 de juny de 
2014, és a dir, amb posterioritat a la data de finalització del termini per presentar les 
sol·licituds de participació a la borsa. 

Cinquè.- Posteriorment, la interessada va voler esmenar el motiu de la seva exclusió, en 
el termini de deu dies hàbils concedits en la resolució de la presidenta de l'IMAS de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 22 de setembre de 2016 per la qual es varen 
aprovar les llistes provisionals de persones admeses i excloses, amb l'aportació d'una 
còpia acarada del títol de tècnica en cures auxiliars d'infermeria. 

A la base 3.2 de l'Annex I de la resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials de 19 de maig de 2014, per la qual es convoca un concurs per formar part d’una 
borsa de tècnics auxiliars d'infermeria (BOIB núm. 70, de 22 de maig) s'estableix que 
les persones interessades han de complir els requisits enumerats a l'apartat anterior en la 
data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. 

Revisat el document aportat per la senyora MJEC, es conclou que la titulació de tècnica 
en cures auxiliars d'infermeria li va ser expedit en data 30 de juny de 2014, és a dir, amb 
posterioritat a la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds de 
participació a l'esmentada borsa. 

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

Propòs 

Que el Consell Executiu adopti els acords següents: 



Primer.- DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora MJEC amb NIF 
XXXX, contra la resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 
d'abril de 2018, per la qual es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i 
excloses del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració 
Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria, d'acord amb els fonaments de dret quart i cinquè. 

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

 

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB EL CENTRE/ENTITAT DE FORMACIÓ CIFP JOAN 
TAIX PER DUR A TERME PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS 
AL CENTRE DE FORMACIÓ ES REFUGI DE SON AMER. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient: 

D’acord amb l’article 6 del vigent Decret de la Presidència del Consell de dia 9 de juny 
de 2017 pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca, modificat 
pels decrets de la presidència de dia 20 de juny de 2017 i 24 de juliol de 2017 (BOIB 
núm. 73, de 15 de juny de 2017; BOIB núm. 77, de 24 de juny de 2017; BOIB núm. 92 
de 29 de juliol de 2017), són atribucions del departament de Medi Ambient, entre 
d’altres: 

d) Planificar i executar els programes d’educació ambiental i voluntariat ambiental en 

l’àmbit de les competències del Consell de Mallorca.. 

f) Planificar i executar els programes de formació i ocupació en matèria de medi 

ambient en l’àmbit de les competències del Consell de Mallorca. 

Atesa la sol·licitud, de data 09 de juliol de 2018, de BAF en representació del 
centre/entitat de formació CIFP Joan Taix per a firmar l’acord de pràctiques 
professionals no laborals, que s’adjunta, entre el centre de formació i el departament de 
Medi ambient del Consell de Mallorca, per a realitzar un mòdul de pràctiques 
professionals no laborals de l’especialitat formativa DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ núm. MP 17/17. 

Atès l’informe favorable de la coordinadora de suport pedagògic de la Unitat de 
Formació, amb el vist i Plau del cap del servei d’estudis, Planificació i gestió 
Ambiental, de data 10 de juliol de 2018. 

Atès l’informe de la cap de Servei de la Secretaria Tècnica del departament de Medi 
Ambient, de 11 de juliol de 2018. 

Atès el previst a l’art. 1 d) del vigent Decret d’Organització del Consell de Mallorca en 
relació a la base d’execució 23.4 del vigent pressupost del Consell de Mallorca quant a 
la competència del Consell Executiu per a l’aprovació de convenis independentment de 
la seva quantia. 

En virtut de tot el que s’ha exposat i, d’acord amb l'article 31.2 e) del Reglament 
Orgànic del Consell de Mallorca, la consellera executiva de Medi Ambient proposa al 
Consell Executiu, l’adopció del següent  

ACORD 



1. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i el 
centre/entitat de formació CIFP Joan Taix per a dur a terme pràctiques professionals no 
laborals al centre de formació Es Refugi de Son Amer que s’adjunta. 

 

D21 ACORD DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS ENTRE EL 
CENTRE DE FORMACIÓ I L’EMPRESA 

(Ordre TAS 718/2008 de 7 de març, BOE 18 de març) 

 

ACORD ENTRE CIFP JOAN TAIX AMB CIF 50700071D I CONSELL DE 
MALLORCA -DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT AMB CIF S0711002F PER 
LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE  
L’ESPECIALITAT FORMATIVA MP0353 EXP 0154/17 

 

Parts 

D’una banda BARTOMEU ALZAMORA FÀBREGAS amb DNI XXXX, en 
representació del centre/ entitat de formació CIFP JOAN TAIX amb NIF/CIF    
50700071D  

i d’altra banda SANDRA ESPEJA ALMAJANO, amb DNI XXXX, en representació 
de l’empresa CONSELL DE MALLORCA amb NIF/CIF S0711002F que té com 
activitat econòmica atribuïda al Departament Medi Ambient la de planificar i executar 
els programes de formació i ocupació en matèria de medi ambient en l’àmbit de les 
competències del Consell de Mallorca, actuen amb poder bastant en funció dels seus 
respectius càrrecs i en l’exercici de les facultats que per convenir en nom de les entitats 
a les quals representen tenen conferides. 

L’empresa CONSELL DE MALLORCA – DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
amb NIF/CIF. S0711002F realitza en aquest document declaració expressa que compta 
amb tots els permisos i requisits legals per a l’exercici de la seva activitat i que 
acompleix amb les seves obligacions fiscals i socials. 

Antecedents 

Mitjançant la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria, Presidenta del 
SOIB,  de dia 12 de DESEMBRE de 2016  es va concedir una subvenció a favor de 
l’entitat/centre impartidor de formació CIFP JOAN TAIX per dur a terme l’acció 
formativa DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ 
núm. MP 17/17. 

Tal com preveuen l’article 25 del Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es 
regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació, i l’article 24 de l’Ordre 
TAS/718/2008, de 7 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 395/2007 
esmentat en matèria de formació d’oferta, i s’estableixen les bases reguladores per 
concedir subvencions públiques adreçades al seu finançament, ambdues entitats acorden 
col·laborar per fer un mòdul de pràctiques professionals no laborals adreçat a l’alumnat 
de l’especialitat formativa abans esmentada i acorden subscriure el present ACORD 
PER LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS, 
que es desenvolupa d’acord a les següents 



 

Clàusules 

Primera. El present Acord té com objecte facilitar la realització de pràctiques d'aquells 
alumnes que realitzin l'acció formativa  amb número  DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ núm. MP 17/17 , subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de les Illes Balears i impartit per CIFP JOAN TAIX AL CONSELL DE 
MALLORCA – DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT amb domicili al carrer General 
Riera, 111 - 07010 Palma i que el Departament compta amb 174 treballadors en 
plantilla. 

Segona. Aquestes pràctiques no suposen, en cap cas, l’existència d’una relació laboral 
entre els alumnes i l’empresa. 

Tercera. La durada total de les pràctiques per a  un màxim d’1 alumne serà de 40 hores 
total. 

Quarta. El contingut de les pràctiques professionals vindrà determinat  pel programa 
formatiu de l'acció formativa a què fa referència el corresponent Reial decret . 

Cinquena. L’empresa on facin les pràctiques ha de nomenar un tutor o tutora per a les 
activitats que els alumnes duguin a terme en les seves instal·lacions. 

Sisena. El centre/entitat de formació ha de designar un formador o formadora que és el 
responsable d’acordar el programa formatiu amb l’empresa i, juntament amb la persona 
tutora designada, fer amb l’empresa el seguiment i l’avaluació dels alumnes. En aquest 
sentit, el programa formatiu ha d’incloure criteris d’avaluació observables i mesurables. 

L’entitat/centre titular de l’acció formativa és el responsable que les pràctiques es 
duguin a terme d’acord amb el programa formatiu, ha de controlar l’assistència dels 
alumnes  i n’ha de comunicar les incidències al SOIB.   

Setena. Dur a terme la formació pràctica no suposa, en cap cas, la substitució dels 
treballs propis del personal en plantilla. 

Abans de començar les pràctiques, l’empresa ha de comunicar als representats legals del 
treballadors els acords o convenis signats, així com una relació dels participants. 

Vuitena.  El contingut i desenvolupament de les pràctiques pot ser en qualsevol moment 
objecte de valoració i supervisió per part del Servei d'Ocupació de les Illes Balears o 
altres entitats designades per aquestes. 

Novena. Aquest Acord es pot extingir per expiració del temps convingut. Qualsevol de 
les parts el pot rescindir, mitjançant una denúncia d’alguna de les parts, que ha de ser 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies. 

Igualment, qualsevol de les parts pot excloure un alumne o alumna o un grup 
d’alumnes, per decisió unilateral del centre, de l’empresa o entitat col· laboradora, o 
conjunta d’ambdós, en els casos següents: 

— Faltes repetides d’assistència i/o puntualitat no justificades. 

— Actitud incorrecta o manca d’aprofitament, prèvia audiència a la persona 
interessada. 



Desena. Els centres i les entitats de formació han de contractar, i tenir al corrent de 
pagament, una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i accidents personals que 
cobreixi, com a mínim, un capital per a cadascun dels alumnes de 20.000,00 euros el 
risc de mort, i un capital de 40.000,00 euros el risc d’invalidesa, i un capital de 3.000,00 
euros per assistència mèdica, causades per accident durant el desplaçament per 
qualsevol mitjà i durant l’assistència a les accions formatives, inclòs el període de 
pràctiques. 

En qualsevol cas, la durada de les assegurances s’ha de limitar a la durada del període 
d’execució de l’especialitat formativa. A la pòlissa d’assegurança hi haurà de figurar la 
denominació de l’acció formativa, el número de l’expedient i el nombre d’alumnes. I 
per al mòdul de pràctiques no laborals, s’hi ha de fer constar expressament a la pòlissa 
d’assegurança la cobertura dels riscs derivats de l’execució d’aquestes a les empreses on 
es duguin a terme les pràctiques. 

Onzena. Les pràctiques professionals no laborals seran realitzades en el Centre “Refugi 
de Son Amer”, situat a la finca pública de Son Amer – 07315 Escorca, telèfon de 
contacte 608706692 i nom del tutor Sergio Ayuso Calvo. 

L’entitat/centre impartidor CIFP JOAN TAIX ha de facilitar als alumnes la targeta 
acreditativa d’alumne en formació pràctica, d’acord amb el model facilitat pel SOIB. 

Dotzena. Aquest Acord es mantindrà vigent fins a la finalització de les pràctiques per 
part de l’alumne, que com a màxim haurà de ser el 31 de desembre de 2018.  

 

I sent de conformitat les parts, signen aquest Acord i per duplicat en dimecres  a  .....  de 
juliol de 2018 

 

Per l’entitat/ centre de formació 

 

[signatura i segell] 

La consellera executiva de Medi Ambient 

 

Sandra Espeja Almajano 
 
 
* Si es tracta d'una persona autònoma o una petita empresa que no disposa de segell d'empresa tendrà que 
signar i posar el DNI o CIF. 

 

CORRECCIÓ D’ERRADES DE L’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA DE DIA 4 DE JULIOL DE 2018. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública: 

En data 4 de juliol de 2018, el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca va 
aprovar les bases i el barem de mèrits (annex IV) per al proveïment de llocs de treball 
de personal funcionari que no tingui habilitació de caràcter nacional, vacants i dotats 
pressupostàriament, que figuren en l’annex I i els de resultes pel personal del Servei de 
Bombers que figuren en l’annex II, pels procediments de concurs de mèrits i de lliure 
designació, juntament amb el model de sol·licitud per participar-hi (annex III). Les 
bases, juntament amb la convocatòria corresponent, realitzada mitjançant Decret del 



president del Consell Insular de Mallorca, de 5 de juliol de 2018, es van publicar en el 
BOIB núm. 85, de 10 de juliol de 2018. 

Amb posterioritat a l’aprovació i publicació de l’esmentat acord del Consell Executiu, 
s’ha posat de manifest l’existència d’una sèrie d’errades en les bases i en algun dels seus 
annexos, que cal esmenar. 

L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les Administracions públiques, faculta les Administracions públiques per rectificar, 
en qualsevol moment, les errades materials, de fet o aritmètiques existents en els seus 
actes. 

Per tot això, la consellera executiva de Modernització i Funció Pública proposa al 
Consell Executiu l’adopció del següent 

ACORD 

Primer.- Corregir les errades de l’acord del Consell Executiu de 4 de juliol de 2018, 
mitjançant el qual es van aprovar les bases i el barem de mèrits per al proveïment de 
llocs de treball de personal funcionari del Consell Insular de Mallorca, pels sistemes de 
concurs de mèrits i de lliure designació, publicat en el BOIB núm. 85, de 10 de juliol de 
2018, que s’adjunten com a document annex.  

Segon.- L’acord present es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Tercer.- Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un 
recurs d’alçada en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 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 es pot interposar un 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 d’aquest recurs d’alçada.  

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

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

 
ANNEX DE CORRECIONS D’ERRADES 
 
BASES DEL CONCURS  
 
ALLÀ ON DIU 
6.2.1. Antiguitat i grau personal 
… 



No obstant això, el personal funcionari del Consell Insular de Mallorca, de l’Agència de 
Defensa del Territori i de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, no han d’acreditar els 
mèrits relatius a l’antiguitat, al grau  personal i la feina desenvolupada a l’Administració 
(punt 1, punt 2 i punt 4 de l’annex IV). A aquests efectes, la Direcció Insular de Funció 
Pública del Departament de Modernització i Funció Pública ha d’emetre d’ofici un 
certificat on constin aquests mèrits. Aquest certificat, s’ha d’incorporar, també d’ofici, a 
la instància que es presenta i se n’ha lliurar una còpia, perquè pugui fer les al·legacions 
que consideri pertinents. 
 
HA DE DIR  
6.2.1. Antiguitat i grau personal 
… 
No obstant això, el personal funcionari del Consell Insular de Mallorca, de l’Agència de 
Defensa del Territori i de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, no han d’acreditar els 
mèrits relatius a l’antiguitat, al grau  personal i la feina desenvolupada a l’Administració 
(punt 1, punt 2 i punt 5 de l’annex IV). A aquests efectes, la Direcció Insular de Funció 
Pública del Departament de Modernització i Funció Pública ha d’emetre d’ofici un 
certificat on constin aquests mèrits. Aquest certificat, s’ha d’incorporar, també d’ofici, a 
la instància que es presenta i se n’ha lliurar una còpia, perquè pugui fer les al·legacions 
que consideri pertinents. 
 
ALLÀ ON DIU 

Base 10. Comissions tècniques de valoració 
10.1 Es constitueixen les comissions tècniques de valoració següents: 
Per als llocs de feina adscrits al grup A1 – A1/A2 
Per als llocs de feina adscrits als grups A2 – A2/C1 
Per als llocs de feina adscrits al grup C1 – C1/C2 
Per als llocs de feina adscrits al grup C2 i a les agrupacions professionals (antic grup E). 
 
HA DE DIR  
Base 10. Comissions tècniques de valoració 
10.1 Es constitueixen les comissions tècniques de valoració següents: 
Per als llocs de feina adscrits al grup A1 – A1/A2 
Per als llocs de feina adscrits als grups A2 – A2/C1 –B/C1 
Per als llocs de feina adscrits al grup C1 – C1/C2 
Per als llocs de feina adscrits al grup C2 i a les agrupacions professionals (antic grup E). 
 
ANNEX I 
 
ALLÀ ON DIU 
00639 Palma 1  N 19 032 C C1 C1  S N 1 Capatàs -

assa 
d'obres 
 
 

  Carnet conduir B B2 

  

Ajudant -a 
tècnic -a de 
conservació 

                         

 
HA DE DIR   

                 

                   

00639 Ajudant -a 
tècnic -a de 
conservació 

Palma 1  N 19 032 C C1 C1  S N 1 Capatàs -
assa 
d'obres 
Tècnic -a 
auxiliar 

  Carnet conduir B B2 



d'obres 
públiques 

 
ALLÀ ON DIU 
00858 Palma 1  N 26 050 C C1 A1/A  N N 1 Enginyer -a de camins 

canals i ports 
 

Carnet      B2 

  

Enginyer -a de Projectes i 
Obres 

                         

 
HA DE DIR   
00858 Enginyer -a de 

Projectes i Obres 
Palma 1  N 26 050 C C1 A1/A2  N N 1 Enginyer -a de camins 

canals i ports 
Enginyer -a tècnic -a obres 
públiques 

Carnet 
conduir B 

    B2 

 

ANNEX III 
 
ALLÀ ON DIU: Mèrits al·legats (annex III)  
HA DE DIR: Mèrits al·legats (annex IV)  
 
ALLÀ ON DIU: Data d’antiguitat       Dia:   mes:   any: 
HA DE DIR: Antiguitat:      Anys:    mesos:   dies:  
 
 


