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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 22 D’AGOST DE 2018 
 

PRESIDÈNCIA 

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

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR LA PÈRDUA PARCIAL DELS 
DRETS DE COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADES A DONAR 
SUPORT A PROGRAMES D’ACTIVITATS DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS. ANY 2015. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient en 
substitució del vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència: 

Antecedents 

1. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir les subvencions sol·licitades a aquelles associacions que reunien els 
requisits per accedir a la condició de beneficiari d’acord amb les bases reguladores de la 
convocatòria pública de subvencions aprovades per acord de Consell Executiu de data 
10 de desembre de 2014. 

2. Les associacions que es detallen en l’annex I d’aquest informe, varen presentar, 
d’acord amb el que s’estableix en la base quinzena de les bases reguladores de la 
convocatòria, la documentació justificativa de la subvenció. No obstant, les associacions 
no justifiquen la totalitat de l’import del projecte presentant en la sol·licitud de 
subvenció. 

3. Dia 26 de febrer de 2018, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència, va resoldre iniciar l’expedient per a la declaració de la pèrdua 
parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida, en la convocatòria de 
subvencions destinada a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors, any 2015, per falta de justificació del total de la 
subvenció concedida. 

Aquesta resolució es va notificar a les associacions interessades i se lis va concedir un 
termini de quinze dies perquè al·leguin o presentin els documents que considerin 
oportuns. 

Transcorregut el termini indicat en el paràgraf anterior, les associacions no han fet 
al·legacions ni han presentat documentació. 

4. Dia 20 de juny de 2018, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de pèrdua parcial del dret al 
cobrament de la subvenció concedida. 

5. Dia 21 de juny de 2018, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic de Participació Ciutadana i Presidència en va emetre informe jurídic. 

6. Dia 25 de juliol de 2018, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 
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Fonaments 

1. En l’article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
apartat tercer in fine i en l’article 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la llei 38/2003, general de subvencions, es regula la pèrdua del 
dret al cobrament de la subvenció en cas de falta de justificació o de concurrència 
d’alguna de les causes previstes a l’article 37 de la LGS. 

2. En l’article 42 de la LGS es regula el procediment per declarar la procedència de la 
pèrdua de la pèrdua del dret de cobrament de la subvenció. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua parcial del dret al 
cobrament de la subvenció, d’acord amb el que s’estableix en l’article 28 del Reglament 
orgànic del Consell Insular de Mallorca, modificat per acord de Ple del Consell Insular 
de Mallorca, en sessió de dia 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de 
desembre de 2016), i en la base 23.4 de les bases d’execució del pressupost del Consell 
de Mallorca per a l’any 2018, és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

Per tot això, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència del Consell de Mallorca proposa al Consell Executiu que adopti el l’acord 
següent:  

1. Declarar la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida, en la 
convocatòria de subvencions destinada a donar suport a programes d’activitats de caire 
sociocultural dirigits a les persones majors, any 2015, per falta de justificació del total 
de la subvenció concedida, a les associacions i pels imports (diferència entre els 
documents comptables “D” i “O”) que es detallen: 

 

NÚM. 
EXP NOM ASSOCIACIÓ CIF 

IMP 
PROJEC

TE 

IMP 
ATORG

AT 
SEGON
S BASE 

8 

IMP 
BESTRE
TA 50 % 

IMP 
RESTA

NT 

Diferèn
cia 

entre D 
i O 

PM 4 Associació Pensionistes i Tercera Edat Santa Eulàlia 
G07443

542 
3.772,00 

€ 
3.772,00 

€ 
1.886,00 

€ 
914,00 

€ 
972,00 

€ 

PM 6 Centro de Pasivos de Baleares 
V07904

501 
4.000,00 

€ 
4.000,00 

€ 
2.000,00 

€ 
1.963,9

9 € 36,01 € 

PM 28 Asociación Tercera Edad "San Alonso Rodríguez" 
G07466

774 
1.320,00 

€ 
1.320,00 

€ 660,00 € 27,50 € 
632,50 

€ 

PM 32  Agents Comercials Jubilats. Col·lectiu de Majors 
G07461

940 
1.600,00 

€ 
1.600,00 

€ 800,00 € 
784,00 

€ 16,00 € 

PM 37 Associació Patronat Obrer de Sant Josep 
G07050

164 
3.850,00 

€ 
3.850,00 

€ 
1.925,00 

€ 
1.702,6

4 € 
222,36 

€ 

PM 44 
Associació Veïns Secció Gent Gran Reis Catòlics "Els 
Padrins Àgils" 

G07447
519 

3.500,00 
€ 

3.500,00 
€ 

1.750,00 
€ 

1.748,0
0 € 2,00 € 

PM 45 
Associació Veïns i Gent Gran Sant Josep Obrer - Son 
Coc 

G07544
877 

3.700,00 
€ 

3.700,00 
€ 

1.850,00 
€ 

1.736,0
0 € 

114,00 
€ 

PM 47 
Asociación de Jubilados y Pensionistas de Son Gotleu 
y Can Capas 

G57138
760 

4.000,00 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.300,0
0 € 

700,00 
€ 

PM 58 Associació A.B.E.X 
G07691

850 
4.000,00 

€ 
4.000,00 

€ 
2.000,00 

€ 
360,00 

€ 
1.640,0

0 € 

PM 65 Grupo de Mayores de Telefónica de les Illes Balears 
G07888

613 
3.300,00 

€ 
3.300,00 

€ 
1.650,00 

€ 
1.188,0

0 € 
462,00 

€ 

PM 76 Associació Amics Tercera Edat "Bona Gent" 
G07253

461 
4.500,00 

€ 
4.000,00 

€ 
2.000,00 

€ 
1.128,8

9 € 
871,11 

€ 

PM 79 
Associació de Veïns Son Dameto-Son Pizà 
(Coordinadora Gent Gran) 

G07541
196 

4.000,00 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.689,7
8 € 

310,22 
€ 

PM 85 
Associació Tercera Edat de Pensionistes i Jubilats de 
Génova 

G07593
239 

2.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.000,00 
€ 

672,00 
€ 

328,00 
€ 

PM 89 Associació de Persones Majors Sant Isidre de G07669 2.100,00 2.100,00 1.050,00 979,50 70,50 € 
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s'Aranjassa 690 € € € € 

PM 90 Asociación de Personas Mayores de Sant Jordi 
G07416

746 
4.098,00 

€ 
4.000,00 

€ 
2.000,00 

€ 
1.758,9

1 € 
241,09 

€ 

PM 93 Associació Persones Majors des Pil·larí 
G07587

678 
2.979,00 

€ 
2.979,00 

€ 
1.489,50 

€ 
137,10 

€ 
1.352,4

0 € 

PM 97 Asociación de la Tercera Edad "Tots en Marxa" 
G57343

725 
4.000,00 

€ 
4.000,00 

€ 
2.000,00 

€ 
1.632,0

0 € 
368,00 

€ 

PM 110 Grupo de Mayores de Sol Meliá de les Illes Balears 
G57351

934 
4.000,00 

€ 
4.000,00 

€ 
2.000,00 

€ 81,40 € 
1.918,6

0 € 

PM 117 Orquetra Gent Gran de Mallorca 
G57048

472 
4.000,00 

€ 
4.000,00 

€ 
2.000,00 

€ 
566,17 

€ 
1.433,8

3 € 

PM 129 Associació Espa - Sol 
G57582
645 

1.720,00 
€ 

1.720,00 
€ 860,00 € 

226,00 
€ 

634,00 
€ 

PM 131 
Federació d'Associacions de Persones Majors de la 
Part Forana 

G57315
020 

6.010,42 
€ 

6.000,00 
€ 

3.000,00 
€ 

2.995,9
8 € 4,02 € 

PM 135 Federación de Personas Sordas de las Illes Balears 
G57382
517 

3.696,00 
€ 

3.696,00 
€ 

1.848,00 
€ 

1.783,4
2 € 64,58 € 

LL 1 Associació de Persones Majors Colònia de Sant Pere 
G07265
812 

4.000,00 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.970,7
0 € 29,30 € 

LL 16 Asociación Personas Mayores de Cala Millor 
G07892
763 

4.000,00 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.618,5
0 € 

381,50 
€ 

LL 17 Asociación Amigos Tercera Edad de Son Servera 
G07229
735 

4.000,00 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.922,5
0 € 77,50 € 

MI 4 
Associació de la Tercera Edat de Cas Concos des 
Cavaller 

G07417
066 

3.092,00 
€ 

3.092,00 
€ 

1.546,00 
€ 

1.436,0
0 € 

110,00 
€ 

MI 6 Associació Tercera Edat Es Carritxó 
G07437
932 

4.100,00 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.715,1
2 € 

284,88 
€ 

MI 7 Asociación de Jubilados de la Urbanización Bellavista 
G57676
132 

3.625,00 
€ 

3.625,00 
€ 

1.812,50 
€ 

1.777,5
0 € 35,00 € 

MI 8 
Asociación de Pensionistas y Jubilados y Tercera Edad 
de Llucmajor 

G07302
565 

2.550,00 
€ 

2.550,00 
€ 

1.275,00 
€ 75,00 € 

1.200,0
0 € 

MI 9 
Asociación de Personas Mayores y Pensionistas de 
Bahías de Llucmajor 

V57371
833 

4.050,00 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.600,0
0 € 

400,00 
€ 

MI 12 Asociación de Mayores "Els Padrins" de Llucmajor 
G07852
601 

4.000,00 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.709,4
9 € 

290,51 
€ 

MI 14 
Asociación Tercera Edad Santa Maria del Mar de Cala 
d'Or 

G57445
553 

4.000,00 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.760,0
0 € 

240,00 
€ 

MI 15 
Associació Amics de la Tercera Edat Calonge Cala 
d'Or 

G07248
545 

3.960,00 
€ 

3.960,00 
€ 

1.980,00 
€ 

1.952,8
0 € 27,20 € 

MI 16 Gent Gran des Llombards 
G57736
134 

4.000,00 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.822,4
2 € 

177,58 
€ 

MI 20 
Associació Amics de la Tercera Edat de Ses Salines i 
Colònia Sant Jordi 

G07156
409 

4.010,00 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.810,4
8€ 

189,52 
€ 

T 4 Associació de Persones Majors de Bunyola 
G07293
707 

4.723,20 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.914,4
9 € 85,51 € 

T 6  Federación de Asociaciones de Mayores de Calvià 
G57751
091 

2.310,00 
€ 

2.310,00 
€ 

1.155,00 
€ 

825,00 
€ 

330,00 
€ 

T 13 Asociación de la Tercera Edad de Son Ferrer 
G07575
913 950,00 € 950,00 € 475,00 € 

425,00 
€ 50,00 € 

T 14 Asociación de Jubiladors y Pensionistas de Son Caliu 
G57069
825 

3.600,00 
€ 

3.600,00 
€ 

1.800,00 
€ 

1.470,0
0 € 

330,00 
€ 

T 16 Associació Tercera Edat de Calvià 
G07214
596 

4.000,00 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.630,0
0 € 

370,00 
€ 

T 24 Associació Gent Gran del Port de Sóller 
G57570
822 

4.000,00 
€ 

4.000,00 
€ 0,00 € 

3.595,0
0 € 

405,00 
€ 

T 25 Associació Gent Gran d'Estellencs 
G57821
100 

1.980,00 
€ 

1.980,00 
€ 990,00 € 

330,00 
€ 

660,00 
€ 

RA 2 Associació Amics de la Segona Edat de Binissalem 
G07333
966 

4.090,00 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.476,7
7 € 

523,23 
€ 

RA 4 Associació Persones Majors de Búger 
G07289
697 

3.888,50 
€ 

3.888,50 
€ 

1.944,25 
€ 

1.867,2
5 € 77,00 € 

RA 6 Associació Gent Major de Campanet 
G07746
787 

4.230,00 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.602,8
4 € 

397,16 
€ 

RA 7 
Asociación de Personas Mayores de Consell - Amigos 
Tercera Edad 

G07222
300 

4.050,00 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.657,7
8 € 

342,22 
€ 

RA 9 Asociación Tercera Edad de Inca y su comarca 
G07481
237 

4.000,00 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.930,0
0 € 70,00 € 

RA 21 Associació de Persones Majors "Es Siurell" 
G07886
955 

3.160,00 
€ 

3.160,00 
€ 

1.580,00 
€ 

1.496,0
0 € 84,00 € 

RA 32 Asociación de Personas Mayores de Selva G07478 4.019,00 4.000,00 2.000,00 1.534,2 465,79 
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506 € € € 1 € € 

MP 3 Associació Amics de la Tercera Edat de Costitx 
G07130
826 

4.260,00 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.901,8
8 € 98,12 € 

MP 5 Associació d'Amics de la Tercera Edat de Llubi 
G07166
069 

4.010,00 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.658,1
0 € 

341,90 
€ 

MP 6 Asociación de la Tercera Edad de Maria de la Salud 
G07291
362 

3.930,00 
€ 

3.930,00 
€ 

1.965,00 
€ 

1.615,0
0 € 

350,00 
€ 

MP 7 Associació Gent Gran de Montuïri 
G07864
275 

4.000,00 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.544,0
1 € 

455,99 
€ 

MP 15 Associació Persones Majors de Sencelles 
G07432
347 

4.000,00 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.990,0
0 € 10,00 € 

MP 19 Associació de Persones Majors de Vilafranca 
G07165
426 

4.000,00 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.829,9
8 € 

170,02 
€ 

MA 2 Associació de la Tercera Edad de Alcúdia 
G07271
513 

3.955,00 
€ 

3.955,00 
€ 

1.977,50 
€ 

1.121,0
6 € 

856,44 
€ 

MA 4 Associació Persones Majors del Port de Pollença 
G07499
932 

2.442,00 
€ 

2.442,00 
€ 

1.221,00 
€ 

517,00 
€ 

704,00 
€ 

MA 9 Associació de Persones Majors Uyalfas  
G07788
847 

1.400,00 
€ 

1.400,00 
€ 700,00 € 

330,00 
€ 

370,00 
€ 

MA 10 Asociación de Tercera Edad Santa Margarita 
G07209
901 

4.119,50 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.679,5
7 € 

320,43 
€ 

MA 11 Asociación Tercera Edad "Hero" 
G07308
406 

4.000,00 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

1.570,0
0 € 

430,00 
€ 

MA 13 Associació Gent Gran de Can Picafort 
G57349
532 

3.625,50 
€ 

3.625,50 
€ 

1.812,75 
€ 

1.196,2
5 € 

616,50 
€ 

MA 14 Asociación de Personas Mayores Mar Blava 
G57521
296 

4.710,00 
€ 

4.000,00 
€ 

2.000,00 
€ 

598,73 
€ 

1.401,2
7 € 

 

2. Notificar aquest acord a les associacions interessades i a la Intervenció General del 
Consell de Mallorca. 

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

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

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

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

 

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ 
PRESENTADA, EN CONCEPTE D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS, LÍNIA 
3, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER 
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DESENVOLUPAR PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL PER 
POTENCIAR EL BENESTAR DEL COL·LECTIU DE LA GENT GRAN, ANY 
2018. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient en 
substitució del vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència: 

Antecedents 

1. Dia 29 de novembre de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar 
aprovar la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018 (BOIB 
núm. 148, de 5 de desembre de 2017). 

2. Dia 15 de desembre de 2017, l’Associació Tercera Edat de Calvia va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de 5.000,00 € per al projecte activitats socioculturals 
(LÍNIA 3) 2018. 

3. Dia 7 de desembre de 2017, l’Associació Gent Gran de Valldemossa va sol·licitar 
una subvenció econòmica per import de 6.000,00 € per al projecte activitats 
socioculturals (LÍNIA 3) 2018. 

4. Dia 20 de desembre de 2017, l’Associació Jubilados Campsa y CLH de Mallorca va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 1.000,00 € per al projecte activitats 
socioculturals (LÍNIA 3) 2018. 

5. Dia 20 de desembre de 2017, l’Associació Agents Comercials Col·lectiu de Majors 
va sol·licitar una subvenció econòmica per import de 5.150,00 € per al projecte 
activitats socioculturals (LÍNIA 3) 2018. 

6. Dia 19 de desembre de 2017, l’Associació Germandat de Mestres Jubilats i Mestres 
Jubilades de les Illes Balears va sol·licitar una subvenció econòmica per import de 
6.000,00 € per al projecte activitats socioculturals (LÍNIA 3) 2018. 

7. Dia 22 de desembre de 2017, l’Associació de Persones Majors de Son Gotleu va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 6.000,00 € per al projecte activitats 
socioculturals (LÍNIA 3) 2018. 

8. Dia 2 de maig de 2018, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar 
l’adjudicació de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018 (BOIB 
núm. 60, de 15 de maig de 2018), entre d’altres a les associacions següents: 
 

CODI ASSOCIACIÓ CIF Import concessió 
subv. Línia 3 

T-16 ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT 
CALVIÁ 

G07214596 5.000,00 € 

T-22 ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE 
VALLDEMOSSA 

G57152951 6.000,00 € 

PM-82 ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE 
CAMPSA I CLH DE MALLORCA 

G57012528 1.000,00 € 

PM-32 AGENTS COMERCIALS JUBILATS. 
COL·LECTIU DE MAJORS 

G07461940 5.150,00 € 
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PM-8 GERMANDAT DE MESTRES 
JUBILATS I MESTRES JUBILADES 
DE LES ILLES BALEARS 

G07411812 6.000,00 € 

PM-50 ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE SON 
GOTLEU SA NOSTRA 

G57134736 6.000,00 € 

 

9. Dia 28 de juny de 2018, l’Associació Tercera Edat de Calviá, CIF G-07214596, va 
presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la subvenció 
concedida.  

La senyora Benita Verger Cabrer, en representació de l’Associació Tercera Edat de 
Calviá, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 3 de juliol 2018, registre general 
d’entrada núm. 23310, que s’han produït canvis en el projecte inicial relatiu a les 
activitats socioculturals. 

10. Dia 27 de juny de 2018, l’Associació Gent Gran de Valldemossa, CIF G-57152951, 
va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la subvenció 
concedida. 

El senyor Manuel Miró Piña, en representació de l’Associació Gent Gran de 
Valldemossa, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 27 de juny 2018, registre 
general d’entrada núm. 22726, que s’han produït canvis en el projecte inicial relatiu a 
les activitats socioculturals. 

11. Dia 19 de juny de 2018, l’Associació Jubilados Campsa y CLH de Mallorca, CIF G-
57012528, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida. 

El senyor Juan Serra Pons, en representació de l’Associació Jubilados Campsa y CLH 
de Mallorca, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 20 de juny 2018, registre 
general d’entrada núm. 22001, que s’han produït canvis en el projecte inicial relatiu a 
les activitats socioculturals. 

12. Dia 22 de juny de 2018, l’Associació Agents Comercials. Col·lectiu de Majors, CIF 
G-07461940, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec 
a la subvenció concedida. 

El senyor Gabriel Rosselló Bonet, en representació de l’Associació Agents Comercials. 
Col·lectiu de Majors, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 28 de juny 2018, 
registre general d’entrada núm. 22858, que s’han produït canvis en el projecte inicial 
relatiu a les activitats socioculturals. 

13. Dia 27 de juny de 2018, l’Associació Germandat de Mestres Jubilats i Mestres 
Jubilades de les Illes Balears, CIF G-07411812, va presentar documentació justificativa 
de despeses, efectuades en càrrec a la subvenció concedida. 

El senyor Joan Martorell Trobat, en representació de l’Associació Germandat de 
Mestres Jubilats i Mestres Jubilades de les Illes Balears, va posar de manifest, 
mitjançant escrit de dia 2 de juliol 2018, registre general d’entrada núm. 23167, que 
s’han produït canvis en el projecte inicial relatiu a les activitats socioculturals. 
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14. Dia 21 de juny de 2018, l’Associació de Persones Majors de Son Gotleu, CIF G-
57134736, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida. 

El senyor José Fuster Fuster, en representació de l’Associació de Persones Majors de 
Son Gotleu, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 21 de juny 2018, registre 
general d’entrada núm. 22125, que s’han produït canvis en el projecte inicial relatiu a 
les activitats socioculturals. 

15. Dia 3 d’agost de 2018, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe proposta relatiu a l’acceptació de les justificacions presentades. 

Fonaments 

1. L’article 47 de l’Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca 
aprovada pel Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 23 de desembre de 2016, 
BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, estableix la possibilitat que l’entitat 
beneficiària introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no n’alterin 
els objectius ni els aspectes essencials.  

En el cas que la modificació es presenti en el moment de la justificació, havent-se omès 
el tràmit d’autorització prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent, abans de 
reconèixer l’obligació, haurà d’acceptar la justificació presentada, sempre que 
l’acceptació no suposi danyar drets de tercers.  

2. El punt tercer de la convocatòria estableix que l’objecte de la convocatòria és »fixar 
les condicions que regulen la concessió de subvencions destinades a associacions, 
federacions d’associacions i entitats de gent gran per desenvolupar projectes de 
promoció sociocultural per potenciar el benestar (obtenir una qualitat de vida millor) del 
col·lectiu de la gent gran». 

3. El punt quart de la convocatòria estableix que la finalitat de la convocatòria és 
«contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que 
tinguin com eix principal  

»- millorar la qualitat de vida i  potenciar la capacitat creativa de la gent gran. 

»- fomentar l’activitat física per prevenir problemes derivats de la inactivitat i 
l’autonomia personal. 

»- afavorir la integració i la participació social. 

»- proporcionar un espai d’oci i de temps lliure adequat als seus interessos i 
expectatives. 

»- fomentar l’associacionisme i la participació social en l’àmbit comunitari. 

»- permetre que les associacions tenguin un local en condicions, adequat a les 
dimensions i necessitats, on puguin dur a terme les iniciatives, els projectes i els 
programes destinats a millorar la qualitat de vida de la gent gran» 

4. Quant a l’òrgan competent, s’ha de fer esment que, d’acord amb l’article 28 del 
Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca i l’article 47 de l’Ordenança General 
de Subvencions del Consell Insular de Mallorca aprovada pel Ple del Consell de 
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Mallorca, en sessió de dia 23 de desembre de 2016, BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 
2017 és el Consell Executiu. 

Per tant, en base a tot l’exposat, la consellera executiva de Medi Ambient, en substitució 
del vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència, 
proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca que adopti el següent acord: 

1. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en 
el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, per 
l’Associació Tercera Edat de Calviá, CIF G-07214596, el dia 28 de juny de 2018, 
registre general d’entrada núm. 22899, ja que les alteracions posades de manifest en la 
justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats socioculturals (canvi de 
destí excursions), no impliquen, d’acord amb la literalitat del punt tercer de la 
convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no es produeix dany 
en drets de tercers. Les despeses previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva 
modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb objectius generals 
comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de les persones 
majors. 

2. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en 
el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, per 
l’Associació Gent Gran de Valldemossa, CIF G-57152951, el dia 27 de juny de 2018, 
registre general d’entrada núm. 22723, ja que les alteracions posades de manifest en la 
justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats socioculturals (canvi de 
destí excursions), no impliquen, d’acord amb la literalitat del punt tercer de la 
convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no es produeix dany 
en drets de tercers. Les despeses previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva 
modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb objectius generals 
comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de les persones 
majors. 

3. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en 
el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, per 
l’Associació de Jubilados Campsa y CLH de Mallorca, CIF G-57012528, el dia 19 de 
juny de 2018, registre general d’entrada núm. 21786, ja que les alteracions posades de 
manifest en la justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats 
socioculturals (canvi de destí excursions), no impliquen, d’acord amb la literalitat del 
punt tercer de la convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no 
es produeix dany en drets de tercers. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 
previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb 
objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de 
les persones majors. 

4. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en 
el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, per 
l’Associació Agents Comercials Col·lectiu de Majors, CIF G-07461940, el dia 22 de 
juny de 2018, registre general d’entrada núm. 22217, ja que les alteracions posades de 
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manifest en la justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats 
socioculturals (canvi excursions previstes), no impliquen, d’acord amb la literalitat del 
punt tercer de la convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no 
es produeix dany en drets de tercers. Les despeses previstes en el projecte inicial i les 
previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb 
objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de 
les persones majors. 

5. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en 
el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, per 
l’Associació Germandat de Mestres Jubilats i Mestres Jubilades de les Illes Balers, CIF 
G-07411812, el dia 27 de juny de 2018, registre general d’entrada núm. 22802, ja que 
les alteracions posades de manifest en la justificació del projecte subvencionat, en 
relació a les activitats socioculturals (canvi de destí excursions), no impliquen, d’acord 
amb la literalitat del punt tercer de la convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat 
de la subvenció, i no es produeix dany en drets de tercers. Les despeses previstes en el 
projecte inicial i les previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats 
socioculturals amb objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la 
qualitat de vida de les persones majors. 

6. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en 
el marc de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció 
sociocultural per potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, any 2018, per 
l’Associació de Persones Majors de Son Gotleu, CIF G-57134736, el dia 21 de juny de 
2018, registre general d’entrada núm. 22124, ja que les alteracions posades de manifest 
en la justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats socioculturals 
(canvi de destí excursions), no impliquen, d’acord amb la literalitat del punt tercer de la 
convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no es produeix dany 
en drets de tercers. Les despeses previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva 
modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb objectius generals 
comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de les persones 
majors. 

7. Notificar aquest acord a les associacions interessades. 

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

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma 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. 
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No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA 
L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ 
DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 28 
DE MARÇ DE 2014 D’IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AMB MOTIU DE LES OBRES 
OBJECTE D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA 831 DEL 
POLÍGON 1 DE POLLENÇA. 

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

Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca de 28 de 
març de 2014, l’expedient sancionador incoat amb motiu de les actuacions constitutives 
d’infracció urbanística a la parcel·la 831 del polígon 1 de Pollença, i havent-se 
interposat contra dit acord recurs d’alçada  pel Sr. Anthony James Todd, en 
representació de la mercantil Horatio Investements, SL, atès l’informe de la TAG cap de 
la Secció Executiva de l’Agència de 12 de febrer de 2018, així com l’informe de 
fiscalització de conformitat emès el 16 de març de 2018 per la Intervenció Delegada, la 
Consellera Executiva de Territori i Infraestructures proposa que el CONSELL 
EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent 

ACORD 

1r. Estimar parcialment, de conformitat amb l’informe de l’arquitecte tècnic de 
l’Agència de 8 de febrer de 2018, l’al·legació relativa a la disconformitat amb la 
valoració de les obres, en el sentit que les actuacions consistents en pista esportiva 
multiusos s’ha de valorar en 54.420,07 euros, per la qual cosa la valoració del conjunt 
de les actuacions objecte de l’expedient s’estima en 148.441,73 euros. 

2n. Desestimar, de conformitat amb l’informe de l’arquitecta de l’Agència de 7 de 
febrer de 2018; l’informe de l’arquitecte tècnic de 8 de febrer de 2018, i l’informe de la 
TAG, cap de la Secció Executiva de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca, de 
12 de febrer de 2018, la resta d’al·legacions formulades en el recurs d’alçada interposat 
pel Sr. Anthony James Todd, en representació de l’entitat Horatio Investement, SL, 
contra l’acord del Consell de Direcció de l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca d’imposició de sanció amb motiu de les actuacions 
realitzades sense llicència i no legalitzades a la parcel·la 831 del polígon 1, del terme 
municipal de Pollença. 

3r. Modificar la sanció imposada a l’entitat Horatio Investements, SL, en qualitat de 
promotora i propietària, representada pel Sr. Anthony-James  Todd i  la Sra. Pauline- 
Sheila Todd, en qualitat d’administradors solidaris, com a responsable d’una infracció 
urbanística tipificada a l’article 27.1.b de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina 
urbanística, qualificada de greu per l’article 28.2 del mateix text legal, consistent en la 
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construcció sense llicència municipal i no legalitzats d’una pista esportiva de 20x50 m; 
un estany de 70x15 m, un magatzem agrícola de 115 m² i una caseta de 4 m²; tot això a 
la parcel·la 831 del polígon 1, del terme municipal de Pollença, en el sentit que la sanció 
corresponent ha de ser d’111.331,30 euros, atès que les obres s’han valorat en 
148.441,73 €, castigables d’acord amb el que recull l’article 45 de l’esmentada Llei 
10/1990 amb multa del 50 al 100% del seu valor, i ja que no concorre cap circumstància 
atenuant ni agreujant és d’aplicació el 75% del valor de les obres. 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 39/2015, d’1 d0’octubre, 
de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA 
L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ 
DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 28 
DE MARÇ DE 2014 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES 
OBJECTE D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA 831 DEL 
POLÍGON 1 DE POLLENÇA. 

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

Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca de 28 de 
març de 2014, l’expedient de restitució incoat amb motiu de les actuacions constitutives 
d’infracció urbanística a la parcel·la 831 del polígon 1 de Pollença, i havent-se 
interposat contra dit acord recurs d’alçada  pel Sr. Anthony James Todd, en 
representació de la mercantil Horatio Investements, SL, atès l’informe de la TAG cap de 
la Secció Executiva de l’Agència de 12 de febrer de 2018, la Consellera Executiva de 
Territori i Infraestructures proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de 
Mallorca adopti el següent 

ACORD 

Desestimar, de conformitat amb l’informe de l’arquitecta de l’Agència de 7 de febrer de 
2018 i l’informe de la TAG, cap de la Secció Executiva de l’Agència de Defensa del 
Territori de Mallorca, de 12 de febrer de 2018, el recurs d’alçada interposat pel Sr. 
Anthony James Todd, en representació de l’entitat Horatio Investement, SL, contra 
l’acord del Consell de Direcció de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca  pel qual es va ordenar la demolició de les actuacions realitzades 
sense llicència i no legalitzades a la parcel·la 831 del polígon 1, del terme municipal de 
Pollença. 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
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correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 39/2015, d’1 d0’octubre, 
de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PEL 
SENYOR JMB CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, DE 17 D’ABRIL DE 2018, 
PER LA QUAL S’APROVEN LES LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES 
ADMESES I EXCLOSES DEL CONCURS PER FORMAR PART D’UNA 
BORSA DE TREBALL DE L’ESCALA GENERAL, SUBESCALA AUXILIARS, 
CLASSE AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL. 

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

Antecedents de fet.  

1. Per Resolució de la presidenta de l’IMAS, de 21 de setembre de 2017 (BOIB núm. 
119, de 28 de setembre), es va convocar un concurs per formar part d’una borsa de 
treball de l’Escala General, Subescala Auxiliar, Classes Auxiliar d’Administració 
General. 

2. El senyor JMB, amb NIF XXX, va presentar sol·licitud, amb data de Registre 
General d'Entrada de 17 d'octubre de 2017, i núm. 32979, d'admissió a la borsa de 
treball de l’Escala General, Subescala auxiliars, Classe Auxiliar d’Administració 
General.  

3. Mitjançant resolució de la presidenta de data 9 de març de 2018, es varen aprovar les 
llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del concurs per formar part 
de la la borsa esmentada, les quals es varen fer públiques al tauler d’edictes de l’IMAS 
el dia 15 del mateix mes i any. 

El termini per fer al·legacions amb relació a les llistes provisionals va començar el dia 
16 de març i va acabar el dia 3 d’abril de 2018. 

D'acord amb la llista provisional de persones admeses i excloses, el senyor MB va 
quedar exclòs pel següent motiu: « Manquen els requisits: títol de graduat en educació 
secundària obligatòria o equivalent. Observació: Acredita taxes titulació aportada 
superior a 2 anys.»  

4. A l'expedient del senyor MB no consta que esmenés en termini el motiu de la seva 
exclusió.  

5. Mitjançant resolució de la presidenta de data 17 d’abril de 2018, es varen aprovar les 
llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs per formar part 
de la la borsa esmentada, les quals es varen fer públiques al tauler d’edictes de l’IMAS 
el dia 23 del mateix mes i any. 
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D'acord amb la llista defnitiva de persones admeses i excloses, el senyor MB va quedar 
exclòs pel següent motiu: « Manquen els requisits: títol de graduat en educació 
secundària obligatòria o equivalent. Observació: Acredita taxes titulació aportada 
superior a 2 anys.»  

6. El senyor JMB, amb NIF XXX, presenta recurs d'alçada, amb data de Registre 
General d'Entrada de 4 de maig de 2018, i núm. 12592, contra la Resolució de la 
presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 17 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 General, Subescala Auxiliar, Classes 
Auxiliar d’Administració General. 

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 17 d’abril de 2018, per la qual es varen aprovar 
les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs per formar 
part de la la borsa de treball de l’Escala General, Subescala Auxiliar, Classes Auxiliar 
d’Administració General. 

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

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

Haguda compte que la Resolució que s’impugna es va publicar al tauler d’edictes el dia 
23 d’abril de 2018, el termini per recórrer-la va començar el dia 24 d’abril de 2018 i va 
acabar el 23 de maig del mateix any. 

Atesos els articles de referència i el termini assenyalat, el recurs d'alçada interposat 4 de 
maig de 2018, contra la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials, de 17 d’abril de 2018, per la qual es varen aprovar les llistes definitives de 
persones aspirants admeses i excloses del concurs per formar part de la borsa de treball 
de l’Escala General, Subescala Auxiliar, Classes Auxiliar d’Administració General, es 
va interposar en el termini i en la forma escaients.  

Quart.- La persona interessada al·lega que va ser exclosa de les llistes provisionals per 
presentar les taxes del títol amb més de dos anys d'antiguitat i que no va poder esmenar 
l'error per no trobar-se en aquell moment a Palma, i sol·licita ser inclòs en les llistes 
definitives. A aquest efecte adjunta còpia acarada del títol de batxiller.  

Cinquè.- Respecte al motiu d'exclusió, el senyor MB va aportar com acreditació d'estar 
en possessió del títol acadèmic exigit, còpia acarada del model 046 de liquidació de 
taxes, preus públics i sancions, de pagament de les taxes per a l'expedició del títol 
esmenat.  

Sisè.- D'acord amb el punt 3.1.d) de les bases que han de regir el concurs per formar 
part de la borsa de treball de l’Escala General, Subescala Auxiliar, Classes Auxiliar 
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d’Administració General relatiu als requisits de la titulació, la titulació exigida per 
participar en la borsa esmentada és el títol de Graduat/ada en Educació Secundària 
Obligatòria o equivalent.  

Així mateix, el punt 3.2 disposa que les persones aspirants «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».  

Respecte a la forma d'acreditar la titulació, les bases esmentades disposen -punt 4.4.- les 
persones aspirants han d'aportar «Una fotocòpia del títol exigit per formar part de la 
borsa (anvers i revers). El justificant de pagament dels drets d'expedició d'aquest només 
té validesa fins a l'expedició del títol. Es presumeix que el títol ha estat expedit quan han 
transcorregut més de dos anys des de l'emissió del justificant del pagament dels drets 
d'expedició, i, en aquest cas, les persones aspirants queden excloses i han d'acreditar-lo 
en el termini d'esmenes de les deficiències de la sol·licitud que estableix la base 5., o 
justificar mitjançant un certificat del centre corresponent que el títol encara no ha estat 
expedit ».  

Setè.- Haguda compte el que disposen les bases, i que l'interessat nova esmenar en 
termini el motiu d'exclusió de les llistes provisionals, resulta que s'ha d'excloure al 
senyor MB de les llistes definitives per formar part de la borsa de treball de l’Escala 
General, Subescala Auxiliar, Classes Auxiliar d’Administració General.  

Vuitè.- A més a més, tal i com s'ha expressat en l'antecedent de fet quart, el senyor MB 
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 9 de març de 2018, per la qual es varen 
aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del concurs per 
formar part de la la borsa esmentada, però sí que l'esmena en la fase de recurs d'alçada 
concedit en la Resolució de la presidenta de l’IIMAS, de 17 d’abril de 2018.  

Per tant el que fa «de facto» l'interessat amb el seu escrit de data 4 de maig de 2018, és 
presentar de forma extemporània l'esmena del motiu d'exclusió 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.  

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

Propòs  

Que el Consell Executiu adopti els acords següents:  

Primer.- DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat pel senyor JMB, amb NIF XXX, 
contra la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 17 
d’abril de 2018, per la qual es varen aprovar les llistes definitives de persones aspirants 
admeses i excloses del concurs per formar part de la la borsa de treball de l’Escala 
General, Subescala Auxiliar, Classes Auxiliar d’Administració General d'acord amb els 
fonaments de dret sisè a vuitè.  

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

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA ASR CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S’APROVA 
LA LLISTA D’ASPIRANTS SELECCIONATS EN EL CONCURS PER 
FORMAR PART D’UNA BORSA DE TREBALL DE L’ESCALA 
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, 
CLASSE PERSONAL D’OFICIS/AJUNTANT, ESPECIALITAT AUXILIAR 
EDUCATIU (BOIB NÚM. 60, DE 15 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 22 de febrer de 2017, i núm. 5765, la 
senyora ASR, amb DNI XXX, va presentar sol·licitud d'admissió a la borsa de treball de 
l'especialitat d'Auxiliar Educatiu.  

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

4. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 20 
de juny de 2017 es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i excloses 
del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar 
Educatiu.  
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5. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 20 
de març de 2018 es varen modificar les llistes definitives de persones aspirants admeses 
i excloses del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració 
Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat 
Auxiliar Educatiu. 

6. 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'exposen 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'atorga als aspirants un termini de 10 
dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista, per al·legar o 
reclamar el que estimin oportú sobre la valoració provisional dels mèrits. 

D'acord amb la llista provisional publicada, la senyora ASR va obtenir una puntuació de 
3,2700 punts.  

7. 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) s'aprovà la llista d’aspirants 
seleccionats en el concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala 
d'Administració Especial, Subescala 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 baremada, la senyora ASR va obtenir una puntuació de 
3,2700 punts. 

8. Amb data de Registre General d'Entrada de 13 de juny de 2018, i núm. 17.230, la 
senyora ASR va interposar recurs sol·licitant la baremació de nou dels documents que 
va presentar amb la seva sol·licitud d'admissió a l'esmentada borsa. 

9. De la sol·licitud formulada s'entén que la senyora ASR interposa recurs d’alçada 
contra la Resolució 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. 

Fonaments de dret  

Primer.- El recurs d’alçada s'entén interposat contra la Resolució de data 9 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, atès que la 
senyora ASR sol·licita que es tornin a baremar el documents que va presentar amb la 
seva sol·licitud d'admissió a la borsa d'Auxiliar Educatiu acreditatius dels seus mèrits.  

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

Tercer.- Atesos els articles de referència, el recurs d'alçada interposat el 13 de juny de 
2018, contra la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 
data 9 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 (BOIB núm. 60, de 15 
de maig de 2018), es va interposar en temps i en la forma escaients.  

Quart.- La senyora ASR sol·licita, al seu recurs d'alçada, que es tornin a baremar els 
documents entregats per a la borsa de treball esmentada, atès que considera que la mitja 
de baremació és baixa en relació amb els documents que va presentar per a ser valorats 
com a mèrits amb la seva sol·licitud d'admissió.  

A la base 8.3 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 va convocar 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, 
s'estableix que, respecte de la llista provisional de puntuacions «les persones aspirants 

disposen d’un termini de deu dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la 

publicació de la llista al tauler d’edictes de l’IMAS, per fer les al·legacions o 

reclamacions que estimin oportunes sobre la valoració provisional dels mèrits del 

concurs». 

Revisat l'expedient personal de la senyora ASR s'ha comprovat que la interessada no va 
presentar cap al·legació a la llista provisional baremada, sinó que ha estat ara, amb la 
publicació de la Resolució de data 9 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 les baremacions dels aspirants 
elevades a definitives, quan sol·licita la revisió de la seva baremació. 

La manca d'al·legacions per part de la interessada a la llista provisional baremada ha de 
suposar la desestimació del seu recurs d'alçada, atès el principi de preclusió que ha de 
regir a totes les fases dels processos d'oposicions i concursos. Així ho estableix la 
jurisprudència sobre aquesta matèria, de la qual n'és un exemple la sentència del 
Tribunal de Justícia d'Andalusia número 58/2014, de 16 de gener: 

"En cuanto a la principal cuestión del recurso hay que decir como premisa 

general que en materia de oposiciones y concursos rige el principio preclusivo 

de todas las fases del proceso, precisamente, para seguridad de todos los 

intervinientes.  

Para resolver la primera cuestión planteada por la demandada (falta de 

alegaciones al baremo provisional), ha de estarse a la base 8.2.2 de la 

Orden de convocatoria de 14 de marzo de 2011, relativa a la "publicación 

de la valoración de los méritos", la cual establece que "la puntuación 

provisional alcanzada por el personal aspirante en la fase de concurso se 
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hará pública por Resolución de la comisión de baremación en el tablón de 

anuncios de la Delegación Provincial correspondiente y, a efectos 

meramente informativos, en la página web de la Consejería de Educación", 

que "se podrá presentar contra la misma, durante el plazo de dos días a 

partir del día siguiente al de su publicación, las alegaciones que se estimen 

oportunas, mediante escrito dirigido a la Presidencia de la comisión de 

baremación que corresponda", que "dicho escrito se presentará, 

preferentemente, en el registro general de la correspondiente Delegación 

Provincial", que "las alegaciones serán estudiadas y resueltas por las 

comisiones de baremación ", que "el trámite de notificación de la 

resolución de estas alegaciones se entenderá efectuado con la publicación 

de la Resolución por la que se eleven a definitivas las puntuaciones de la 

fase de concurso, que se hará pública en los tablones de anuncios de las 

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación donde estén 

ubicados los correspondientes tribunales y, a efectos meramente 

informativos, en la página web de la Consejería", y que "contra dicha 

Resolución, que no pone fin al procedimiento, no cabrá recurso, pudiendo 

el personal interesado interponer el correspondiente recurso contra la 

Orden en la que se publiquen las listas del personal seleccionado". 

Cabe precisar que según jurisprudencia de esta Sala (sentencia de 23 de 

febrero de 2012 , rec ordinario nº 93/2010) : "...hay que entender que la 

omisión de presentación de alegaciones a las listas provisionales en el 

plazo establecido en dicha base, implica su consentimiento tácito o 

aquietamiento a la puntuación asignada, y una interpretación de contrario 

de dicha base, en relación con la que merecen las bases que le siguen, en 

concreto con la base 9.1, llevaría a expulsar de la lista definitiva de 

aprobados a otros aspirantes que sí fueron diligentes en el ejercicio de su 

derecho. Ciertamente, teniendo en cuenta que la pretensión de fondo se 

relaciona de modo inmediato con la baremación de unos determinados 

méritos por el órgano competente, se ha de poner de relieve que la 

recurrente despreció la oportunidad de reclamar contra las puntuaciones 

provisionales en este particular, posibilidad abierta por la referida base 8.5 

y cuya dejación asocia el efecto de impedir todo reproche autónomo contra 

las puntuaciones definitivas que, consecuencia de aquéllas, sean 

seguidamente objeto de exposición, lo que responde a la lógica de entender 

que son aceptadas por los participantes. A la conclusión de que tales 

puntuaciones eran ya definitivas de no efectuarse alegaciones a la 

puntuación provisional se llega por la simple lectura atenta de la referida 

base, en sistemática interpretación con la base novena, y si el recurrente no 

empleó aquella vía fue por abandono voluntario de las facultades que la 

aludida base le atribuye dando por buena la puntuación asignada. Una 

interpretación que atendiendo al aspecto material de las cosas deseche las 

exigencias procedimentales y formales, resulta excesiva en el ámbito de un 

proceso de selección competitiva, en el que derechos de terceros resultan 

afectados y donde es exigible a todos los participantes el cumplimiento 

estricto de lo dispuesto en las bases; por tanto, introducir otra perspectiva 

en un proceso competitivo de esta clase supondría una merma de las 
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garantías de todos los que participan y un elemento de inseguridad jurídica 

incompatible con este tipo de procesos.".  

En este sentido, examinado el expediente cabe destacar en primer lugar que 

a los folios 15 y 16 consta el baremo provisional de la opositora, pero 

también es cierto que, como alega la Administración -sin haber sido 

refutado por la recurrente -siquiera hace referencia a en su escrito de 

demanda y en el de conclusiones - una vez otorgada por la comisión 

calificadora la puntuación provisional correspondiente sin computarle los 

méritos por libros y artículos alegados del apartado 3.1 del baremo que 

acrecería su puntuación en 2 puntos, no realizó -como se ha dicho- contra 

la baremación provisional alegación alguna, que de esta manera quedó 

consentida y firme.Y ello pese a que específicamente se le indicaron los 

motivos de reparo en la provisional baremación y que tampoco consta 

acreditado que la discrecionalidad técnica que en esta materia tiene 

reconocida la Administración, hubiese resultado desvirtuada por prueba de 

contrario, siendo a todas luces insuficiente la pericial aportada por la 

actora, a estos fines". 

Cinquè.- 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.- DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora ASR, amb DNI 
XXX, contra la Resolució de data 9 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, atès que la recurrent no va presentar 
cap al·legació a la llista provisional baremada 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA MTAL 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 DEL CONCURS PER FORMAR PART D’UNA BORSA DE 
TREBALL DE L’ESPECIALITAT TÈCNICS AUXILIARS D’INFERMERIA 
(RESOLUCIÓ DE 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 treball de 



 20 

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 12 de juny de 2014, i núm.21321, la 
senyora MTAL, amb NIF XXX, va presentar sol·licitud d'admissió a la borsa de treball 
de l'especialitat 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 MTAL va 
quedar exclosa per no haver acreditat 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 la 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 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 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 definitiva publicada, la senyora MTAL va quedar exclosa, amb 
indicació, com a causes de la seva exclusió, de la manca 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 18 de maig de 2018, i núm.14221, la 
senyora MTAL, amb NIF XXX, va presentar en representació de la interessada, la 
senyora MTAL, un 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 contingut de 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 
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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 18 de maig 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'Especialitat Tècnic/a 
Auxiliar d'Infermeria, es va interposar en temps i en la forma escaients.  

Quart.- La senyora MTAL adjunta amb el seu recurs una còpia del títol de tècnica en 
cures auxiliars d'infermeria. Però l'escrit de recurs presentat per la interessada no conté 
cap fonament en què basa la seva interposició, sinó que es limita a sol·licitar que 
s'adjunti el seu títol a la borsa de 2014 de tècnic auxiliar d'infermeria. Així doncs, la 
manca de fonamentació de l'esmentat recurs constitueix una de les causes d'inadmissió 
dels recursos administratius, de conformitat amb l'article 116 apartat e) de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.  

Cinquè.- En qualsevol cas, la senyora MTAL va presentar, juntament amb la seva 
sol·licitud d'admissió a la borsa de feina de tècnics auxiliars d'infermeria, una còpia 
acarada del model 046 de liquidació de taxes, preus públics i sancions, i altres ingressos, 
com acreditació d'estar en possessió del títol acadèmic exigit. La base 3.1 d) de l'Annex 
I de la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual es 
convoca un concurs per formar part d'una borsa de feina de Tècnics auxiliars 
d'infermeria estableix com a requisit de participació tenir la titulació acadèmica de 
Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, Tècnic/a en atenció a persones en situació de 
dependència o Tècnic/a en atenció sociosanitària. Així mateix, la base 3.2 de l'esmentat 
Annex I 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, o han 
d'estar en condicions de complir-los, i han d'estar-ne en possessió durant tot el procés 
selectiu. 

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 acarada de la titulació 
exigida. Per tant, aportar només la còpia del pagament de les taxes no és acreditació 
suficient d'haver complert el requisit d'estar en possessió de la titulació exigida o trobar-
se en disposició d'obtenir-la. En qualsevol cas, si se presenta un document justificatiu 
d'haver abonat les taxes per a l'expedició del títol acadèmic exigit aquesta presentació 
haurà d'anar acompanyada d'un altre document que identifiqui l'expedició del títol pel 
qual s'ha fet l'abonament d'aquestes taxes. 

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

Que el Consell Executiu adopti els acords següents:  

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

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

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA MAAL 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 DEL CONCURS PER FORMAR PART D’UNA BORSA DE 
TREBALL DE L’ESPECIALITAT TÈCNICS AUXILIARS D’INFERMERIA 
(RESOLUCIÓ DE 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 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 12 de juny de 2014, i núm.21317, la 
senyora MAAL, amb NIF XXX, va presentar sol· licitud d'admissió a la borsa de treball 
de l'especialitat 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 MAAL va 
quedar exclosa per no haver acreditat 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 la 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 
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d'edictes 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 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 definitiva publicada, la senyora MAAL va quedar exclosa, amb 
indicació, com a causes de la seva exclusió, de la manca 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 18 de maig de 2018, i núm.14222, la 
senyora MAAL, amb NIF XXX, va presentar un 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 contingut de 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 18 de maig 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'Especialitat Tècnic/a 
Auxiliar d'Infermeria, es va interposar en temps i en la forma escaients.  

Quart.- La senyora MAAL adjunta amb el seu recurs una còpia del títol de tècnica en 
cures auxiliars d'infermeria. Però l'escrit de recurs presentat per la interessada no conté 
cap fonament en què basa la seva interposició, sinó que es limita a sol·licitar que 
s'adjunti el seu títol a la borsa de 2014 de tècnic auxiliar d'infermeria. Així doncs, la 
manca de fonamentació de l'esmentat recurs constitueix una de les causes d'inadmissió 
dels recursos administratius, de conformitat amb l'article 116 apartat e) de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.  

Cinquè.- En qualsevol cas, la senyora MAAL va presentar, juntament amb la seva 
sol·licitud d'admissió a la borsa de feina de tècnics auxiliars d'infermeria, una còpia 
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acarada del model 046 de liquidació de taxes, preus públics i sancions, i altres ingressos, 
com acreditació d'estar en possessió del títol acadèmic exigit. La base 3.1 d) de l'Annex 
I de la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual es 
convoca un concurs per formar part d'una borsa de feina de Tècnics auxiliars 
d'infermeria estableix com a requisit de participació tenir la titulació acadèmica de 
Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, Tècnic/a en atenció a persones en situació de 
dependència o Tècnic/a en atenció sociosanitària. Així mateix, la base 3.2 de l'esmentat 
Annex I 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, o han 
d'estar en condicions de complir-los, i han d'estar-ne en possessió durant tot el procés 
selectiu. 

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 acarada de la titulació 
exigida. Per tant, aportar només la còpia del pagament de les taxes no és acreditació 
suficient d'haver complert el requisit d'estar en possessió de la titulació exigida o trobar-
se en disposició d'obtenir-la. En qualsevol cas, si se presenta un document justificatiu 
d'haver abonat les taxes per a l'expedició del títol acadèmic exigit aquesta presentació 
haurà d'anar acompanyada d'un altre document que identifiqui l'expedició del títol pel 
qual s'ha fet l'abonament d'aquestes taxes. 

Sisè.- Vist 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 MAAL, amb NIF 
XXX, contra la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 
d'abril de 2018, per la qual es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i 
excloses del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració 
Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria, atesa la manca de fonamentació del seu recurs. 

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

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA MMC 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: 
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Antecedents de fet.  

1. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 19 
de maig de 2014, es convocà un concurs per formar part d’una borsa de 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. La senyora MMC, amb NIF XXX, va presentar sol·licitud, amb data de Registre 
General d'Entrada de 10 de juny de 2014, i núm. 20556, d'admissió a la borsa de treball 
de l'especialitat de tècnic/a auxiliar d'infermeria. 

4. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 22 
de setembre de 2016 es varen aprovar les llistes provisionals de persones admeses i 
excloses del concurs per formar part d’una borsa de feina de tècnics auxiliars 
d'infermeria, i s'atorga un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la 
publicació de la resolució.  

D'acord amb la llista provisional de persones admeses i excloses, la senyora MMC, va 
quedar exclosa pel següent motiu: « Manquen els requisits: titulació 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 MC, no consta que la interessada efectués cap tràmit per 
esmenar el motiu de l'exclusió en el termini de 10 dies hàbils abans esmentat.  

5. Mitjançant escrit de data 4 de març de 2017, i Registre General d'Entrada de la 
mateixa data i núm. 9511, la senyora MC presenta instància exposant que no apareix en 
la llista de persones admeses ni en la de persones excloses i sol·licita ser inclosa en la 
borsa de feina de tècnics auxiliars d'infermeria. A tals efectes aporta còpia de la 
sol·licitud de participació en la borsa.  

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

7. Mitjançant diligència del secretari de la Comissió Tècnica de Valoració, amb el 
vistiplau del president de la mateixa, de data 20 d'abril de 2018, s'exposen en el tauler 
d'edictes de de l'IMAS i, a efectes informatius, en la pàgina web de l'IMAS, la llista 
definitiva de persones admeses i excloses del concurs per formar part 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 MC va quedar exclosa pel següent 
motiu: « Manquen els requisits: Titulació tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, 
tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència o tècnic/a en atenció 
sociosanitària ».  
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8. La senyora MMC, amb NIF XXX, presenta recurs d'alçada, amb data de Registre 
General d'Entrada del Consell de Mallorca de 9 de maig de 2018, i núm. 13129, 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 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 9 de maig 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.- En el recurs interposat la senyora MC exposa que va presentar sol·licitud de 
participació de la borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria, i que no 
apareix en la llista d'admesos ni d'exclosos i sol·licita es revisi la sol·licitud.  

Cinquè.- Aquest al·legació no és certa haguda compte que, tal i com s'ha expressat en 
els antecedents de fet quart i setè, la interessada apareix tant en la llista provisional com 
en la llista definitiva de persones excloses, aprovades mitjançant les Resolucions de la 
presidenta de l'IMAS de data 22 de setembre de 2016 i 13 d'abril de 2018 
respectivament, pel següent motiu: « Manquen els requisits: titulació tècnic/a en cures 

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

tècnic/a en atenció sociosanitària ». 

Sisè.- Respecte al motiu de l'exclusió, la senyora MMC va aportar còpia del pagament 
de les taxes per a l'expedició del títol esmentat, còpia acarada del model 046 de 
liquidació de taxes, preus públics i sancions, i altres ingressos, i l'acta final d'avaluació 
de l'alumne del certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials.  
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Setè.- Respecte als requisits relatius a la titulació, el punt 3.1.d) de les 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 que les persones aspirants han de «Tenir la titulació acadèmica 

de Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, Tècnic/a en atenció a persones en situació 

de dependència o Tècnic/a en atenció sociosanitària».  

Així mateix, el punt 3.2 disposa que les persones aspirants «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».  

Respecte a la forma d'acreditar la titulació, les bases esmentades disposen -punt 4.4.b)- 
que les persones aspirants han d'aportar còpia compulsada de la titulació exigida. 

Vuitè.- Haguda compte el que disposen les bases, resulta que aportar només la còpia del 
pagament de les taxes no és acreditació suficient d'haver complert el requisit d'estar en 
possessió de la titulació exigida o trobar-se en disposició d'obtenir-la.  

En qualsevol cas, si se presenta un document justificatiu d'haver abonat les taxes per a 
l'expedició del títol acadèmic exigit aquesta presentació haurà d'anar acompanyada d'un 
altre document que identifiqui l'expedició del títol pel qual s'ha fet l'abonament 
d'aquestes taxes. 

Novè.- D'altra banda, i respecte a l'acta final d'avaluació del certificat de 
professionalitat, d'acord amb la disposició addicional primera del Reial Decret 34/2008, 
de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat «Les unitats de 

competència acreditades per un certificat de professionalitat o una acreditació parcial 

acumulable, expedida per l’Administració laboral competent, les reconeix 

l’Administració educativa i tenen els efectes de convalidació del mòdul o mòduls 

professionals corresponents d’acord amb els reials decrets pels quals s’estableixen 

cadascun dels títols de formació professional, als qui ho sol·licitin». En conseqüència 
són els interessats els que han de convalidar el certificat de professionalitat per la 
titulació corresponent  

A l'expedient de la interessada no consta que hagi sol·licitat la convalidació del 
certificat de professionalitat esmentat.  

Desè.- A més a més la senyora MC 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.  

Onzè.- 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 MMC, amb NIF 
XXX, contra la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 
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d'abril de 2018, per la qual es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i 
excloses del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració 
Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria, d'acord amb els fonaments de dret cinquè, vuitè i novè.  

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

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA DRM 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 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. La senyora DRM, amb NIF XXX, va presentar sol·licitud, amb data de Registre 
General d'Entrada de 9 de juny de 2014, i núm. 20334, d'admissió a la borsa de treball 
de l'especialitat de tècnic/a auxiliar d'infermeria. 

4. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 22 
de setembre de 2016 es varen aprovar les llistes provisionals de persones admeses i 
excloses del concurs per formar part d’una borsa de feina de tècnics auxiliars 
d'infermeria, i s'atorga un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la 
publicació de la resolució.  

D'acord amb la llista provisional de persones admeses i excloses, la senyora DRM, va 
quedar exclosa pel següent motiu: « Manquen els requisits: titulació tècnic/a en cures 

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

tècnic/a en atenció sociosanitària ». 

5. Mitjançant escrit de data 31 de juliol de 2017, i Registre General d'Entrada de la 
mateixa data i núm. 24930, la senyora RM presenta instància exposant que apareix en la 
llista de persones excloses i sol·licita ser inclosa en la borsa de feina de tècnics auxiliars 
d'infermeria. A tals efectes aporta còpia del títol de tècnica en Atenció Sociosanitària. 

Haguda compte que el termini de 10 dies hàbils per esmenar o aportar el document 
preceptiu establert en Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 
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de 22 de setembre de 2016 va acabar el 10 d'octubre de 2016, aquesta esmena no es pot 
acceptar per resultar extemporània. 

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

7. Mitjançant diligència del secretari de la Comissió Tècnica de Valoració, amb el 
vistiplau del president de la mateixa, de data 20 d'abril de 2018, s'exposen en el tauler 
d'edictes de de l'IMAS i, a efectes informatius, en la pàgina web de l'IMAS, la llista 
definitiva de persones admeses i excloses del concurs per formar part 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 RM va quedar exclosa pel següent 
motiu: « Manquen els requisits: Titulació tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, 

tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència o tècnic/a en atenció 

sociosanitària ».  

8. La senyora DRM, amb NIF XXX, presenta recurs d'alçada, amb data de Registre 
General d'Entrada del Consell de Mallorca de 17 de maig de 2018, i núm. 14062, 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 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 17 de maig 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.  
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Quart.- Respecte al motiu de l'exclusió, la senyora DRM va aportar còpia del pagament 
de les taxes per a l'expedició del títol esmentat, còpia acarada del model 046 de 
liquidació de taxes, preus públics i sancions, i altres ingressos com acreditació d'estar en 
possessió del títol acadèmic exigit.  

D'acord amb el punt 3.1.d) de 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 relatiu als requisits de la 
titulació, disposa que les persones aspirants han de «Tenir la titulació acadèmica de 

Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, Tècnic/a en atenció a persones en situació de 

dependència o Tècnic/a en atenció sociosanitària».  

Així mateix, el punt 3.2 disposa que les persones aspirants «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».  

Respecte a la forma d'acreditar la titulació, les bases esmentades disposen -punt 4.4.b)- 
que les persones aspirants han d'aportar còpia compulsada de la titulació exigida. 

Cinquè.- Haguda compte el que disposen les bases, resulta que aportar només la còpia 
del pagament de les taxes no és acreditació suficient d'haver complert el requisit d'estar 
en possessió de la titulació exigida o trobar-se en disposició d'obtenir-la.  

En qualsevol cas, si se presenta un document justificatiu d'haver abonat les taxes per a 
l'expedició del títol acadèmic exigit aquesta presentació haurà d'anar acompanyada d'un 
altre document que identifiqui l'expedició del títol pel qual s'ha fet l'abonament 
d'aquestes taxes. 

Sisè.- A més a més, tal i com s'ha expressat en l'antecedent de fet cinquè, no va esmenar 
en termini 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.  

Setè.- En el recurs interposat la senyora DRM, amb NIF XXX exposa que s'ha publicat 
la llista definitiva de persones admeses i excloses de la borsa de treball de l'Escala 
d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat 
Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria, que no ha estat inclosa en la llista definitiva de persones 
admeses, i sol·licita ser inclosa en aquesta llista. A tals efectes adjunta còpia de l'escrit 
de data 31 de juliol de 2017, i Registre General d'Entrada de la mateixa data i núm. 
24930.  

Per tant el que va fer «de facto» la interessada amb el seu escrit de data 13 de juliol de 
2017, va ser 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.  
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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 DRM, amb NIF 
XXX, contra la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 
d'abril de 2018, per la qual es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i 
excloses del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració 
Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria, d'acord amb els fonaments de dret cinquè a setè.  

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

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA MCGD 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 23 de maig de 2014, i núm. 17513, la 
senyora MCGD, amb NIF XXX, va presentar sol· licitud d'admissió a la borsa de treball 
de l'especialitat de de Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria.  

3. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 22 
de setembre de 2016 es varen aprovar les llistes provisionals de persones admeses i 
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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, i s'atorga un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la 
seva publicació per esmenar el defecte o adjuntar el document preceptiu.  

D'acord amb la llista provisional de persones admeses i excloses, la senyora GD va 
quedar exclosa pel següent motiu: « Manquen els requisits: Titulació 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 GD va quedar exclosa pel següent 
motiu: « Manquen els requisits: Titulació tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, 

tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència o tècnic/a en atenció 

sociosanitària ».  

7. La senyora XXX, amb NIF XXX, presenta recurs d'alçada, amb data de Registre 
General d'Entrada del Consell de Mallorca de 8 de maig de 2018, i núm. 12886, contra 
la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 d'abril de 
2018, per la qual es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i excloses 
del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria. 

Fonaments de dret 

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

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

Tercer.- Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 
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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.- La senyora GD va aportar còpia del pagament de les taxes per a l'expedició del 
títol esmentat, còpia acarada del model 046 de liquidació de taxes, preus públics i 
sancions, i altres ingressos, com acreditació d'estar en possessió del títol acadèmic 
exigit.  

Cinquè.- Respecte als requisits relatius a la titulació, el punt 3.1.d) de les 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 que les persones aspirants han de «Tenir la 
titulació acadèmica de Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, Tècnic/a en atenció a 
persones en situació de dependència o Tècnic/a en atenció sociosanitària».  

Així mateix, el punt 3.2 disposa que les persones aspirants «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».  

Respecte a la forma d'acreditar la titulació, les bases esmentades disposen -punt 4.4.b)- 
que les persones aspirants han d'aportar còpia compulsada de la titulació exigida.  

Sisè.- Haguda compte el que disposen les bases, resulta que aportar només la còpia del 
pagament de les taxes no és acreditació suficient d'haver complert el requisit d'estar en 
possessió de la titulació exigida o trobar-se en disposició d'obtenir-la.  

En qualsevol cas, si se presenta un document justificatiu d'haver abonat les taxes per a 
l'expedició del títol acadèmic exigit, aquesta presentació haurà d'anar acompanyada d'un 
altre document que identifiqui el títol pel qual s'ha fet l'abonament d'aquestes taxes. 

Setè.- A més a més la senyora GD 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  

Vuitè.- 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 Atenció Sociosanitària i còpia de la sol·licitud de 
participació en el borsí.  

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 
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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.  

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).  

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

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

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA YMG 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 DEL CONCURS PER FORMAR PART D’UNA BORSA DE 
TREBALL DE L’ESPECIALITAT TÈCNICS AUXILIARS D’INFERMERIA 
(RESOLUCIÓ DE 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 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). 
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2. Amb data de Registre General d'Entrada de 2 de juny de 2014, i núm.18669, la 
senyora YMG, amb NIF XXX, va presentar sol·licitud d'admissió a la borsa de treball 
de l'especialitat 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 YMG va 
quedar exclosa per no haver acreditat 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 la 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 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 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 definitiva publicada, la senyora YMG va quedar exclosa, amb 
indicació, com a causes de la seva exclusió, de la manca 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 17 de maig de 
2018, i núm. 14067, la senyora YMG, amb NIF XXX, va presentar recurs d'alçada 
contra la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 d'abril 
de 2018, per la qual es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i 
excloses del concurs per formar part d’una borsa de 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 
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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 17 de maig 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'Especialitat Tècnic/a 
Auxiliar d'Infermeria, es va interposar en temps i en la forma escaients.  

Quart.- La senyora YMG adjunta amb el seu recurs una còpia del títol de tècnica en 
atenció sociosanitària i de tècnica en cures auxiliars d'infermeria. Però l'escrit de recurs 
presentat per la interessada no conté cap fonament en què basa la seva interposició, sinó 
que es limita a sol·licitar que es torni a registrar el seu títol. Així doncs, la manca de 
fonamentació de l'esmentat recurs constitueix una de les causes d'inadmissió dels 
recursos administratius, de conformitat amb l'article 116 apartat e) de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

Cinquè.- Vist 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 YMG, amb NIF 
XXX , contra la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 
d'abril de 2018, per la qual es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i 
excloses del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració 
Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria, atesa la manca de fonamentació del seu recurs. 

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

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA LGG 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: 
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Antecedents de fet.  

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

2. Amb data de Registre General d'Entrada de 4 de juny de 2014, i núm. 19277, la 
senyora LGG, amb NIF XXX, va presentar sol·licitud d'admissió a la borsa de treball de 
l'especialitat de de Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria.  

3. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 22 
de setembre de 2016 es varen aprovar les llistes provisionals de persones admeses i 
excloses del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració 
Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria, i s'atorga un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la 
seva publicació per esmenar el defecte o adjuntar el document preceptiu.  

D'acord amb la llista provisional de persones admeses i excloses, la senyora GG va 
quedar exclosa pel següent motiu: « Manquen els requisits: Titulació 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 escrit de data 15 de novembre de 2016, i amb Registre General d'Entrada 
de la mateixa data i núm. 32529, la senyora GG presenta instància exposant que ha estat 
expulsada del borsí havent aportat còpia del pagament de la taxa del títol i sol·licita ser 
admesa en el borsí. A tals efectes aporta còpia del títol de Tècnic/a en Atenció 
Sociosanitària. 

Aquesta esmena no es pot acceptar, per resultar extemporània, haguda compte que el 
termini per esmenar o aportar el document preceptiu va acabar el 10 d'octubre de 2016.  

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 GG va quedar exclosa pel següent 
motiu: « Manquen els requisits: Titulació tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, 
tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència o tècnic/a en atenció 
sociosanitària ».  

7. La senyora LGG, amb NIF XXX, presenta recurs d'alçada, amb data de Registre 
General d'Entrada del Consell de Mallorca de 8 de maig de 2018, i núm. 12886, 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 
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del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria. 

Fonaments de dret 

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

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

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

Atesos els articles de referència, el recurs d'alçada interposat el 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.- La senyora Guinart va aportar còpia del pagament de les taxes per a l'expedició 
del títol esmentat, còpia acarada del model 046 de liquidació de taxes, preus públics i 
sancions, i altres ingressos, com acreditació d'estar en possessió del títol acadèmic 
exigit.  

Cinquè.- Respecte als requisits relatius a la titulació, el punt 3.1.d) de les 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 que les persones aspirants han de «Tenir la 
titulació acadèmica de Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, Tècnic/a en atenció a 
persones en situació de dependència o Tècnic/a en atenció sociosanitària».  

Així mateix, el punt 3.2 disposa que les persones aspirants «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».  

Respecte a la forma d'acreditar la titulació, les bases esmentades disposen -punt 4.4.b)- 
que les persones aspirants han d'aportar còpia compulsada de la titulació exigida.  

Sisè.- Haguda compte el que disposen les bases, resulta que aportar només la còpia del 
pagament de les taxes no és acreditació suficient d'haver complert el requisit d'estar en 
possessió de la titulació exigida o trobar-se en disposició d'obtenir-la.  



 39 

En qualsevol cas, si se presenta un document justificatiu d'haver abonat les taxes per a 
l'expedició del títol acadèmic exigit aquesta presentació haurà d'anar acompanyada d'un 
altre document que identifiqui l'expedició del títol pel qual s'ha fet l'abonament 
d'aquestes taxes. 

Setè.- A més a més la senyora GG 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  

Vuitè.- 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 Atenció Sociosanitària i còpia de la sol·licitud de 
participació en el borsí.  

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.  

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).  

Novè- 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 LGG, amb NIF 
XXX, contra la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 
d'abril de 2018, per la qual es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i 
excloses del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració 
Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Auxiliar, Especialitat Tècnic/a Auxiliar 
d'Infermeria, d'acord amb els fonaments de dret sisè a vuitè.  
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Segon.- NOTIFICAR l’acord a les persones interessades. 

 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA VSML 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 DEL CONCURS PER FORMAR PART D’UNA BORSA DE 
TREBALL DE L’ESPECIALITAT TÈCNICS AUXILIARS D’INFERMERIA 
(RESOLUCIÓ DE 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 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 26 de maig de 2014, i núm.17646, la 
senyora VSML, amb NIF XXX, va presentar sol·licitud d'admissió a la borsa de treball 
de l'especialitat 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 VSML va 
quedar exclosa per no haver acreditat 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. Amb data de Registre General d'Entrada de 13 d'octubre de 2016 i núm. 29175, la 
senyora VSML va sol·licitar ser inclosa a l'esmentada borsa de treball. A la seva 
sol·licitud, la interessada va adjuntar una còpia compulsada del títol de tècnica en cures 
auxiliars d'infermeria. 

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 la 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 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 d'una borsa de 
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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 VSML va quedar exclosa, amb 
indicació, com a causes de la seva exclusió, de la manca 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, de la manca de signatura de la sol·licitud, de la manca 
de DNI/NIE en vigor, i la manca de la declaració jurada de compatibilitat funcional i de 
no trobar-se inhabilitada. 

7. Amb data de Registre General d'Entrada del Consell de Mallorca de 9 de maig de 
2018, i núm. 13146, la senyora VSML, amb NIF XXX, va presentar recurs d'alçada 
contra la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 13 d'abril 
de 2018, per la qual es varen aprovar les llistes definitives de persones admeses i 
excloses del concurs per formar part d’una borsa de 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 9 de maig 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'Especialitat Tècnic/a 
Auxiliar d'Infermeria, es va interposar en temps i en la forma escaients.  

Quart.- En el seu escrit de recurs la senyora VSML argumenta que, respecte de les 
diferents causes de la seva exclusió indicades a la llista definitiva de persones aspirants 
excloses per formar part de la borsa de tècnics auxiliars d'infermeria, el seu DNI estava 
en vigor en el moment que va presentar la seva sol·licitud de participació a l'esmentada 
borsa. A més, adjunta amb el seu recurs una còpia de l'esmentada sol·licitud on es veu 
que va ser degudament signada en el moment de la seva presentació. Finalment, 
respecte de la manca de presentació dels Anexos IV i V, un cop revisada la 
documentació que consta dins l'expedient personal de la interessada, els esmentats 
documents varen ser aportats de forma correcta. 
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Cinquè.-No obstant això, pel que respecta a l'acreditació del títol acadèmic, la senyora 
VSML va presentar, juntament amb la seva sol·licitud d'admissió a la borsa de feina de 
tècnics auxiliars d'infermeria, una còpia acarada del model 046 de liquidació de taxes, 
preus públics i sancions, i altres ingressos, com acreditació d'estar en possessió del títol 
acadèmic exigit.  

La base 3.1 d) de l'Annex I de la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials per la qual es convoca un concurs per formar part d'una borsa de feina 
de Tècnics auxiliars d'infermeria estableix com a requisit de participació tenir la 
titulació acadèmica de Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, Tècnic/a en atenció a 
persones en situació de dependència o Tècnic/a en atenció sociosanitària. Així mateix, 
la base 3.2 de l'esmentat Annex I 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, o han d'estar en condicions de complir-los, i han d'estar-ne 
en possessió durant tot el procés selectiu. 

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 acarada de la titulació 
exigida. Per tant, aportar només la còpia del pagament de les taxes no és acreditació 
suficient d'haver complert el requisit d'estar en possessió de la titulació exigida o trobar-
se en disposició d'obtenir-la. En qualsevol cas, si se presenta un document justificatiu 
d'haver abonat les taxes per a l'expedició del títol acadèmic exigit aquesta presentació 
haurà d'anar acompanyada d'un altre document que identifiqui l'expedició del títol pel 
qual s'ha fet l'abonament d'aquestes taxes. 

Sisè.- Per altra part, la senyora VSM va presentar una còpia acarada del títol de tècnica 
en cures auxiliars d'infermeria mitjançant un escrit amb data de Registre General 
d'Entrada de 13 d'octubre de 2016 per esmenar el defecte de la manca d'acreditació del 
títol acadèmic exigit que se va indicar a la llista provisional de persones aspirants 
excloses per poder participar en la borsa d'auxiliars tècnics d'infermeria. 

A la Resolució de la presidenta 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 del concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Especialitat 
Tècnic/a Auxiliar d'Infermeria, s'estableix que les persones aspirants admeses i excloses 
disposen d'un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació 
d'aquesta Resolució, per esmenar el defecte, o adjuntar el document que sigui preceptiu. 
Afegeix aquesta Resolució que, si la persona interessada no acompleix el requeriment 
dins el termini esmentat, la sol·licitud es tendrà per no presentada. 

El termini per presentar al·legacions o esmenes a les llistes provisionals va acabar el dia 
6 d'octubre de 2016 i, per tant, la senyora VSML va presentar l'escrit d'esmena fora del 
termini. 

Setè.- Vist 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:  



 43 

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

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

 

APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA 
INTERPOSAT PER ASG, EN NOM PROPI, I ACTUANT EN 
REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT SERRALSA CIUDAD JARDÍN SL, 
CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE L’INSTITUT 
MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE DIA 12 DE MARÇ DE 2018 
MITJANÇANT LA QUAL SE LI IMPOSAVEN DUES SANCIONS DE MULTA. 

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

Antecedents de fet  

1. En data 11 de juliol de 2017, la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials va 
dictar acord d’inici del procediment sancionador S-02/2017 contra l’entitat «Serralsa 
Ciudad Jardín SL» (CIF B57766818) com a titular de la residència Ciudad Jardin i 
contra el senyor Antonio Serra Gómez (DNI 43097572B) gerent de la residència, com a 
responsable solidari. En aquest acord es recollien les infraccions següents: 

1. No haver subscrit el contracte assistencial amb la persona usuària. 

2. No tenir actualitzat el llibre de registre de les persones usuàries. 

3. No complir la programació de menús establerta. 

4. Incomplir el règim de preus. 

5. Deixar l'establiment sense el personal responsable.  

2. Notificat l’acord d’iniciació de l’expedient dia 25 de juliol de 2017, l’interessat va 
presentar un escrit dia 11 d'agost de 2017, dins el termini legalment establert en l’article 
113 de la Llei 4/2009, de 11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears, en el qual 
sol·licita una ampliació del termini atorgat per presentar al·legacions a l'acord d'inici. 

3. En data 11 de setembre de 2017, la instructora designada, acorda l’obertura d’un 
període de prova de 20 dies hàbils, que conclou dia 6 d'octubre de 2017. Amb l'acord de 
prova es comunica a l'interessat que el termini ordinari per presentar al·legacions a 
l'acord d'inici va finalitzar dia 16 d'agost de 2017, i amb l'ampliació sol·licitada, el 
termini per presentar al·legacions va finalitzar dia 28 d'agost de 2017. No obstant, 
s'informa que dintre del període de prova es poden presentar les al·legacions a l'acord 
d'inici que s'estimen oportunes i tots es documents que es consideren convenients, els 
qual s'uniran al procediment sancionador pel seu estudi i revisió. 

En data 25 de setembre de 2017, el senyor Antonio Serra Gómez, en representació de 
l'entitat Serralsa Ciudad Jardin SL va presentar al·legacions a l'acord d'inici de 
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l'expedient sancionador S-02/2017. Amb l'escrit d'al·legacions no s'ha presentat cap 
prova documental. 

Dins el període de prova s'ha dut a terme, dia 5 d'octubre de 2017 una prova pericial, 
que ha consistit en una visita d'inspecció a la Residència de Ciudad Jardin, ubicada al 
passatge de les Roques, 3, de Palma. 

4. En data 3 de novembre de 2017, la instructora de l’expedient, estudiada la 
documentació que consta a l'expedient i realitzada la prova pericial va formular la 
proposta de resolució del procediment, en què proposava el següent: 

Que s’imposi a l’entitat Serralsa Ciudad Jardin SL (CIF B57766818), com a titular de la 
Residència Ciudad Jardín, per a persones majors, ubicada al passatge de les Roques, 3, 
de Palma, i al senyor Antonio Serra Gómez (DNI 43097572B) com responsable 
solidari, les sancions de multa següents:  

I. Per no complir la programació de menús establerta una sanció de multa de 
12.001€ per una infracció administrativa regulada en l’article 128.d) de la Llei 
4/2009, de 11 de juny. 

II. Per deixar els serveis o l'establiment sense el personal responsable que asseguri 
que el servei continua prestant-se correctament una sanció de multa de 12.001€ 
per una infracció administrativa regulada a l’article 128.y) de la Llei 4/2009, de 
11 de juny. 

5. La proposta de resolució, es va notificar via avís de recepció a l'entitat Serralsa 

Ciudad Jardin SL i al senyor Antonio Serra Gómez dia 14 de novembre de 2017, 

concedint als interessats un termini de 15 dies hàbils per presentar al·legacions. 

L'entitat va presentar al·legacions dia 4 de desembre de 2017, dins el termini legalment 

establert en l’article 116 de la Llei 4/2009, de 11 de juny, de Serveis Socials de les Illes 

Balears i en l'article 14 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, que regula la potestat 

sancionadora de l’Administració autonòmica de les Illes Balears. En data 9 de febrer 

de 2018, la instructora designada va dictar diligència de conclusió de la fase 

d’instrucció. 

6. En data 12 de març de 2018, la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials va 
dictar resolució sancionadora, confirmant la proposta de resolució, i imposant 2 
sancions de multa a l’entitat «Serralsa Ciudad Jardin SL» (CIF B57766818) i al senyor 
Antonio Serra Gómez (DNI 43097572B) com responsable solidari, per infracció dels 
articles 128.d) i 128.y) de la Llei 4/2009, de 1 de juny, de Serveis Socials de les Illes 
Balears. 

7. En data 3 de maig de 2018, el senyor Antonio Serra Gómez (DNI 43097572B) en 
nom propi i actuant en representació de l’entitat Serralsa Ciudad Jardin SL (CIF 
B57766818) va interposar recurs d’alçada contra la resolució de la presidenta de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de data 12 de març de 2018. 

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

1. Nul·litat de ple Dret:  

Mitjançant acord de la cap de Servei d'Autoritzacions, Registre i Inspecció de 
data 12 de març de 2018, s'ha resolt imposar a l'entitat Serralsa Ciudad Jardin 
SL i al senyor Antonio Serra Gómez dos sancions en matèria de Serveis Socials.  
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L'òrgan competent per resoldre el procediment sancionador és la presidència, tal 
i com es contempla a l'acord d'inici d'aquest expedient sancionador, a la pròpia 
resolució impugnada i a l'article 7.3 dels Estatuts de l'IMAS. D'acord a això, i 
atès l'art. 47.1.b) de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, l'acte dictat per 
l'Administració és nul de ple dret, ja que l'ha dictat un òrgan manifestament 
incompetent.  

2. Respecte a la infracció per no complir la programació de menús establerta: 

En la resolució impugnada es recull que no s'ha afirmat que els menús 
confeccionats pel metge no tinguin els valors i els nutrients calòrics correctes, ni 
tampoc que els residents tinguin un dèficit nutricional. Llavors, si no es 
qüestionen aquests punts no és imputable la infracció prevista a l'art.128.d) de la 
Llei 4/2009, de 11 de juny. 

Tal i com es va recollir a l'informe del metge aportat dia 4 de desembre de 2017, 
les modificacions puntuals en el menú es van fer per recomanació facultativa i 
garantint que els residents rebin els nutrients necessaris. Per tant no es possible 
imputar la infracció, ja que no atendre a les necessitats i instruccions del metge 
comportaria les conseqüents responsabilitats, a més de ser perjudicial pels 
residents.  

No hi ha a l'expedient informe facultatiu d'aquesta Administració que desvirtuen 
el manifesta pel senyor Moran, per tant s'entén que no han quedat acreditats els 
fets que s'imputen, ja que s'han garantit els nutrients i no procedeix imputar la 
infracció. 

Si el que es pretén velar per la correcció dels serveis prestats la qualificació de la 
infracció no és correcta ja que la sanció imposada no compleix els principis de 
proporcionalitat. 

3. En relació a la infracció per deixar el servei sense personal responsable: 

Les afirmacions de que al centre no es presten els serveis correctament no son 
certes. S'ha acreditat que tant el gerent com el director i metge del centre 
supervisen i controlen el correcte funcionament del centre. Si en algun cas no 
s'ha coincidit amb la visita del personal inspector es tracta d'un fet puntual, que 
en cap cas pot suposar que el servei no es presta correctament.  

En tot moment els residents son atesos correctament i el funcionament i el 
serveis prestats es desenvolupen degudament en el centre. No s'ha rebut cap 
queixa ni dels residents ni dels seus familiars, i ens consta que agraeixen la 
nostra feina. 

Hem de concloure que la qualificació de la infracció no és correcta, atès que no 
concorren els elements que la infracció pretén imputar. S'ha imposat una sanció 
desproporcionada i contraria a l'article 29 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre. 

Sens perjudici de l'exposat, tot i que considerem que no s'ha incorregut en la 
infracció, la qualificació no és correcta, atès que existeix una infracció lleu que 
podria ajustar-se als fets descrits. 

4. Suspensió de l'execució de l'acte: 
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Procedeix la suspensió de la execució de l'acte, de conformitat amb l'art. 117 de 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. 

9. Ateses aquestes al·legacions es sol·licita s'admeti el recurs a tramit i es dicti resolució 
que revoqui o deixi sense efecte la resolució de dia 12 de març de 2018 de la presidenta 
de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, així com la seva substitució per altra ajustada a 
dret, per la qual s'arxivi el present expedient. 

10. En relació a les al·legacions presentades en el recurs d’alçada es pot informar del 
següent: 

1. Efectivament, d'acord a l’article 7.3 dels Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials, la presidència és l'òrgan competent per resoldre l'expedient sancionador, 
i així ha sigut en el cas de l'expedient sancionador S-02/2017. 

En data 12 de març de 2018 la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 
va emetre resolució per finalitzar el procediment sancionador previst a La Llei 
4/2009, de 11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears, contra l’entitat 
Serralsa Ciudad Jardin SL (CIF B57766818) com a titular de la residència 
Ciudad Jardin, per a persones majors, ubicada al passatge de les Roques, 3, de 
Palma (veure doc. Núm. 38). 

La resolució sancionadora no ha sigut adoptada per la cap del Servei 
d’Autoritzacions, Registre i Inspecció de Centres i Serveis Socials, sinó que el 
document de data 20 de març amb número de registre de sortida 9127 (veure 
doc. núm. 39) no és la resolució sancionadora, sinó el trasllat de la resolució 
sancionadora que notifica a l'entitat la sanció de multa. En aquest trasllat, consta 
expressament (a la part superior del document) el següent: «Us comunic que en 

data 12 de març de 2018 la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, 

ha resolt:» . 

Hem de concloure què la resolució sancionadora de l'expedient S-02/2017 no és 
nul·la de ple dret, ja que ha sigut dictada per l'òrgan competent, la senyora 
Margalida Puigserver Servera, presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, 
i per tant, no s'ha produït la vulneració del que estableix l'article 47.1.b) de la 
Llei 39/2015, de 1 d'octubre.  

2. Les al·legacions presentades pel senyor Antonio Serra en relació a la infracció 
per no complir la programació de menús establerta són les mateixes que s'han 
presentat durant la instrucció de l'expedient sancionador i que han sigut 
contestades durant la tramitació d'aquest expedient (vid. punt segon. 3 de la 
proposta de resolució (doc. Núm. 29) i punt IX. 1 de la resolució sancionadora 
(doc. Núm. 38). 

Es reitera que el fet constitutiu de la infracció recollida a l'article 128. d) de la 
Llei 4/2009, de 11 de juny és que a la Residencia Ciudad Jardin no es compleix 
la programació de menús establerta, això vol dir que tot i que efectivament es 
disposa d'una programació de menús, en la realitat no és aquest menú programat 
el que es cuina i es serveix als residents, i per tant no es garanteix que els 
residents prenen els nutrients i els valors calòrics correctes. 

Respecte a que el canvi de menú va ser per pauta medica, queda totalment 
desvirtuat, pels fets que es recullen en les actes d'inspecció, ja que el personal de 
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cuina no disposava de cap indicació en aquest sentit per part del metge, tampoc 
va explicar al personal inspector que el motiu del canvi de menú fos aquest. A 
més, durant la instrucció de l'expedient sancionador, s'hauria pogut presentar 
còpia dels canvis de menús prescrits a residents concrets. Fet que no s'ha produït 
al llarg de la tramitació d'aquest expedient sancionador. A més, la mateixa 
cuinera va afirmar durant una de les visites d'inspecció, i així es va deixar 
constància a l'acta (veure document núm. 16) que el divendres (el dia de la visita 
era dimarts) hi havia planificat puré de llenties i pastís de carn mentre que ella 
només pensava cuinar el puré de llenties. El mateix, va afirmar en relació al 
menú establert per dissabte, on hi havia planificat espinacs a la crema amb puré 
de peix i verdures, i va manifestar que només cuinaria el puré de peix amb 
verdures. 

En les quatre actes d'inspecció (núm. 04/17/2016, 01/612016, 01/03/2017 i 
01/22/2017) en les quals es detecta un incompliment de la programació dels 
menús, les persones amb les quals es passa la visita i que signen com a 
responsable per part de la residència (Maria del Mar Gil Exposito, Suhad 
Ettoujguani i Antonio Serra ) donen la seva conformitat als fets recollits a l'acta 
d'inspecció, i en cap moment exposen la seva disconformitat o expliquen que els 
canvis en el menú programat siguin deguts a una prescripció mèdica. 

La infracció es produeix per un únic incompliment, no és necessari que es 
constati de forma repetida l'incompliment per imposar una sanció administrativa, 
tot i això, en el cas de la Residència Ciudad Jardín, es va detectar l'incompliment 
en la primera visita d'inspecció al centre (28/06/16) i també en visites posteriors. 
Es van concedir a l'entitat múltiples terminis, i es va informar a l'entitat de la 
sanció que comportaria l'incompliment, tot i això, en la darrera visita al centre 
residencial Ciudad Jardin dia 11 d'abril de 2017, deu mesos després encara es 
mantenia la mateixa deficiència relativa al seguiment de la planificació de 
menús. 

La infracció prevista a l'article 128.d) de la Llei 4/2009, de 11 de juny, s'ha 
comés, i s'ha observat i constatat en 4 ocasions ( quatre visites d'inspecció), per 
tant la imposició de la sanció és adequada i proporcional, més encara si 
considerem que la sanció es va imposar en grau mínim, quan es podria haver 
agreujat atenent al criteri de la reiteració.  

3. Les al·legacions relatives al fet de deixar el servei sense el personal responsable 
que asseguri que el servei continua prestant-se correctament presentades per 
l'entitat tornen a ser reiteratives, i recullen les mateixes afirmacions que s'han fet 
al llarg de la tramitació d'aquest expedient sancionador.  

L'entitat insisteix en que la manca de presencia del gerent i del director respon a 
un fet puntual i imprevisible, quan ha quedat clarament demostrat que el 
personal inspector del Servei d’Autoritzacions, Registre i Inspecció de Centres i 
Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha realitzat 6 visites 
d'inspecció a la Residència Ciudad Jardín, i de les 6 visites només en una s'ha 
trobar al senyor Iñigo Moran director del centre residencial, tot i que les visites 
s'han realitzat tant en horari de mati, com de migdia i tarda. Així mateix, en la 
visita de dia 5 d'octubre de 2017 que havia estat fitxada prèviament a l'acord 
d'obertura de període de prova, el director del centre, el senyor Iñigo Moran no 
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compareix. No només és que el senyor Iñigo Moran no estigui presencialment en 
la residencia durant les visites d'inspecció, sinó que ni els treballadors de la 
residència, ni el gerent del centre, en cap de les visites d'inspecció es van posar 
en contacte telefònicament amb ell per fer-li cap consulta (vid. punt IX. 2 de la 
resolució sancionadora) ni tampoc per comunicar-li que acudís a la residencia. 

Que la manca d'un responsable afecta al correcte funcionament del centre 
residencial Ciudad Jardin s'ha constatat en les diferents visites d'inspecció dutes 
a terme al centre residencial, i així s'ha recollit en la instrucció aquest expedient 
sancionador. El funcionament incorrecte es concreta entre d'altres en els 
següents fets: manca de registres (canvis posturals, caigudes, canvi de 
bolquers...) i protocols bàsics (veure doc.1), no funcionen els timbres de cridada 
d'emergències en algunes habitacions (veure doc.2), no es disposa dels 
contractes assistencials de tots els usuaris (veure doc.7), possibles errades en 
l'administració de la medicació (veure doc. 9) i mala organització de la plantilla 
de personal (veure doc. 16). Així mateix, aquesta manca de direcció i 
responsable que afecta directament al correcte funcionament de la Residència 
Ciudad Jardin, es recull a a l'informe de dia 16 de gener de 2017 que les 
inspectores varen emetre en base a les diferents visites realitzades a la 
Residència Ciudad Jardín durant l'any 2016 (veure doc. núm. 11).  

En aquest expedient sancionador s'ha acreditat que concorren tots els elements 
de la infracció de l'article 128.y) de la Llei 4/2009, de 11 de juny, com són que 
s'ha deixat la Residencia Ciudad Jardin sense personal responsable, així es recull 
a diferents actes d'inspecció (veure documents núm. 1,2, 6 i 16) i també que 
aquesta mancança afecta al correcte funcionament del centre residencial.  

No s'ha vulnerat el principi de proporcionalitat que recull l'article 29 de la Llei 
40/2015, d'1d'octubre, atès que tot i la continuïtat i persistència de la conducta 
infractora, la sanció s'ha imposat en grau mínim, atenent a que la sanció de 
multa prevista a la Llei 4/2009, de 11 de juny, per infraccions greus és molt 
elevada de 12.001 a 60.000€. 

En les al·legacions presentades no s'identifica amb quina infracció lleu es 
podrien correspondre els fets imputats, tot i això, cal dir que els fets recollits en 
les diferents actes d'inspecció i constitutius d'aquesta infracció no es poden 
incardinar en cap de les infraccions que es recullen en l'article 127 de la Llei 
4/2009, de 11 de juny.  

En aquest expedient es sancionen fets objectius (accions o omissions) en matèria 
de serveis socials, constatats en totes les visites d'inspecció i reflectides en les 
actes, contraris a la normativa legal o reglamentaria que es tipifiquen i sancionen 
en la Llei 4/2009, de 11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears. 

4. Respecte la suspensió de l'execució de l'acte, en virtut del que estableix l'article 
117 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, s'informa que respecte el punt 2.a) de 
l'esmentat article, l'execució immediata de l'acte no comporta a l'entitat 
sancionada perjudicis de impossible reparació, atès que aquests eventuals 
perjudicis tindrien únicament caràcter patrimonial i la seva recuperació queda 
garantida pel principi de solvència universal de l'Administració, essent per tant 
perjudicis fàcilment esmenables.  
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En relació al punt 2.b) de l'article 117 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, queda 
clar que la impugnació de nul·litat de ple dret de la resolució no és d'aplicació en 
aquest expedient sancionador, atès que la resolució sancionadora no vulnera 
l'article 47.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, com ha quedat clarament explicat 
al punt 1 (contestació a les al·legacions) d'aquesta proposta de resolució.  

No obstant, si considerem el que estableix l'article 90.3 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, la resolució que posa fi al procediment ha de ser executiva quan no 
sigui possible interposar-hi cap recurs ordinari en via administrativa. 

11. Per concloure podem dir que les afirmacions que es recullen en el recurs d'alçada 
presentat són les mateixes que ja es varen presentar a la proposta de resolució i a la 
resolució sancionadora, i no introdueixen cap element nou que desvirtuï la comissió de 
les dues infraccions sancionades. 

12. El 10 de maig de 2018, la cap del Servei d'Autoritzacions, Registre i Inspecció de 
Centres i Serveis Socials de l'IMAS va emetre un informe tècnic en el qual, davant 
l’evidencia de la comissió de les dues infraccions, es reitera la posició que es recull a la 
resolució sancionadora, i s'informa que no es pot procedir a la revocació de la resolució 
de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de dia 12 de març de 2018.  

Consideracions jurídiques 

1. El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de l’IMAS de 
data 12 de març de 2018 per la qual es confirma la proposta de resolució emesa dia 3 de 
novembre de 2017, i s'imposen 2 sancions de multa a l’entitat «Serralsa Ciudad Jardín» 
(CIF B57766818), com a titular de la Residència Ciudad Jardín, per a persones majors, 
ubicada al passatge de les Roques, 3, de Palma, i al senyor Antonio Serra Gómez (NIF 
43097572B), com a responsable solidari, per infracció dels articles 128.d) i 128. y) de la 
Llei 4/2009, de 11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears; i s’atorga un termini 
d'un mes comptador a partir del dia següent al de la notificació de la mateixa per 
presentar recurs d'alçada. 

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

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

Atesos els articles de referència el recurs d’alçada interposat en data 3 de de maig de 
2018, contra la Resolució de la presidenta de l'IMAS de data 12 de març de 2018, es va 
presentar dins del termini i en la forma escaients. 

3. La Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en 
matèria de serveis socials i de seguretat social, modificada per la Llei 6/2003, de 8 de 
juliol, preveu que el Consell de Mallorca es subrogarà, a partir de l’efectivitat de 
l’atribució de competències ( dia 1 de gener de 2004) en els drets i obligacions de 
l’Administració de les Illes Balears relatius a les competències transferides. 
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4. L’article 5 de la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, estableix que els consells insulars de 
Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera realitzaran, en els àmbits territorials 
respectius i amb subjecció a l’ordenament sectorial vigent, les funcions relatives a: a) La 
inspecció, la verificació i el control de les entitats, serveis i centres de serveis socials del 
Sistema Balear de Serveis Socials, b) La incoació, la tramitació i la resolució dels 
procediments sancionadors que corresponguin per infracció de la normativa reguladora 
del Sistema Balear de Serveis Socials. 

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

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

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

7. El Decret 86/2010, de 25 de juny (BOIB núm. 99, de 03 de juliol de 2010) i els seus 
annexes, modificat pel Decret 54/2013, de 5 de desembre (BOIB núm. 169, de 7/12/13) 
i pel Decret 31/2016, de 27 de maig (BOIB núm. 67, de 28/05/16), pel qual 
s’estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l’autorització i 
l’acreditació dels serveis socials d’atenció a persones grans i persones amb 
discapacitats, i es regulen les ratios de personal i els requisits d’autorització i acreditació 
dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població. 

8. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89, 
de 18/06/09), reguladora de la funció inspectora i sancionadora en matèria de serveis 
socials, preveu a l’article 108 que l’exercici de la potestat sancionadora exigeix el 
procediment previst amb caràcter general per a l’Administració de les Illes Balears.  

9. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions publiques, que integra els procediments en matèria sancionadora com 
una especialitat dintre del procediment administratiu comú, i la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, que determina els principis generals de la 
potestat sancionadora. 

10. Atès també el Decret 14/1994, de 10 de febrer, que regula la potestat sancionadora 
de l’Administració autonòmica de les Illes Balears. 

Atès tot el que s'ha exposat, i vist l'informe jurídic de dia 23 de juliol de 2018, propòs 
que el Consell Executiu del Consell de Mallorca adopti els següents 

ACORDS 



 51 

Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per Antonio Serra Gómez, en nom 
propi, i actuant en representació de l'entitat Serralsa Ciudad Jardín (CIF B57766818), 
contra la resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de data 12 de 
març de 2018, mitjançant la qual se li imposaven dues sancions de multa. 

Segon. NOTIFICAR aquest acord a l'interessat. 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU D’APROVACIÓ, 
AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA CORRESPONENT AL 
CONSORCI MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA, PER A L’ANY 2018, PER A 
FER FRONT A LES SEVES DESPESES CORRENTS, PER UN IMPORT DE 
150.000- EUROS. 

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

ANTECEDENTS 

El President del Consorci Museu Marítim de Mallorca sol·licita, en escrit de data 17 de 
juliol de 2018, que es facin els tràmits adients per assignar a dit Consorci la quantitat de 
150.000’-€ dels 251.086,96-€, corresponents a l’aportació prevista a la partida 
50.17228.46701 del Pressupost de la Corporació de 2018, per fer front a les seves 
despeses corrents. 

Consta en l’expedient: 

1) Informe jurídic de la Cap de Servei de la Secretaria Tècnica de Medi Ambient de 
27 de juliol 2018. 

2) Certificat de reserva de crèdit núm. 220180015464. 

3) Informe favorable de fiscalització prèvia d’Intervenció General de data 3 d’agost 
de 2018. 

Atès l’abans exposat, la consellera executiva de Medi Ambient proposa al Consell 
Executiu del Consell de Mallorca l’adopció del següent 

ACORD 

1. Aprovar una aportació per a un import de CENT CINQUANTA MIL (150.000-) €, a 
favor del Consorci Museu Marítim de Mallorca, CIF Q-0700720-F, per fer front a les 
seves despeses corrents, durant l’any 2018. 

2. Autoritzar i disposar una despesa per un import de CENT CINQUANTA MIL 
(150.000-)€, a favor del Consorci Museu Marítim de Mallorca, CIF Q-0700720-F, 
Carrer Palau Reial, 1, 07001 Palma, amb càrrec a la partida número 50.17228.46701 del 
vigent pressupost ordinari del Consell de Mallorca i reserva de crèdit amb número 
d’operació 220180015464, pel motiu abans esmentat. 

 

 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
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APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2019 PER DUR A 
TERME ACTUACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ 
ATMOSFÈRICA ALS MUNICIPIS I L’ADQUISICIÓ DE VEHICLES 100% 
ELÈCTRICS. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 23 de desembre de 2016, va aprovar 
l’Ordenança general de subvencions (BOIB 21, de 18 de febrer de 2017). 

Mitjançant l’aprovació d’aquesta convocatòria s’inicia el procediment de concessió de 
les subvencions per dur a terme actuacions de protecció contra la contaminació 
atmosfèrica als municipis i l'adquisició de vehicles 100 % elèctrics. 

És necessari continuar cooperant en el foment de la mobilitat sostenible i contra la 
contaminació atmosfèrica als municipis. D'aquesta necessitat neix aquesta convocatòria 
de subvencions 2019 adreçada a tots els ajuntaments de Mallorca (excepte Palma) i 
l'entitat local menor de Palmanyola per a actuacions de protecció contra la contaminació 
atmosfèrica als municipis i l'adquisició de vehicles 100 % elèctrics. 

Es destina la quantitat d'un milió noranta nou mil nou-cents seixanta dos euros 
(1.099.962,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 65.94310.76204 del pressupost 
de despeses del Consell de Mallorca. 

El Consell Executiu és l’òrgan competent per aprovar i resoldre aquesta convocatòria de 
conformitat amb l'article 28 lletra f) del vigent Reglament orgànic del Consell de 
Mallorca en relació amb la base 23.4 de les d'execució del pressupost de 2018. 

Atesa la memòria justificativa de la convocatòria de subvencions del Director insular de 
Cooperació Local i Caça. 

Atès l'informe de fiscalització prèvia de la Intervenció General. 

Per tot això, el conseller executiu de Desenvolupament Local fa al Consell Executiu la 
següent proposta d'  

ACORD 

Primer. Aprovar la convocatòria que s'adjunta de subvencions 2019 per dur a terme de 
actuacions de protecció contra la contaminació atmosfèrica als municipis i l'adquisició 
de vehicles 100 % elèctrics. 

Segon. Autoritzar una despesa anticipada per un import total d'un milió noranta nou mil 
nou-cents seixanta dos euros (1.099.962,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
65.94310.76204 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca. D'acord amb 
l'article 23.3 de la vigent Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, 
aquesta quantitat té caràcter estimat. La concessió de les subvencions està condicionada 
a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.  

Tercer. Aprovar els models normalitzats següents: 

-Model de conveni a subscriure amb cada entitat local beneficiària de les subvencions 
(Annex 0). 

-Sol·licitud de la subvenció (Annex I). 
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-Declaració responsable de no incórrer en prohibicions per ser beneficiari de 
subvencions (Annex II). 

-Declaració responsable amb relació a la subvenció sol·licitada (Annex III). 

-Declaració responsable de no trobar-se en la situació prevista a l'article 11 de la Llei 
11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (Annex IV). 

-Certificat d'adjudicació de les actuacions (Annex V). 

-Certificat del secretari/a en fase de justificació de despeses (Annex VI). 

-Informe de l'interventor/a en fase de justificació de despeses (Annex VII).  

Quart. Publicar aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) per 
conducte de la base de dades nacional de subvencions. 

De conformitat amb l'article 44 en relació amb el 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de 

juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra aquest acord no 

es podrà interposar recurs en via administrativa, si bé es podrà formular 

potestativament REQUERIMENT per a la seva anul·lació o revocació en el termini de 

dos mesos comptadors des del dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 

Balears amb caràcter previ a la interposició de recurs contenciós administratiu. 

El requeriment s'entendrà desestimat si en el termini d'un mes des de la seva 

presentació no es notifica resolució expressa. El termini per interposar el recurs 

contenciós administratiu serà de dos mesos comptadors des del dia següent a aquell en 

el qual es rebi comunicació de la resolució expressa sobre el requeriment previ o 

aquest s'entengui desestimat de forma presumpta.  

Si no es formula requeriment previ, es podrà interposar directament recurs contenciós 

administratiu en el termini de dos mesos comptadors des del dia de la publicació de 

l'acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 

s’estimi pertinent. 

 

Despesa anticipada de la convocatòria de subvencions 2019 per dur a terme 

actuacions de protecció contra la contaminació atmosfèrica als municipis i 

l'adquisició de vehicles 100 % elèctrics. 

1.- Objecte i finalitat  

Aquesta convocatòria es fa en el marc de l'Ordenança general de subvencions del 
Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017). 

La finalitat d'aquesta convocatòria és cooperar en el foment de la mobilitat sostenible i 
l’estalvi energètic en l’àmbit local.  

2.- Beneficiaris 

Poden acollir-se a aquesta convocatòria tots els ajuntaments de Mallorca (excepte 
Palma) i les entitats locals menors. 

No poden acollir-se a aquesta convocatòria els ajuntaments i les entitats locals menors 
de Mallorca en els quals concorri alguna de les prohibicions establertes a l'article 8 de 
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l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de 
febrer de 2017). 

3.- Actuacions subvencionables: finalitat, descripció, costos subvencionables i 
justificació de les actuacions. 

Les actuacions que es podran finançar amb les subvencions d'aquesta convocatòria 
seran les següents (màxim de 4):  

1.- Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de l'enllumenat o il·luminació 
exterior existents. 

a. Finalitat. 

La finalitat de l'actuació és incentivar i promoure la realització d'actuacions en 
l'enllumenat exterior,  il·luminació de fonts, façanes d’edificis i monuments, així 
com els semàfors, per a la seva renovació amb criteris de disminució de la 
contaminació atmosfèrica que redueixin les emissions de diòxid de carboni. 

b. Descripció de l'actuació. 

Les actuacions proposades hauran de tenir una qualificació mínima d'eficiència 
energètica B, i complir amb les prescripcions del Reial decret 1890/2008, de 14 
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en 
instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07. 

Entre les mesures que es poden aplicar es troben: 

— Substitució del conjunt lluminària + llum + equip per un altre amb 
lluminàries de major rendiment i eficàcia lluminosa, regulable i que permeti 
reduir el consum d'energia elèctrica complint amb els requisits citats. 

— La substitució dels llums per altres fonts de llum de major eficàcia lluminosa. 

— La millora de la qualitat reflectora i direccional de les lluminàries o la 
implantació de sistemes de regulació del flux lluminós dels punts de llum que 
permetin la seva variació al llarg de la nit en funció de les necessitats i reduint 
l'emissió de llum cap a altres espais aliens al fi de la il·luminació 
(contaminació lumínica). 

— La instal·lació de sistemes d'encesa/apagada mitjançant rellotge astronòmic o 
sistemes centralitzats de control d'enllumenat públic. 

—  Equips electrònics de regulació i control. 

Les actuacions proposades hauran de reduir les emissions de CO2 en, almenys, 
un 30 % respecte a la situació actual. El percentatge destinat a obra civil no 
podrà superar el 50% de l’actuació. 

No seran subvencionables les actuacions per a la renovació d'equips 
d'il·luminació exterior per a vigilància i seguretat nocturna, senyals i anuncis 
lluminosos i il·luminació festiva, així com qualsevol altra que tingui caràcter 
temporal. 

No seran subvencionables les actuacions consistents en la substitució directa de 
llums per sistemes LED “Retrofit” que mantinguin la lluminària original. 
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c. Costos subvencionables. 

Es consideren costos subvencionables a l'efecte de la subvenció del Consell de 
Mallorca: 

— Les lluminàries i projectors LED. 

— Lluminàries amb òptiques d'alt rendiment. 

— Llums d'alta eficiència. 

— Equips auxiliars electrònics regulables. 

— Equips auxiliars electrònics programables. 

— Driver amb regulació per a LED. 

— Rellotges astronòmics. 

— Dispositius per telecontrol del centre de comandament. 

— Dispositius de control i regulació de les lluminàries. 

— Els costos de redistribució de punts de llum. 

—Instal·lació elèctrica necessària, adequació de les instal·lacions al Reglament  

     electrotècnic de baixa tensió (REBT). 

— Instal·lació, muntatge i posada en funcionament. 

— Obra civil necessària per dur a terme l'actuació. 

Es considera un import màxim, tots els conceptes inclosos de 30 €/W instal·lat.  

d. Justificació documental d’execució de l’actuació: 

• Projecte tècnic o memòria tècnica de la instal·lació, signat per tècnic competent 
o instal·lador, segons correspongui per la categoria de la instal·lació, que 
inclogui la justificació de la reducció de les emissions de diòxid de carboni, que 
reflecteixi la qualificació energètica aconseguida segons el RD 1890/2008.  

• Certificat de final d’obra o d’instal·lació, que justifiqui els estalvis aconseguits, 
mínim 30% de reducció de consum i emissions de CO2. 

• Certificat de recepció de l’actuació subscrit per tècnic municipal. 

• Còpia del certificat de la instal·lació elèctrica que exigeix el Reglament 
electrotècnic de baixa tensió (REBT), RD 842/2002, subscrit pel director de la 
instal·lació o instal·lador autoritzat, si escau, registrat davant l’òrgan competent 
de la CAIB, quan sigui preceptiu. 

 2.- Inversions de millora en els sistemes de proveïment d’aigua potable i 
bombament d’aigües residuals per equips i instal·lacions que utilitzin tecnologia d'alta 
eficiència o la millor tecnologia disponible. 

a. Finalitat. 

La finalitat d'aquesta actuació és el foment de la millora tècnica dels equips i 
instal·lacions que consumeixen energia en les instal·lacions de prestació de 
serveis públics, en concret, en sistemes de proveïment públic d'aigua potable i 
bombament d’aigües residuals. 
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b. Descripció de l'actuació. 

Les actuacions energètiques considerades dins d'aquesta mesura seran aquelles 
que aconsegueixin una reducció anual mínima del 10 % de les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle en el seu funcionament mitjançant inversions en 
substitució o millora de rendiment d'equips i instal·lacions en sistemes de 
proveïment públic d'aigua potable. 

Seran subvencionables tant la substitució d'equips de procés com la dels equips 
auxiliars, així com la millora del rendiment dels equips existents: variadors de 
freqüència en motors, incorporació de motors d'alta eficiència energètica, etc. 

c. Costos subvencionables. 

Es considerarà cost subvencionable a l'efecte de la subvenció del Consell de 
Mallorca: 

— Inversions en equips de procés per uns altres més eficients.  

— Inversions per a la renovació i millora de les instal·lacions i equips auxiliars 
dels processos. 

— Instal·lació elèctrica necessària. 

— L'obra civil d'implantació d'aquests equips. 

— Muntatge i posada en funcionament. 

d. Justificació documental d’execució de l’actuació: 

• Projecte o memòria tècnica de la instal·lació, signat per tècnic competent o 
instal·lador segons correspongui, que justifiqui els estalvis. 

• Document tècnic que justifiqui els estalvis aconseguits, mínim 10% de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle, signat per tècnic competent o 
instal·lador. 

• Certificat de recepció de l’actuació subscrit per tècnic municipal. 

 3.-  Millora dels processos per tal d’obtenir un ús racional i eficient dels sistemes 
de proveïment d’energia i aigua potable, mitjançant la implantació de mesures de 
comptabilització, monitoratge, telecontrol  i telegestió del consum d'energia i/o aigua en 
equips. 

a. Finalitat. 

La finalitat d'aquesta actuació és facilitar l'adquisició i posada en funcionament 
de sistemes de mesura, monitorització, telecontrol  i telegestió encaminades a un 
ús racional i eficient de l'energia i de l’aigua que permeti conèixer i gestionar els 
paràmetres d'instal·lacions, equipaments o processos, així com de l’ús racional i 
eficient de les instal·lacions de subministrament d’aigua potable municipal. 

b. Descripció de l'actuació. 

L'actuació consistirà en: 

-  La implementació de sistemes de monitorització i control de paràmetres 
energètics d'equips de procés, instal·lacions i edificis associats, locals, 
oficines i edificis, constituïts pels sensors, sistemes d'adquisició de dades, 
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centraletes de monitorització de paràmetres, sistemes de comunicació 
remota, etc. 

-    La implementació de sistemes de comptatge,  monitorització i control de les      
xarxes d’abastiment d’aigua potable municipal constituïts per comptadors de      
sectors de la xarxa, sensors, sistemes d’adquisició de dades, sistemes de      
comunicació remota etc, així com instal·lació de comptadors d’aigua potable      
als edificis municipals que no en tenguin.  

c. Costos subvencionables. 

Es considerarà cost subvencionable a l'efecte de la subvenció del Consell de 
Mallorca: 

— Centraletes de control i monitorització. 

— Els sensors de mesura dels paràmetres a controlar i optimitzar. 

— Els mesuradors i comptadors d'energia i paràmetres físics (comptadors 
elèctrics, comptadors de calories, comptadors de cabal, etc.). 

— Concentradors i equips de recopilació de dades de mesuradors i sensors. 

— La programació dels sistemes, programari i/o plataformes web associades, 
que han de ser sistemes oberts i escalables. 

— L'obra civil d'implantació d'aquests equips (inclou valvuleria necessària). 

— Instal·lació elèctrica necessària. 

— Muntatge i posada en funcionament. 

No s'inclouran els costos dels serveis de comunicació associats als sistemes de 
control, monitorització o telegestió implantats. 

d. Justificació documental d’execució de l’actuació: 

• Projecte o memòria tècnica de disseny, amb indicació de l’estalvi previst 
d’aigua i/o les millores que es preveuen assolir amb aquesta mesura, signat per 
tècnic competent. 

• Certificat final d’obra subscrit pel director de l’obra i director d’execució de 
l’obra, si escau, quan sigui preceptiu. 

• Certificat de recepció de l’actuació subscrit per tècnic municipal. 

 4.- Adquisició de vehicles 100 % elèctrics per a la prestació de serveis de 
competència municipal que compleixin les característiques tècniques que s'indiquen a 
continuació. 

 Les característiques tècniques que ha de reunir el vehicle o vehicles que 
s'adquireixin amb càrrec a la subvenció d'aquesta convocatòria seran les següents: 

 MÍNIMES 

- Els vehicles hauran de ser de propulsió 100% elèctrica (VE). 

- Període mínim de garantia: 2 anys per a turismes i furgonetes, i sempre el que 
ofereixi el fabricant a la seva oferta comercial. 
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- Es contempla l’adquisició de vehicles de totes les categories (L, M, N, 
especials), inclosos en el Reglament general de vehicles (RD 2282/1998). 
S’entén que es tracta de vehicles matriculables adients per circular per les vies 
públiques. 

- Els vehicles s’hauran de subministrar amb els corresponents sistemes de càrrega 
(cablejat, reguladors i endolls) tipus Schuko i Mennekes (en cas que el vehicle 
l’admeti).  

- Els vehicles es lliuraran amb la corresponent roda de recanvi o sistema contra 
punxades (per a vehicles en els quals és obligatori), triangle de senyalització i 
armilla reflectant. 

- En cas de vehicle N1, amb un extintor de capacitat 3kg, ubicat a l’interior de la 
cabina, convenientment anclat a un lloc on no entorpeixi l’habitacle del 
conductor i passatger, segons normativa vigent. 

- En el cas de vehicles amb maquinària incorporada, documentació tècnica sobre 
el seu funcionament (manual d’instruccions de funcionament, de manteniment, 
plànols, etc). 

- En cas necessari, preinstal·lació d’emissora de ràdio.  

- En cas necessari, instal· lació de senyals V1 (vehicle prioritari) o V2 (vehicle 
especial) homologades.  

- No s’admetran vehicles que hagin sofert modificacions no autoritzades o que 
impliquin pèrdua de resistència de la seva estructura. 

      -   El preu ha d'incloure la rotulació del vehicle o vehicles amb l'anagrama del 
 Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca. 

 OPCIONALS/ADDICIONALS 

- Sistema de càrrega wallbox domèstic, amb connexió Schuko i Mennekes.  

- El temps total de recàrrega no hauria de ser superior a 8h, valorant-se el menor 
temps possible. 

- Maniobrabilitat.  

- Autonomia (en km) del vehicle declarada pel fabricant. 

- Instal·lació d’aire condicionat (en cas que no vengui de sèrie). 

- Termini de garantia.  

- Claus addicionals. 

- Cost de matriculació assumit per l’adjudicatari. 

- Endoll de càrrega ràpida. 

5.- Combinació dels diferents tipus de mesura, sempre i quan compleixi 
individualment els criteris per a cada un dels tipus de mesura indicats.  

Cada ajuntament o entitat local menor pot sol·licitar un màxim de quatre actuacions de 
les abans esmentades. 

En cap cas l'import de la despesa subvencionable pot ser superior al valor de mercat. 
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4.- Crèdit pressupostari 

Es destina la quantitat d'un milió noranta-nou mil nou-cents seixanta-dos euros 
(1.099.962,00€), RC núm. 22018001734, aplicació pressupostària 65.94310.76204, a les 
subvencions objecte d'aquesta convocatòria. D'acord amb l'article 23.3 de la vigent 
Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, aquesta quantitat té caràcter 
estimatiu. La concessió de les subvencions està condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.  

5.- Naturalesa de la subvenció i límits 

1. Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari i eventual, i 
anul·lables, revocables i reintegrables en tot moment per les causes previstes a 
l’Ordenança general de subvencions. A més, no generen cap dret a obtenir altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. Així mateix, són 
compatibles amb altres ajudes i subvencions que pugui rebre el beneficiari per al mateix 
projecte subvencionat sempre que el còmput total de les ajudes o subvencions rebudes 
no superi el cost de l’activitat que l'entitat beneficiària ha de desenvolupar. 

2. La quantia de la subvenció no podrà superar el 100 % de l’import sol·licitat 
subvencionable. 

6.- Règim de concessió 

D'acord amb l'article 17 de l'Ordenança general de subvencions, si el crèdit consignat en 
la convocatòria és suficient, atenent al nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el 
termini de presentació, no serà necessari fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds. 

En aquest supòsit, la subvenció màxima que podran sol·licitar i que, si el crèdit ho 
permet, es concedirà a tots els sol·licitants serà una quantitat fixa per a tots els que es 
presentin a la convocatòria de 20.754,00 euros. 

Les diferents actuacions sol·licitades se subvencionaran segons l'ordre de preferència 
determinat a la sol·licitud. Si l'actuació o la suma de totes les actuacions sol·licitades és 
d’import inferior a la subvenció global que resulti per a cada ajuntament del criteri 
determinat en aquest punt, aquesta subvenció global es reduirà automàticament a 
l’import de les actuacions presentades. En cas que les actuacions presentades fos 
d'import superior a la subvenció que pertoqui a cada ajuntament segons el criteri 
d'aquest punt, la diferència anirà a càrrec de l'ajuntament.  

7.- Presentació de sol·licituds 

El termini per presentar la documentació prevista al punt següent serà dos (2) mesos 
comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si el darrer dia és inhàbil, s'ha d'entendre 
prorrogat fins el primer dia hàbil següent. 

Les instàncies s’han de dirigir al President del Consell de Mallorca, i es poden presentar 
a qualsevol terminal del Registre General del Consell de Mallorca: seu del Consell 
(Palau Reial, 1); Centre Cultural la Misericòrdia (plaça de l’Hospital, 4); Llar de la 
Joventut (General Riera, 111); Llar de la Infància (General Riera, 113); el Poliesportiu 
Sant Ferran (camí de Ca l’Ardiaca 5); i en el Registre general de l’IMAS (General 
Riera, 67), tots a Palma. 



 60 

Així mateix, també es poden presentar als llocs establerts a la Llei 39/2015, de 1 d’ 
octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE 
núm. 236, de 02/10/2015). 

Si la sol·licitud no reuneix les dades d’identificació, tant de la subvenció sol·licitada 
com de la persona sol·licitant, o alguns dels requisits prevists a la Llei 39/2015, de 1 d’ 
octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es 
requerirà a l’entitat sol·licitant, d’acord amb el que estableix l’article 73.2 de la llei 
abans esmentada, perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni la falta o acompanyi 
els documents preceptius amb indicació que, si no ho fa així, es tindrà per desistida la 
petició, amb una resolució expressa prèvia. 

Juntament amb la sol·licitud s’ha de presentar la documentació detallada en el punt 
següent d'aquesta convocatòria. 

8.- Formalització de sol·licituds 

1. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model oficial (Annex I). 

2. A les sol·licituds s’hi ha d’adjuntar la documentació següent: 

- Memòria tècnica que indiqui les actuacions que es preveuen realitzar i l’estalvi 
d’emissions de GEH (reducció de contaminació atmosfèrica) i/o aigua previst, amb  
pressupost de cada una de les actuacions a dur a terme, amb l'IVA desglossat (màxim 
quatre actuacions). El pressupost ha d'estar signat per un tècnic municipal amb el 
vistiplau del batle/ssa. No ha de ser un pressupost de cap marca en concret, sinó un 
pressupost genèric. Per a l'actuació de l'adquisició de vehicles 100 % elèctrics, no fa 
falta la presentació de la memòria tècnica, solament s'ha de presentar el pressupost.  

-Declaració responsable de no incórrer en prohibicions per ser beneficiari de 
subvencions (Annex II). 

-Declaració responsable de trobar-se al corrent en el compliment d’obligacions 
tributàries amb l’Estat i el Consell de Mallorca i amb la Seguretat Social (Annex III). 

-Declaració responsable de no trobar-se en la situació prevista a l'article 11 de la Llei 
11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (Annex IV). 

9.- Òrgan instructor i procediment de concessió de les subvencions 

1. L’òrgan instructor és la secretària tècnica del Departament de Desenvolupament 
Local, que ha de dur a terme les actuacions establertes a l’Ordenança general de 
subvencions, i formular la proposta de resolució. L’òrgan instructor pot requerir a les 
entitats sol·licitants els informes o els aclariments que consideri convenients. 

El Departament de Desenvolupament Local és el centre gestor responsable del 
seguiment de les subvencions. 

En compliment del previst a l’article 19.2 de l’Ordenança general de subvencions, es 
trametrà a la base nacional de subvencions informació sobre aquesta convocatòria, i 
sobre les resolucions de concessió que es derivin, i es publicarà en el BOIB per 
conducte de la base esmentada, a més de publicar-se a la seu electrònica de Consell de 
Mallorca. 

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment serà de 6 mesos. 
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima als 
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interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió 
de la subvenció. 

El Consell Executiu és l’òrgan competent per aprovar i resoldre aquesta convocatòria de 
conformitat amb l'article 28 lletra f) del vigent Reglament orgànic del Consell de 
Mallorca en relació amb la base 23.4 de les d'execució del pressupost de 2018. 

10.- Obligacions de les entitats beneficiàries 

Els ajuntaments i entitats locals menors als quals se’ls ha concedit les subvencions 
estaran obligats a: 

10.1.- En finalitzar les activitats, l'ajuntament beneficiari ha de presentar el corresponent 
certificat d’adjudicació de cada una de les actuacions (Annex V) amb el compte 
justificatiu previst al punt 10.3.  

10.2.- Remetre al Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca en 
el termini de dos mesos comptador des de la data de la publicació al BOIB de la 
concessió de la subvenció un certificat del secretari municipal d’aprovació per 
acord/resolució de l’ajuntament del conveni a subscriure amb el Consell de Mallorca 
segons el model normalitzat que figura com Annex 0 d'aquesta convocatòria. 

El conveni abans esmentat es firmarà entre el Consell de Mallorca i cadascuna de les 
entitats beneficiàries de les subvencions una vegada concedides aquestes, el qual 
regularà les obligacions d'ambdues parts derivades de la concessió de les subvencions. 

10.3.- Acabar les actuacions fins el dia 30 de setembre de 2019 i justificar les despeses 
al Consell fins a dia 31 d'octubre de 2019. La justificació de cada actuació 
subvencionada, d'acord amb la disposició addicional segona de la vigent Ordenança 
general de subvencions del Consell de Mallorca, es farà per mitjà de la presentació al 
Consell de Mallorca per part de l'entitat beneficiària de la següent documentació: 

a) Un certificat del secretari/secretària de l'entitat local amb el vistiplau del 
batle/batlessa que acrediti la realització de l'activitat subvencionada, el compliment de 
la finalitat de la subvenció i l'aportació de la documentació justificativa que estableix la 
convocatòria, segons el model que figura com Annex VI. 

b) Un informe, segons el model que figura com Annex VII d'aquesta convocatòria, emès 
per l'interventor/interventora de l'entitat local beneficiària de la subvenció en virtut del 
qual es faci constar: 

-La veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció que obra en 
poder de l'entitat local en els termes establerts en aquesta convocatòria. 

-Una relació de les factures de l'actuació subvencionada amb les dades identificatives de 
cada factura: número; data; creditor; i import.  

-Una relació certificada de les obligacions reconegudes de l'actuació subvencionada 
d'acord amb el que preveu l'article 48.1, segon apartat, de la vigent Ordenança general 
de subvencions del Consell de Mallorca. 

A més, aquest informe per a la justificació de les actuacions subvencionades farà 
constar: 
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Que l’Ajuntament no ha obtingut cap altra subvenció d’altres institucions públiques o 
privades per a l’activitat objecte de la subvenció (o, si és el cas, relació de les 
concedides, amb indicació dels imports i la seva procedència). 

Que el cost justificat amb les factures no supera el valor de mercat.   

Que els treballs realitzats i facturats objecte de la subvenció s'ajusten als preus de 
mercat.  

Que les despeses  corresponen sense cap dubte a l’activitat objecte de subvenció.  

Que l'Ajuntament no recupera ni compensa o recupera i compensa l’Impost sobre el 
Valor Afegit (IVA).  

Així mateix, per a cada actuació subvencionada s'ha de presentar, en la justificació de 
les despeses de les subvencions concedides, tota la documentació que figura al punt 3 
d'aquesta convocatòria. 

Finalitzada l'activitat objecte de la subvenció, el servei responsable del Departament 
emetrà un informe d'avaluació i de comprovació relatiu a si la subvenció concedida 
compleix els requisits i s’ajusta a la finalitat de la convocatòria. 

10.4.- Solament per a l'adquisició de vehicles, fer constar el patrocini del Departament 
de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca. En especial, ha de figurar en un 
lloc visible del vehicle o vehicles que l'adquisició ha estat subvencionada pel Consell de 
Mallorca, amb l'anagrama, la llegenda i les mides que indiqui el Consell de Mallorca.    

10.5.- Comunicar al Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, 
en qualsevol moment, l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat i no 
consignades en la sol·licitud. 

10.6.- La resta d’obligacions que es preveuen en l’article 9 de la vigent Ordenança 
general de subvencions del Consell de Mallorca aprovada per acord de Ple de dia 23 de 
desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de dia 18 de febrer de 2017). 

11.- Documentació per al pagament 

En tot cas, amb la finalitat de comprovar que es mantenen les circumstàncies legalment 
fixades per al cobrament de la subvenció, abans de fer-se efectiu el pagament per part 
del Consell s’haurà de presentar la següent documentació respecte de tots els 
beneficiaris d’actuacions objecte de subvenció: 

a) Declaració responsable del batle/batlessa de l’ajuntament que aquest es troba 
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 

b) D’ofici, a petició del Departament de Desenvolupament Local, el Consell de 
Mallorca emetrà informe acreditatiu d’estar al corrent d’obligacions tributàries amb el 
Consell de Mallorca de cadascun dels beneficiaris de les subvencions. 

12.- Import de la subvenció 

La subvenció s’atorgarà per un import cert. En el cas que la quantia justificada sigui 
inferior a la concedida l’import a subvencionar s’ha d’ajustar amb el finalment 
justificat.  

13.- Ampliacions de terminis  
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Les ampliacions dels terminis establerts en aquesta convocatòria es regirà pel que 
disposa l’article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. En tot cas, les sol·licituds d’ampliació de 
terminis han de tenir entrada oficial al Consell de Mallorca amb una antelació mínima 
de trenta (30) dies naturals a la data de la seva finalització. S’autoritza el conseller 
executiu de Desenvolupament Local per a la resolució de les peticions d’ampliacions de 
terminis.  

En els casos de desistiment del contractista adjudicatari, resolució de contractes per 
fallida de les empreses adjudicatàries, licitacions declarades desertes, impugnacions de 
les licitacions, i, en general, en tots els supòsits que per causes alienes a l’ajuntament 
s’hagi d’adjudicar novament l’actuació o l'adjudicació sofreixi un retard justificable, 
amb caràcter excepcional, si les ampliacions de terminis no resolen aquestes 
incidències, es podran establir noves dates per acabar l'actuació per resoldre aquestes 
problemàtiques, sempre respectant els límits i les anualitats d’aquesta convocatòria dins 
l'exercici 2019. 

Les entitats locals beneficiàries de la subvenció poden sol·licitar a l’òrgan que la 
concedeix, abans que conclogui el termini per dur a terme l’activitat subvencionada, 
modificacions de l'acord de concessió, reducció de l’import concedit, modificació de 
l'actuació objecte de l’ajuda, que s’autoritzen quan tenen la causa en circumstàncies 
imprevistes o són necessàries pel bon final de l’actuació, sempre que no s’alteri 
l’objecte o la finalitat de la subvenció i no es danyi el dret de tercers.  

14.- Criteris objectius que han de regir l’atorgament i quantia de les subvencions 

La concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria es regeix pels principis de 
publicitat, objectivitat, igualtat i no discriminació, i s’ha de resoldre segons aquests 
criteris. 

15.- Revocació i reintegrament 

Les subvencions són de concessió voluntària, revocables i reductibles per les causes 
previstes a les lleis i a la vigent Ordenança general de subvencions del Consell de 
Mallorca. 

16.- Normativa supletòria 

En tot el que no s’hagi previst en aquesta convocatòria seran d’aplicació la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; el R. Decret Legislatiu 781/1986, 
de 18 d’abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local; la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera; el text refós de la Llei reguladora de las hisendes locals, aprovat 
pel R. Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, de 1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el R. Decret 
887/2006, pel qual s’aprova el reglament que desenvolupa la Llei general de 
subvencions; el Reglament orgànic del Consell de Mallorca aprovat pel Ple el dia 8 de 
març de 2004; el Decret d’organització del Consell de Mallorca de dia 9 de juny de 
2017 (BOIB núm. 73, de data 15/06/2017); l’Ordenança vigent de procediment 
administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca de 2 de 
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maig de 1995 (BOIB núm. 100, de 10 d’agost de 1995); l’Ordenança general de 
subvencions aprovada per acord del Ple de dia 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, 
de 18 de febrer de 2017); i la resta de la normativa que hi sigui d’aplicació. 

17.- Recursos 

De conformitat amb l'article 44 en relació amb el 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra aquest acord no 
es podrà interposar recurs en via administrativa, si bé es podrà formular potestativament 
requeriment per a la seva anul·lació o revocació en el termini de dos mesos comptadors 
des del dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears amb caràcter previ a 
la interposició de recurs contenciós administratiu. 

El requeriment s'entendrà desestimat si en el termini d'un mes des de la seva presentació 
no es notifica resolució expressa. El termini per interposar el recurs contenciós 
administratiu serà de dos mesos comptadors des del dia següent a aquell en el qual es 
rebi comunicació de la resolució expressa sobre el requeriment previ o aquest s'entengui 
desestimat de forma presumpta.  

Si no es formula requeriment previ, es podrà interposar directament recurs contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos comptadors des del dia de la publicació de 
l'acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi 
pertinent. 

18.- Publicació 

El Consell de Mallorca, en compliment del previst als articles 17, 18 i 20 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, remetrà a la base de dades 
nacional de subvencions informació sobre la resolució d'aprovació de la convocatòria de 
les subvencions i de les resolucions de concessió que es derivin i es publicarà en el 
BOIB per conducte d’aquesta base de dades. 

 
 

ANNEX 0 
 

MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE 
MALLORCA I L’AJUNTAMENT DE .................................... PER DUR A TERME 
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
AL MUNICIPI I ADQUISICIÓ DE VEHICLES 100 % ELÈCTRICS. 
 

 
Palma, ___ de _______ de __________ 
 

REUNITS 
 
D’una banda, el Sr. Joan Font Massot, conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, amb fonament a l’acord del Consell 
Executiu de dia __________ . 
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I d’altra part el Sr./Sra. _________, batle/batlessa president/presidenta de l’Ajuntament 
de ____________________. 
 
Ambdós intervenen en nom i representació dels càrrecs públics que ostenten i 
 

MANIFESTEN 
 

Que el Consell Executiu del Consell de Mallorca en sessió de dia ............... de 
.................................... de .......................... va aprovar la convocatòria de subvencions 
per dur a terme actuacions de protecció contra la contaminació atmosfèrica al municipi i 
adquisició de vehicles 100 % elèctrics i aquest conveni tipus a subscriure amb tots els 
ajuntaments beneficiaris de les subvencions. 
 

Que en el marc d'aquesta convocatòria de subvencions, a l'Ajuntament de 
............................ se li va concedir una subvenció per import de 
.......................................... euros per dur a terme les següents actuacions: 

............................................................................................................................................. 

 

Que l’Ajuntament de ....................... mitjançant acord/resolució de dia 
............de................... de ......................... va aprovar el text d’aquest conveni. 
 
Que la disposició addicional segona de l’Ordenança general de subvencions del Consell 
de Mallorca aprovada per acord del Ple de dia 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, 
de 18 de febrer de 2017) diu: 
 
"En els convenis de col·laboració que regulin els ajuts que el Consell Insular de 
Mallorca i els organismes autònoms i consorcis que en depenen atorguin a altres 
administracions públiques, la subvenció es pot justificar a través d'un certificat emès pel 
titular de l'òrgan que l'ha percebuda, pel qual s'acrediti la realització de l'activitat i el 
compliment de la finalitat de la subvenció, i també a través de l'informe emès per la 
Intervenció, o òrgan de control financer equivalent, de l'entitat beneficiària pel qual 
acredita la veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció." 
 
Que en el marc del que preveu aquesta disposició addicional segona, l'objecte d'aquest 
conveni és regular les obligacions, el desenvolupament de les actuacions i la justificació 
de les despeses derivades de la subvenció abans esmentada. 
  
Per tot el que s’ha exposat, ambdues parts subscriuen el present conveni d’acord amb 
les següents  

 
CLÀUSULES 

 
Primera.- Aquest conveni té per objecte regular les obligacions, el desenvolupament de 
les actuacions i la justificació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel 
Consell de Mallorca a l'Ajuntament de ........................ per actuacions de protecció 
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contra la contaminació atmosfèrica al municipi i adquisició de vehicles 100 % elèctrics 
en el marc de la convocatòria de subvencions 2019. 
  
Segona.- L’Ajuntament de....................ha rebut una subvenció per import de 
.................................. per dur a terme les següents actuacions: 
............................................................................................................................................. 
 
Tercera.- L'Ajuntament de ...................., com a beneficiari de la subvenció, es 
compromet a complir amb totes i cadascuna de les obligacions previstes a la 
convocatòria de subvencions, tant les de tipus administratiu com les de tipus tècnic, i 
molt especialment a dur a terme les actuacions subvencionades i presentar la justificació 
de les despeses al Consell de Mallorca fins el dia 31 d'octubre de 2019.  
 
Quarta.- La justificació de les actuacions subvencionades a l'Ajuntament de 
......................., d'acord amb la disposició addicional segona de la vigent Ordenança 
general de subvencions del Consell de Mallorca, es farà per mitjà de la presentació al 
Consell de Mallorca per part de l'entitat beneficiària de la següent documentació: 
 
a) Un certificat del secretari/secretària de l'entitat local amb el vistiplau del 
batle/batlessa que acrediti la realització de l'activitat subvencionada, el compliment de 
la finalitat de la subvenció i l'aportació de la documentació justificativa que estableix la 
convocatòria. 
 
b) Un informe emès per l'interventor/interventora de l'entitat local beneficiària de la 
subvenció en virtut del qual es faci constar: 
 
-La veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció que obra en 
poder de l'entitat local en els termes que estableix la convocatòria. 
 
-Una relació de les factures de l'actuació subvencionada amb les dades identificatives de 
cada factura: número; data; creditor; i import.  
 
-Una relació certificada de les obligacions reconegudes de l'actuació subvencionada 
d'acord amb el que preveu l'article 48.1, segon apartat, de la vigent Ordenança general 
de subvencions del Consell de Mallorca. 
 
A més, aquest informe per a la justificació de les actuacions subvencionades farà 
constar: 
 
Que l’Ajuntament no ha obtingut cap altra subvenció d’altres institucions públiques o 
privades per a l’activitat objecte de la subvenció (o, si és el cas, relació de les 
concedides, amb indicació dels imports i la seva procedència). 
 
Que el cost justificat amb les factures no supera el valor de mercat.   
 
Que els treballs realitzats i facturats objecte de la subvenció s'ajusten als preus de 
mercat.  
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Que les despeses  corresponen sense cap dubte a l’activitat objecte de subvenció.  
 
Que l'Ajuntament no recupera ni compensa o recupera i compensa l’Impost sobre el 
Valor Afegit (IVA).  
 
Quinta.- Aquest conveni finalitzarà en acabar les actuacions subvencionades i una 
vegada realitzats els pagaments de la subvenció a l'Ajuntament de 
............................................... 
 
I, en prova de conformitat, signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc 
i la data abans expressats. 
 
Per part del Consell de Mallorca                                    Per part de l’Ajuntament      
El conseller executiu    
de Desenvolupament Local 
 
 
 
Joan Font Massot    

 
 

ANNEX I 
 

MODEL DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER DUR A TERME ACTUACIONS 
DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA AL MUNICIPI 
I ADQUISICIÓ DE VEHICLES 100% ELÈCTRICS  
 

Sr./Sra.________________________________________________________________,  

batle/batlessa president/presidenta de l’Ajuntament/Entitat Local Menor de__________ 

amb CIF_________________________ 

EXPOSA: 

Que ha tengut coneixement de la convocatòria de subvencions 2019 per dur a terme 
actuacions de protecció contra la contaminació atmosfèrica al municipi i l'adquisició de 
vehicles 100 % elèctrics. 

 

Que la Corporació que presideix es vol acollir a aquesta convocatòria i, per això, 
acompanya la documentació prevista al punt 8. 

Que de conformitat amb les normes de la convocatòria, que accepta íntegrament, 

SOL·LICITA: 

Una subvenció econòmica total màxima de 20.754,00 euros per sufragar les següents 
actuacions, que es compromet a dur a  terme en els terminis establerts a la convocatòria 
segons l'ordre la preferència següent: 
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ORDRE DE PREFERÈNCIA DE LES ACTUACIONS A DUR A TERME 
 

1. .............................................................................................. (Subvenció parcial 
que es demana per a aquesta actuació respecte de la total màxima abans 
esmentada:..........................................................................................................................) 

2. .............................................................................................. (Subvenció parcial 
que es demana per a aquesta actuació respecte de la total màxima abans 
esmentada:..........................................................................................................................) 

3. ............................................................................................. (Subvenció parcial 
que es demana per a aquesta actuació respecte de la total màxima abans 
esmentada:..........................................................................................................................) 

 
4. .............................................................................................. (Subvenció parcial 

que es demana per a aquesta actuació respecte de la total màxima abans 
esmentada:..........................................................................................................................) 
 
A ..............................., dia ................................. d .................................... de ............... 

 
HONORABLE SR. PRESIDENT DEL CONSELL DE MALLORCA 

 

ANNEX II 
 
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DAVANT D’AUTORITAT 
ADMINISTRATIVA DE NO INCÓRRER EN ALGUNA DE LES PROHIBICIONS 
ESTABLERTES EN ELS APARTATS 2, 3 I 4 DE L’ARTICLE 8 DE 
L'ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA 
APROVADA PER ACORD DEL PLE DE DIA 23 DE DESEMBRE DE 2016 (BOIB 
NÚM. 21, DE 18 DE FEBRER DE 2017) 
 
El/La Sr./Sra. .......................................batle/batlessa de l’Ajuntament de ..................., 
compareix davant el/la secretari/secretària de la Corporació a fi de DECLARAR 

Que l’Ajuntament de ............................... no incorre en alguna de les prohibicions 
establertes en els apartats 2, 3 i 4 de l’article 8 de l'Ordenança general de subvencions 
del Consell de Mallorca aprovada per acord del Ple de dia 23 de desembre de 2016 
(BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017). 

I perquè consti davant el Consell de Mallorca ho sign. 
 
A..................., dia............... d ............................. de ............... 
                                                 
                                                                                               Davant meu,  
                           El/La secretari/secretària de la Corporació  
       
 

ANNEX III 
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MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE TROBAR-SE AL CORRENT EN 
EL COMPLIMENT D'OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES AMB L'ESTAT I AMB EL 
CONSELL DE MALLORCA I AMB LA SEGURETAT SOCIAL  
  
Sr./Sra.________________________________________________________________ 
batle/ssa president/a de l’Ajuntament/Entitat Local Menor de___________________ 
amb domicili a ________________________________________________________ 
actuant en representació de la Corporació, 
 
COMPAREIX 
 
a l’efecte de prestar la declaració responsable sobre els aspectes detallats a continuació i 
 
DECLAR 
 
1. Que l’Ajuntament/Entitat Local Menor de _________________________________ 
no ha demanat cap altra subvenció d’altres institucions públiques o privades per a 
l’activitat objecte de la subvenció (o, si és el cas, relació de les demanades, amb 
indicació dels imports). 
 
2. Que l’Ajuntament/Entitat Local Menor de ________________________________ 
està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb el Consell de 
Mallorca. 
 
3. Que l’Ajuntament/Entitat Local Menor de ________________________________ 
està al corrent en el compliment de les obligacions amb l’Agència Tributària de l’Estat. 
 
4. Que l’Ajuntament/Entitat Local Menor de ________________________________ 
està al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 
I per tal que així consti davant del Consell de Mallorca a l'efecte de ser beneficiari de les 
subvencions 2019 per a actuacions de protecció contra la contaminació atmosfèrica al 
municipi i adquisició de vehicles 100 % elèctrics realitz la present declaració. 
 
.................................., ........ d ....................... de .................... 
Signat: ................................................... (amb el segell de l’Ajuntament) 
 
 

ANNEX IV 
 
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN LA 
SITUACIÓ PREVISTA A L'ARTICLE 11 DE LA LLEI 11/2016, DE 28 DE JULIOL, 
D'IGUALTAT DE DONES I HOMES (BOE NÚM. 202, DE 22/08/2016). 
  
Sr./Sra.______________________________________________________________ 
batle/ssa president/a de l’Ajuntament/Entitat Local Menor de ______________ amb 
domicili a __________________________________________________actuant en 
representació de la Corporació, 
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DECLAR 
 
De conformitat amb el que preveu la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat d'homes i 
dones (BOE núm. 202, de 22/08/2016), l'Ajuntament/Entitat Local Menor de 
____________________________________________amb NIF: ________________ 
no ha estat sancionat o condemnat en els tres darrers anys per haver exercit o tolerat 
pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionat 
per resolució administrativa ferma o per sentència judicial ferma. 
 
I per tal que així consti davant del Consell de Mallorca realitz la present declaració. 
 
................................, ........ d ....................... de .......................... 
 
 
 
Signatura: ........................................................................ (amb el segell de l’Ajuntament) 
 

 

ANNEX V 

SUBVENCIONS 2019 PER A ACTUACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA LA 
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA AL MUNICIPI I ADQUISICIÓ DE VEHICLES 
100 % ELÈCTRICS. 

 

CERTIFICAT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
                                                                                                                           

Sr./Sra.:  

Secretari / a  de  

 
CERTIFIC: que aquesta Entitat ha adjudicat el contracte segons les circumstàncies que a 
continuació s’expressen: 
 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

ACTUACIÓ:  
 
AJUNTAMENT: 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ: 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: 

CONTRACTISTA: 

CIF CONTRACTISTA: 

DATA DE L’ADJUDICACIÓ: 

DATA D’INICI DE L’ACTUACIÓ: 

DIRECTOR / A DE L’ACTUACIÓ: 
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TITULACIÓ DIRECTOR /A ACTUACIÓ: 
 

FINANÇAMENT 

ENTITATS 
PRESSUPOST  

ACTUACIÓ 
SUBVENCIÓ 
APROVADA 

ADJUDICACIÓ 
ACTUACIÓ 

BAIXA 

CONSELL DE 
MALLORCA 

    

AJUNTAMENT     

TOTALS     
 
I perquè així consti, i per a la seva remissió al Consell de Mallorca, expedeix el present 
certificat, amb el vistiplau del batle/ssa, a............................., dia ............................ de 
........................................... de ......................    

 

                                                                                                VISTIPLAU    
 EL SECRETARI/LA SECRETÀRIA                 EL BATLE/LA BATLESSA 
Sgt.:                                                                      Sgt.: 
 
 

ANNEX VI 
 
MODEL DE CERTIFICAT DEL SECRETARI/A EN FASE DE JUSTIFICACIÓ DE 
DESPESES 
 

Sr./Sra............................................................................................., secretari/secretària de 
l'Ajuntament d............................................. 
 
CERTIFICA: 
 
Que l'Ajuntament d...................................... ha estat beneficiari d'una subvenció del 
Consell de Mallorca en el marc de la convocatòria de subvencions 2019 per actuacions 
de protecció contra la contaminació atmosfèrica al municipi i adquisició de vehicles 100 
% elèctrics per import de ................................................. per dur a terme la següent 
actuació: 
.............................................................................................................................................  
 
Que l'activitat subvencionada abans esmentada s'ha realitzat, s'ha complit la finalitat de 
la subvenció i s'ha aportat de documentació justificativa que estableix la convocatòria. 
 
I, perquè consti als efectes prevists a la legislació vigent, expedeix aquest certificat, 
d'ordre i amb el vistiplau del Sr. batle/Sra. batlessa. 
 
......................, ...... d................ de ...... 
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                                                                                                  Vist-i-Plau  
                                                                                  EL BATLE/LA BATLESSA                    

 
 

ANNEX VII 
 
MODEL D'INFORME DE L'INTERVENTOR/A MUNICIPAL EN FASE DE 
JUSTIFICACIÓ DE DESPESES. 
 
................................................, Interventor/a de l’Ajuntament de .................................. 
 
D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la vigent Ordenança 
general de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 
2017), 
 
INFORMA: 
 
Que l'Ajuntament de .................................... ha estat subvencionat pel Consell de 
Mallorca per import de ................................. per dur a terme la següent actuació en el 
marc de la convocatòria de subvencions 2019 per actuacions de protecció contra la 
contaminació atmosfèrica al municipi i adquisició de vehicles 100 % elèctrics: 

.......................................................................................................................................... 
Que les factures justificatives de l'anterior actuació subvencionada, que són verídiques i 
s'han expedit amb regularitat i corresponen sense cap dubte a l’activitat objecte de 
subvenció en els termes establerts a la convocatòria, són les següents: 
 

Data 
factura 

Núm. 
Factura 

NIF 
Proveïdor 

Proveïdor Concepte Import de 
la 

factura 

Data  
reconeixement 
obligació (O) 

       
       
 
Així mateix DECLARA (1): 

 

Que l’Ajuntament no recuperarà ni compensarà l’IVA de les factures que 
presenta. 

 

Que l’Ajuntament recupera i/o compensa l’IVA de les següents factures: 
.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 
També DECLARA: 
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Que l’Ajuntament no ha obtingut cap altra subvenció d’altres institucions públiques o 
privades per a l’activitat objecte de la subvenció (o, si és el cas, relació de les 
concedides, amb indicació dels imports i la seva procedència). 
 
Que el cost justificat amb les factures esmentades no supera el valor de mercat.   
 
I perquè així consti, jo, com a Interventor/a de l’Ajuntament, expedesc aquest document 
a ............................., dia...................... de ................. de................... 
 

 
 
(1) Marcar amb una creu l’opció que pertoqui. 

 
 


