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RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DE DIA 19 DE 
SETEMBRE DE 2018  
 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR (12-9-2018). 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA DEL DRET DE 
COBRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A 
L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ, EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ESDEVENIMENTS DE GRAN 
REPERCUSSIÓ TURÍSTICA I DE PROMOCIÓ DE L’ECONOMIA LOCAL EN 
EL 2017. 

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

Antecedents 

1. El Consell Executiu, en sessió de dia 12 de juliol de 2017 va acordar, entre d’altres, 
aprovar la convocatòria de subvencions per a esdeveniments de gran repercussió 
turística i de promoció de l’economia local en el 2017. 

2. El Consell Executiu, en sessió de dia 29 de novembre de 2017 va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovació de la concessió de les subvencions indicades, el qual es 
publicà al BOIB núm. 146, de dia 30 de novembre de 2017.  

3. Entre les subvencions concedides hi figura la sol·licitada per l’Ajuntament de Santa 
Maria del Camí, amb CIF P0705600E, per dur a terme el projecte “Millora 
instal·lacions espais promoció”, corresponent a la línia 3, amb un pressupost de 
8004,14€ del qual se li varen atorgar 80004,14€. 

4. L’Ajuntament de Santa Maria del Camí va presentar el compte justificatiu dins el 
termini establert a la convocatòria. 

5. El dia 5 de juliol de 2018, la tècnica jurídica del Departament d’Economia i Hisenda 
amb el vistiplau del director insular de Foment de l’Economia Local va emetre informe 
tècnic favorable sobre el compte justificatiu per un import de 7141,30€, atès que amb 
motiu de les desviacions esdevingudes en la realització de l’activitat subvencionada, 
l’import inicial concedit s’ha hagut de disminuir fins a la quantia indicada. 

6. El dia 16 de maig de 2018, l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, mitjançant 
declaració del batle va renunciar formalment al romanent de la subvenció concedida, en 
haver presentat un compte justificatiu per un import inferior (7141,30€) al de la 
subvenció concedida ( 8004,14€). 

7. El dia 9 de juliol de 2018, la tècnica jurídica del Departament d’Economia i Hisenda 
va emetre informe jurídic favorable sobre la present  proposta. 

8. La Intervenció Delegada, el dia 13 d’agost de 2018 va emetre informe de fiscalització 
favorable sobre la proposta que ens ocupa. 

Fonaments de dret 
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1. Les bases reguladores de la present convocatòria són les establertes a l’Ordenança 
general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, publicada al BOIB núm. 21 de 
18.02.2017, ( en endavant OGS). 

2. La justificació presentada per l’entitat beneficiària s’ajusta al previst als punts 14 i 15 
de la convocatòria sobre la justificació de les presents subvencions, en relació amb els 
articles 38, 39 i 48.2 de l’Ordenança General de subvencions del Consell Insular de 
Mallorca. 

3. No obstant l’indicat al punt anterior, el projecte s’ha justificat parcialment, les 
despeses finalment justificades per una quantia de 7141,30€ han estat inferiors a les 
inicialment previstes 8004,14€, amb una desviació de 862,84€ respecte al pressupost 
inicial, de manera que d’acord amb el punts 5.6a) i 15.6 de la convocatòria, la subvenció 
concedida ha de ser objecte d’ajustament atès que l’import de la subvenció excedeix 
l’import total del cost de l’activitat un cop realitzada. Per tant, s’ha de reduir la 
subvenció fins a 7141,30€, així com declarar la pèrdua del dret a cobrar parcialment la 
subvenció per un import de 862,84€, en els termes dels preceptes que tot seguit 
s’indicaran. 

4. L’article 58.1 de l’OGS estableix que es produeix la pèrdua del dret a cobrar 
totalment o parcialment la subvenció en cas de falta de justificació, de justificació 
incompleta o de concurrència d’algunes de les causes previstes en l’article 56 d’aquest 
Ordenança. El procediment per declarar la procedència de la pèrdua del dret de 
cobrament de la subvenció és l’establert en l’article 57 d’aquesta Ordenança. 

5. L’article 56.1b de l’OGS determina que produeix la pèrdua del dret a cobrar 
parcialment la subvenció, entre d’altres,  un incompliment parcial del projecte. 

6. L’article 56.2 de l’OGS estableix que el compliment parcial de les condicions o la 
realització dins el termini escaient de només una part de l’activitat, sempre que 
s’acrediti una actuació de la persona beneficiària que tendeix inequívocament a satisfer 
els compromisos o que es degui a força major, dóna lloc al pagament parcial de la 
subvenció o, si escau, al reintegrament parcial amb aplicació de la proporció en què es 
troba l’activitat feta respecte del total. 

7. El Consell Executiu és l’òrgan competent per aprovar la concessió de les 
subvencions, així com per declarar la pèrdua del dret a cobrar total o parcialment la 
subvenció, d’acord amb l’article 57.1 de l’OGS, en relació amb l’article 36.6) del vigent 
Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca i la base 23.4 de les d’execució del 
pressupost de despeses vigent del Consell de Mallorca. 

8. L’article 58.2 de l’OGS estableix que amb independència del criteri d’atorgament de 
la subvenció aplicat, quan la persona beneficiària presenti una justificació definitiva per 
un import inferior al concedit, el centre gestor pot cancel·lar d’ofici el romanent de la 
concessió, amb l’acceptació prèvia de la persona beneficiària. D’acord amb aquest 
precepte, el dia 16 de maig de 2018, l’entitat beneficiària va renunciar formalment al 
romanent de la concessió, en haver presentat una justificació definitiva per un import 
inferior (7141,30€) al de la subvenció concedida ( 8004,14€). 

9. L’article 39.2, lletra e) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, en quan a la 
competència que té el conseller executiu d’Economia i Hisenda per proposar al Consell 
Executiu l’acord que ens ocupa. 
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Per tot això, s’adopta el següent 

Acord 

1. Declarar la pèrdua del dret de cobrament parcial de la subvenció concedida, a favor 
de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, pel projecte “Millora instal·lacions espais 
promoció”, per un import de 862,84€, en el marc de la convocatòria de subvencions per 
a esdeveniments de gran repercussió turística i de promoció de l’economia local en el 
2017. 

2. Revertir l’import de 862,84€ a l’aplicació pressupostària 70.43110.76280 del 
pressupost de despeses vigent del Consell Insular de Mallorca, de manera que s’ha 
d’anul·lar l’operació comptable AD núm. 220170040558, per l’import indicat de 
862,84€ (operació comptable en provisional AD/ núm. 920180011205). 

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí i que es comuniqui a 
la Intervenció delegada del Consell de Mallorca. 

4. Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

a) Directament, el recurs contenciós administratiu davant [el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Palma que correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears], en el termini de dos mesos, 
comptadors a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Consell Executiu, en el termini d’un mes, 
comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. Contra la desestimació 
expressa d’aquest recurs de reposició, hi podeu interposar el recurs contenciós 
administratiu davant [el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui o la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears], 
en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la 
desestimació del dit recurs de reposició.  

Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu i no 
n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant [el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears], en el termini de sis mesos, comptadors a partir de 
l’endemà de la desestimació presumpta. 

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

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
RELATIU AL SERVEI D’EXECUCIÓ D’OPERACIONS DE CONSERVACIÓ 
DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA XARXA 
VIÀRIA. ZONA SUD (ANTICIPAT I PLURIENNUAL 2019-2020).- EXP. 
11/2018.-(EXP. 2018/122/SER), MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. 
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Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 

Antecedents 

1.El dia 21 de maig de 2018, Els directors del contracte, senyors David Susilla Georgiou 
i Antònia González García, i el cap del Servei d’Explotació i Conservació, amb el 
conforme del coordinador en cap de la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat i 
amb el vistiplau del director insular d’Infraestructures i Mobilitat, varen proposar la 
iniciació de la tramitació de l’expedient de contractació del servei d’execució 
d’operacions de conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic de la xarxa viària. 
Zona Sud (Anticipat i pluriennal 2019-2020), mitjançant procediment obert. 

2.En data 25 de maig de 2018, la consellera executiva de Territori i Infraestructures va 
resoldre aprovar l’inici de l’expedient de contractació del servei d’execució 
d’operacions de conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic de la xarxa viària. 
Zona Sud (Anticipat i pluriennal 2019-2020).- Exp. 11/2018. 

3.En data 21 de maig de 2018, es va presentar la memòria justificativa que ha de regir 
aquest expedient. 

4. En data 20 de juny de 2018, el secretari tècnic d’Economia i Hisenda, per substitució 
de la directora insular d’Hisenda, Pressuposts i Projectes, va informar favorablement 
sobre la despesa anticipada i pluriennal d’aquest expedient. 

5. Dia 27 de juny de 2018, el senyor Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de 
Contractació, amb el vistiplau de la cap de Servei d’UGE i Contractació, varen emetre 
l’informe jurídic; dia 23 de juliol de 2018 es va emetre la nota de conformitat pel 
secretari adjunt i, dia 11 de setembre de 2018 el de fiscalització prèvia de l’expedient 
número 11/2018 (2018/122/SER). 

Fonaments 

D’acord amb l’article 28 del Reglament Orgànic de la corporació, i d’acord amb la base 
23 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu atribuir la contractació i 
l’atorgament de concessions per import superior a dos-cents cinquanta mil euros 
(250.000,00 €), quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

En els articles 117 i 122 a 125 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
sector públic (en endavant LCSP), s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar 
aquest expedient. 

Per tant, propòs a la consellera executiva del departament de Territori i Infraestructures 
que elevi al Consell Executiu la següent proposta d’acord: 

1. Aprovar l’expedient de contractació del servei d’execució d’operacions de 
conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic de la xarxa viària. Zona Sud 
(Anticipat i pluriennal 2019-2020).- Exp. 11/2018, que, per una millor homogeneïtzació 
dels expedients de tots els departaments del Consell de Mallorca, tindrà una numeració 
addicional a la Plataforma de Contractació del Sector Públic que serà 2018/122/SER. 

2. D’acord amb el que es disposa en l’article 156 de la LCSP, el procediment pel qual es 
regeix l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del qual qualsevol empresari 
interessat pot presentar una proposició, però s’exclou qualsevol negociació dels termes 
del contracte amb els licitadors. 
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Aquest contracte té caràcter administratiu amb la qualificació jurídica de contracte 
d’obres i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en el títol I 
del llibre II de la LCSP. 

La durada d’aquest contracte serà d’un (1) any. 

3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha d’assistir 
l’expedient de contractació, d’acord amb el que es disposa en l’article 326 de la LCSP: 

Presidència: Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de 
Territori i Infraestructures 

Suplent: Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera 
executiva de Modernització i Funció Pública 

Vocals: Sr. Cristòfol Massanet Giménez, cap del Servei de Conservació i 
Explotació 

   Suplent: Sr. Ignasi Galmés Trueba, enginyer de Gestió Pròpia. 

Sr. Carlos Tutor Pellicer-Palacín, cap de Servei d’Obres, 
Planificació i Supervisió. 

Suplent: Sr. Carlos M. Ribas Rotger, enginyer de Projectes i 
Supervisió. 

   Sr. Antoni Serra Puig, interventor general. 

   Suplent: Sra. Francisca Horrach Arrom, interventora delegada. 

   Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari general 

   Suplent: Antoni Benlloch Ramada, secretari general adjunt. 

Secretari:  Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de servei de la Unitat de 
Paratges Culturals.  

Suplent: Sra. Magdalena Porcel Moll, cap de servei d’UGE i 
Contractació del Departament de Territori i Infraestructures. 

4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques pels quals es regeixen aquesta contractació.  

5. Autoritzar per un import total d’un milió de quatre-cents dos mil dos-cents vint-i-un 
euros amb cinquanta-un cèntims (402.221,51 €), incloent-hi l’IVA, queda condicionat 
l’existència de crèdit adequat i suficient en l’anualitat 2019 i 2020, i es finançarà amb 
càrrec a la partida pressupostària 55 45300 21300. De l’esmentat import, tres-cents 
trenta-dos mil quatre-cents catorze euros amb quaranta-set cèntims (332.414,47 €), 
corresponen a l’import de licitació amb l’IVA exclòs, i seixanta-nou mil vuit-cents set 
euros amb quatre cèntims (69.807,04 €) a l’import de l’IVA, calculat aplicant el tipus 
impositiu del 21%. 

Aquest expedient, es tramitarà mitjançant expedient anticipat i pluriennal, d’acord amb 
l’article 117.2 de la LCSP i amb la base 31.3 de les bases d’execució que regeixen el 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’exercici 2018. El finançament 
d’aquest contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i suficient dins l’exercici 
2019 i 2020. La despesa es distribuirà en les següents amb les anualitats següents: 
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- Any 2019: tres-cents vuitanta-dos mil tres-cents vuitanta-cinc euros amb 
noranta-tres cèntims (382.385,93 €). RC 220189000305. 

- Any 2020: denou mil vuit-cents trenta-cinc euros amb cinquanta-vuit cèntims 
(19.835,58 €). RC 220189000305. 

6. Anunciar la licitació al DOUE, i a la Plataforma de Contractació de l’Estat, amb un 
termini de presentació d’ofertes de trenta (30) dies naturals comptadors des de la data de 
l’enviament de l’anunci al DOUE, d’acord amb els apartats 2 i 3 de l’article 156 de la 
LCSP, en relació amb el 135.1 de la LCSP. Si el darrer dia d’aquest termini és dissabte 
o inhàbil, s’allarga al primer dia hàbil següent. 

7. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant.  

 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
RELATIU A L’OBRA DEL PROJECTE DE CONVERSIÓ EN VIA URBANA DE 
LA MA-19, ENTRE EL CARRER DE MANUEL AZAÑA I TORENT DE 
BÀRBARA.- CLAU 16-40.0-ML (PLURIENNAL 2018-2019).- EXP. 
2018/107/OBR), MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. 

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

Antecedents 

1. En data 15 de gener de 2018, la consellera executiva de Territori i Infraestructures va 
resoldre aprovar definitivament el Projecte de conversió en via urbana de la Ma-19, 
entre el carrer de Manuel Azaña i torrent de Bàrbara.- Clau 16-40.0-ML.  

2. D’acord amb el punt tercer de la part resolutiva d’aquesta  resolució de 15 de gener 
de 2018, al projecte es preveu reconduir part del drenatge de la calçada que 
actualment desguassa per escorrentia superficial al torrent Bàrbara, per la qual cosa 
s’havia de requerir l’autorització de la D.G. de Recursos Hídrics, abans de l’inici de 
les obres. Per això, en data 10 de maig de 2018, la directora general  de Recursos 
Hídrics, va resoldre l’autorització prèvia d’aquest projecte a domini públic hidràulic, 
zona de servitud i de policia de torrents i zona inundable o potencialment inundable.  

3. El dia 1 de juny de 2018, amb registre de sortida de dia 14 de juny de 2018, els Srs. 
Joan Reus Frontera i Mª Soledad Gran Bleda, directors del contracte, el Sr. Cristòfol 
Massanet Giménez, cap del Servei d’Explotació i Conservació, el Sr. Miguel Ángel 
Sagrera Clota, coordinador en cap de la Direcció Insular d’Infraestructures i 
Mobilitat, amb el vist i plau del director insular d’Infraestructures i Mobilitat, varen 
proposar la iniciació de la tramitació de l’expedient de contractació de les obres del 
Projecte de conversió en via urbana de la Ma-19, entre el carrer de Manuel Azaña i 
torrent de Bàrbara.- Clau 16-40.0-ML, mitjançant procediment obert. 

4. En data 14 de juny de 2018, la consellera executiva de Territori i Infraestructures va 
resoldre aprovar l’inici de l’expedient de contractació de les obres del Projecte de 
conversió en via urbana de la Ma-19, entre el carrer de Manuel Azaña i torrent de 
Bàrbara.- Clau 16-40.0-ML (Pluriennal 2018-2019).- Exp. 2018/107/OBR. 
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5. En data 2 1de juny de 2018, el secretari tècnic d’Economia i Hisenda, per 
substitució de la directora insular d’Hisenda, Pressuposts i Projectes, va informar 
favorablement sobre la despesa anticipada i pluriennal d’aquest expedient. 

6. En data 28 de juny de 2018, es va presentar la memòria justificativa que han de regir 
aquest expedient. 

7. Dia 28 de juny de 2018, el senyor Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de 
Contractació, amb el vistiplau de la cap de Servei d’UGE i Contractació, varen 
emetre l’informe jurídic; dia 24 de juliol de 2018 es va emetre la nota de conformitat 
pel secretari adjunt i, dia 7 de setembre de 2018 el de fiscalització prèvia de 
l’expedient número 2018/107/OBR. 

Fonaments 

D’acord amb l’article 28 del Reglament Orgànic de la corporació, i d’acord amb la base 
23 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu atribuir la contractació i 
l’atorgament de concessions per import superior a dos-cents cinquanta mil euros 
(250.000,00 €), quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

En els articles 117 i 122 a 125 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
sector públic (en endavant LCSP), s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar 
aquest expedient. 

Per tant, la consellera executiva del departament de Territori i Infraestructures eleva al 
Consell Executiu la següent proposta d’acord: 

1. Aprovar l’expedient de contractació d’obra del Projecte de conversió en via urbana de 
la Ma-19, entre el carrer de Manuel Azaña i torrent de Bàrbara.- Clau 16-40.0-ML 
(Pluriennal 2018-2019).- Exp. 2018/107/OBR. 

2. D’acord amb el que es disposa en l’article 156 de la LCSP, el procediment pel qual es 
regeix l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del qual qualsevol empresari 
interessat pot presentar una proposició, però s’exclou qualsevol negociació dels termes 
del contracte amb els licitadors. 

Aquest contracte té caràcter administratiu amb la qualificació jurídica de contracte 
d’obres i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en el títol I 
del llibre II de la LCSP. 

La durada d’aquest contracte serà de sis (6) mesos. 

3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha d’assistir 
l’expedient de contractació, d’acord amb el que es disposa en l’article 326 de la LCSP: 

Presidència: Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de 
Territori i Infraestructures 

Suplent: Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera 
executiva de Modernització i Funció Pública 

Vocals: Sr. Cristòfol Massanet Giménez, cap del Servei de Conservació i 
Explotació 

   Suplent: Sr. Ignasi Galmés Trueba, enginyer de Gestió Pròpia. 
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Sr. Carlos Tutor Pellicer-Palacín, cap de Servei d’Obres, 
Planificació i Supervisió. 

Suplent: Sr. Carlos M. Ribas Rotger, enginyer de Projectes i 
Supervisió. 

   Sr. Antoni Serra Puig, interventor general. 

   Suplent: Sra. Francisca Horrach Arrom, interventora delegada. 

   Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari general 

   Suplent: Antoni Benlloch Ramada, secretari general adjunt. 

Secretari:  Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de servei de la Unitat de 
Paratges Culturals. 

Suplent: Sra. Magdalena Porcel Moll, cap de servei d’UGE i 
Contractació del Departament de Territori i Infraestructures. 

4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars pel qual es regeix aquesta 
contractació.  

5. Autoritzar per un import total d’un milió d’un milió sis-cents dotze mil dos-cents 
trenta-nou euros amb trenta-set cèntims (1.612.239,37 €), incloent-hi l’IVA, queda 
condicionat l’existència de crèdit adequat i suficient en l’anualitat 2019, i es finançarà 
amb càrrec a la partida pressupostària 55 45300 61900. De l’esmentat import, un milió 
tres-cents trenta-dos mil quatre-cents vint-i-nou euros amb vint-i-tres cèntims 
(1.332.429,23 €), corresponen a l’import de licitació amb l’IVA exclòs, i dos-cents 
setanta-nou mil vuit-cents deu euros amb catorze cèntims (279.810,14 €) a l’import de 
l’IVA, calculat aplicant el tipus impositiu del 21%. 

Aquest expedient, es tramitarà mitjançant expedient pluriennal, d’acord amb l’article 
117.2 de la LCSP i amb la base 31.3 de les bases d’execució que regeixen el Pressupost 
General del Consell de Mallorca per a l’exercici 2018. El finançament d’aquest 
contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i suficient dins l’exercici 2019. 
La despesa es distribuirà en les següents amb les anualitats següents: 

- Any 2018: cinc-cents trenta-set mil quatre-cents tretze euros amb dotze cèntims 
(537.413,12 €). RC 220180012453. 

- Any 2019: un milió setanta-quatre mil vuit-cents vint-i-sis euros amb vint-i-cinc 
cèntims (1.074.826,25 €). RC 220189000313. 

6. Publicar aquesta licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, d’acord 
amb l’article 135.1 de la LCSP, amb un termini de presentació d’ofertes de vint i sis 
naturals comptadors a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci en el perfil 
del contractant, tot això d’acord amb l’article 156.6 de la LCSP. 

7. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant.  

 
DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA AMAA CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
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L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, DE 17 D’ABRIL DE 2018 
(EXP. RA RH 50/18). 

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

Antecedents de fet.  

1.La senyora AMAA, mitjançant escrit amb registre d’entrada a l’IMAS núm. 11449 i 
data 25 d’abril de 2018, va presentar recurs d’alçada contra la resolució de la presidenta 
de data 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 d’una borsa de 
treball de l’Escala General, Subescala Auxiliar, Classes Auxiliar d’Administració 
General; i aporta un certificat de la Conselleria d’Educació i Cultura del GOIB de data 
11 d’abril de 2018, d’acord amb el qual, la recurrent va obtenir el títol de Batxiller amb 
data d’expedició 07/03/1991. 

2. 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. 

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. 

La senyora AMAA consta com a exclosa per no haver acreditat el requisit exigit. 

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. 

Amb data de registre d’entrada 19 de març de 2018, la senyora AMAA va presentar un 
escrit per esmenar el motiu d’exclusió de la llista provisional de persones admeses, al 
qual va adjuntar còpia compulsada de dos certificats d’acord amb els quals, la senyora 
AMAA: 

- va cursar els estudis de Batxillerat i es fan constar les qualificacions que va obtenir, 

- té tots els cursos corresponents al Batxillerat aprovats i en data 28/06/89 va liquidar les 
taxes corresponents per a l’expedició del seu Títol de Batxillerat, el qual fou expedit 
amb data 07/03/91 i lliurat a la interessada en data 23/04/92. 

4. 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. 

La senyora AAA va sortir exclosa a les llistes definitives per formar part de la borsa. 

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 
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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 del mes de maig del mateix any. 

Atesos els articles de referència i el termini assenyalat, el recurs d'alçada interposat el 
25 d’abril de 2018, contra la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials, de 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, es va interposar en el termini i en la forma escaients.  

Quart.- Mitjançant la interposició del recurs, la persona interessada aporta un certificat 
de la Conselleria d’Educació i Cultura del GOIB de data 11 d’abril de 2018, d’acord 
amb el qual, la recurrent va obtenir el títol de Batxiller amb data d’expedició 
07/03/1991, i demana que se li reconegui el dret a ser inclosa a la borsa d’Auxiliar 
d’Administració General. 

D’acord amb la base 5 de la convocatòria del concurs per formar part de la borsa de 
treball de referència, les persones aspirants excloses o omeses disposaran d’un termini 
de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la resolució en el 
tauler d’edictes de l’IMAS, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui 
preceptiu. En la publicació d’aquesta resolució se les ha d’advertir que la sol·licitud es 
tindrà per no presentada si no es compleix aquest requeriment. 

En 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. 

La recurrent va sortir exclosa a les llistes provisionals per formar part de la borsa amb la 
indicació «ACREDITA TAXES TITULACIO APORTADA SUPERIOR A 2 ANYS». 

En data 19 de març de 2018, és a dir dins el termini per fer al·legacions a les llistes 
provisionals, la senyora AMAA va presentar un escrit per esmenar el motiu d’exclusió 
de la llista provisional de persones admeses, al qual va adjuntar còpia compulsada de 
dos certificats: 

- Un en el que consta que va cursar els estudis de Batxillerat i es fan constar les 
qualificacions que va obtenir, 
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- i un altre, el mateix document que ja havia presentat juntament amb la sol·licitud per 
formar part de la borsa, d’acord amb el qual té tots els cursos corresponents al 
Batxillerat aprovats i en data 28/06/89 va liquidar les taxes corresponents per a 
l’expedició del seu Títol de Batxillerat, el qual fou expedit amb data 07/03/91 i lliurat a 
la interessada en data 23/04/92. 

La senyora AAA va sortir exclosa a les llistes definitives per formar part de la borsa 
amb la indicació «ACREDITA TAXES TITULACIO APORTADA SUPERIOR A 2 
ANYS»; amb la presentació del recurs aporta un certificat, un certificat de la 
Conselleria d’Educació i Cultura del GOIB de data 11 d’abril de 2018, d’acord amb el 
qual, la recurrent va obtenir el títol de Batxiller amb data d’expedició 07/03/1991. 

A la base 3.1 de la convocatòria s’estableixen els requisits per que les persones 
interessades en formar part de la borsa han de complir i, entre d’altres, han d’estar en 
possessió del títol acadèmic exigit o en condicions d’obtenir-lo en la data en què 
finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds; així com que el títol exigit per 
participar en la borsa convocada és el Títol de Graduat/ada en Educació Secundària 
Obligatòria o equivalent.  

A la base 4.4, es disposa que juntament amb la sol·licitud emplenada, les persones 
aspirants han d’adjuntar, entre d’altres documents, un fotocòpia del títol acadèmic exigit 
per formar part de la borsa (anvers i revers). A més, entre d’altres coses, s’indica 
expressament que el justificant de pagament dels drets d’expedició del títol només té 
validesa fins a l’expedició del títol. Haguda compte que en els certificats que aporta la 
senyora AMAA, es fa constar que té tots els cursos corresponents al Batxillerat aprovats 
i que en data 28/06/89 va liquidar les taxes corresponents per a l’expedició del seu Títol 
de Batxillerat, el qual fou expedit amb data 07/03/91 i lliurat a la interessada en data 
23/04/92, no poden ser considerats com a justificant de pagament dels drets d’expedició 
del títol, perquè ja fou expedit i lliurat, per tant la causa d’exclusió de les llistes 
provisionals i definitives «ACREDITA TAXES TITULACIO APORTADA 
SUPERIOR A 2 ANYS» no era d’aplicació.  

Del primer certificat que s’adjuntà la sol·licitud per formar part de la borsa de 
referència, on consta literalment que la senyora AMAA té tots els cursos corresponents 
al Batxillerat aprovats i que el títol fou expedit en data 07/03/91, es conclou que la 
recurrent, en la data en què finalitzà el termini de presentació de les sol·licituds, estava 
en condicions d’obtenir-lo; la qual cosa va ser ratificada mitjançant l’aportació del 
certificat de la Conselleria d’Educació i Cultura del GOIB de data 11 d’abril de 2018, 
que es presentà amb la interposició del recurs d’alçada, en temps i forma. 

En qualsevol cas, la causa d’exclusió hauria d’haver estat no haver acreditat el títol tal i 
com s’exigeix a la base 4.3 lletra b), és a dir mitjançant una fotocòpia del títol acadèmic 
exigit per formar part e la borsa (anvers i revers). Haguda compte que aquesta causa no 
va ser la indicada com a causa d’exclusió, la senyora AMAA no va tenir l’oportunitat 
d’esmenar la forma d’acreditar el requisit exigit, motiu pel qual se li hauria de donar el 
termini corresponent per poder-ho fer; però com que, amb la interposició del recurs 
d’alçada al qual s’adjuntà el certificat del GOIB de data 11 d’abril de 2018, el defecte 
de forma relatiu a l’acreditació del requisit del títol exigit va quedar esmenat, és 
procedent estimar el recurs i admetre a la senyora AMAA al concurs per formar part de 
la borsa de treball de l’Escala General, Subescala Auxiliar, Classes Auxiliar 
d’Administració General. 
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Cinquè.- Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS 
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs 
d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

Propòs  

Que el Consell Executiu adopti els acords següents:  

Primer.- ESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora AMAA 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; i, en conseqüència, 
ADMETRE a la recurrent en el concurs per formar part de la borsa de referència. 

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

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA MCG CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, DE 17 D’ABRIL DE 2018 
(EXP. RA RH 51/18) 

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

Antecedents de fet.  

1. El senyor ACM, amb DNI XXXX i domicili al carrer XXX, CP 07330, de Consell, 
va presentar un escrit amb data de registre general d’entrada 4 de maig de 2018, en 
representació de la senyora MCG, amb DNI XXXX, mitjançant el qual exposa que ha 
estat exclosa del concurs per formar part d’una borsa de treball de l’Escala General, 
Subescala Auxiliar, Classes Auxiliar d’Administració General, i sol·licita se tengui en 
compte la documentació adjunta que és un certificat de Tècnica en Gestió 
Administrativa. 

2. 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. 

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. 

La senyora MCG consta com a exclosa perquè manca el requisit de TÍTOL DE 
GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA O EQUIVALENT amb 
l’observació NO ACREDITA EL REVERS DE LA TITULACIÓ APORTADA. 

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. 

4. 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 
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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. 

Fonaments de dret 

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

Segon.- L’escrit presentat pel senyor ACM, amb data de registre general d’entrada 4 de 
maig de 2018, en representació de la senyora MCG ha de ser entès i tramitat com un 
recurs d’alçada, 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 l’article 115.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en el que s’estableix que l’error o 
l’absència de la qualificació del recurs per part del recurrent no és obstacle per tramitar-
lo, sempre que es dedueixi el seu caràcter vertader.  

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.- L’article 5 de la mateixa Llei, que regula la representació dels interessats quan 
interactuen amb l’Administració, a l’apartat 3, entre d’altres coses, estableix que per 
interposar recursos en nom d’una altra persona s’ha d’acreditar la representació. Per als 
actes i gestions de mer tràmit, aquesta representació es presumeix  

A l’expedient de la senyora MCG no consta cap document que acrediti que el senyor 
ACM ostenta la representació que la Llei de referència exigeix per interposar el recurs 
d’alçada sobre el qual s’informa.  

L’article esmentat, al punt 6, estableix que la manca d’acreditació o l’acreditació 
insuficient de la representació no impedeix que es tingui per efectuat l’acte de què es 
tracti, sempre que s’aporti aquella o es repari el defecte dins del termini de deu dies que 
ha de concedir a l’efecte l’òrgan administratiu, o d’un termini superior quan les 
circumstàncies del cas així ho requereixin.  

A l’expedient de la senyora MCG no consta que s’hagi concedit el termini assenyalat 
per esmenar el defecte de referència. 

Quart.- En qualsevol cas, sobre les qüestions de fons del recurs, la recurrent sol·licita 
que es tengui en compte la documentació aportada mitjançant l’escrit que s’ha 
d’entendre d’interposició del recurs, per esmenar la causa d’exclusió de la llista 
definitiva de persones admeses i excloses del concurs per formar part de la borsa de 
referència. 

La causa d’exclusió de les llistes provisionals i de les llistes definitives va ser la 
mateixa: manca el requisit de TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
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OBLIGATÒRIA O EQUIVALENT amb l’observació NO ACREDITA EL REVERS 
DE LA TITULACIÓ APORTADA. 

I si bé, en data de registre d’entrada 4 de maig de 2018 presenta adjunt el títol de 
Tècnica en Gestió Administrativa i acredita el revers de la titulació aportada, no va fer 
cap al·legació durant el termini per esmenar les llistes provisionals, que va començar el 
dia 16 de març i va acabar el dia 3 d’abril de 2018. 

D’acord amb la base 5 de la convocatòria del concurs per formar part de la borsa de 
treball de referència, les persones aspirants excloses o omeses disposaran d’un termini 
de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la resolució en el 
tauler d’edictes de l’IMAS, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui 
preceptiu. En la publicació d’aquesta resolució se les ha d’advertir que la sol·licitud es 
tindrà per no presentada si no es compleix aquest requeriment. 

Haguda compte que la recurrent no va complir el requeriment assenyalat, per aplicació 
de la base esmentada s’ha de tenir la seva sol·licitud per no presentada.  

Cinquè.- 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 MCG 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.- NOTIFICAR l’acord a les persones interessades. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PEL 
SENYORA CMC CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, DE 17 D’ABRIL DE 2018 
(EXP. RA RH 52/18) 

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

Antecedents de fet.  

1. El senyor CMC, mitjançant escrit amb registre d’entrada a l’IMAS núm. 12940 i data 
8 de maig de 2018, va presentar recurs d’alçada contra la resolució de la presidenta de 
data 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, 
mitjançant el qual presenta, adjunt, còpia del certificat de Batxiller en la modalitat 
Ciències de la Natura i de la Salut. 

2. 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 
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treball de l’Escala General, Subescala Auxiliar, Classes 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 senyor CMC com a persona exclosa perquè manca el requisit TÍTOL DE 
GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA O EQUIVALENT amb 
l’observació ACREDITA TAXES TITULACIO APORTADA SUPERIOR A 2 ANYS. 

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. 

Amb data de registre d’entrada 20 de març de 2018, el senyor CMC va presentar un 
escrit per esmenar el motiu d’exclusió de la llista provisional de persones excloses, al 
qual va adjuntar còpia compulsada del mateix certificat de notes que havia presentat 
amb la sol·licitud per formar part de la borsa esmentada. 

4. 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. 

El senyor CMC va sortir exclòs a les llistes definitives per formar part de la borsa de 
treball de l’Escala General, Subescala Auxiliar, Classes Auxiliar d’Administració 
General de l’IMAS. 

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 del mes de maig del mateix any. 

Atesos els articles de referència i el termini assenyalat, el recurs d'alçada interposat el 8 
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 
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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, es va interposar en el termini i en la forma escaients.  

Quart.- Mitjançant la interposició del recurs, el recurrent aporta el títol de Batxiller en 
la modalitat de Ciències de la Natura i de la Salut i demana ser admès a la borsa 
d’Auxiliar d’Administració General. 

D’acord amb la base 5 de la convocatòria del concurs per formar part de la borsa de 
treball de referència, les persones aspirants excloses o omeses disposaran d’un termini 
de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la resolució en el 
tauler d’edictes de l’IMAS, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui 
preceptiu. En la publicació d’aquesta resolució se les ha d’advertir que la sol·licitud es 
tindrà per no presentada si no es compleix aquest requeriment. 

En 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 recurrent va sortir exclòs a les llistes provisionals per formar part de la borsa amb la 
indicació TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA O 
EQUIVALENT amb l’observació ACREDITA TAXES TITULACIO APORTADA 
SUPERIOR A 2 ANYS perquè el document aportat amb la sol·licitud és un certificat 
acadèmic en el qual consta, a banda de les notes obtingudes, que en data 3/06/2008 
l’alumne va realitzar el depòsit per a la sol·licitud d’expedició del títol de Batxillerat.  

En data 19 de març de 2018, és a dir dins el termini per fer al·legacions a les llistes 
provisionals i el senyor CMC va presentar un escrit per esmenar el motiu d’exclusió de 
la llista provisional de persones admeses, al qual va adjuntar còpia compulsada del 
mateix certificat que havia presentat juntament amb la instància i al qual s’ha fet 
referència en el paràgraf anterior. 

El senyor CMC va sortir exclòs a les llistes definitives per formar part de la borsa amb 
la indicació «ACREDITA TAXES TITULACIO APORTADA SUPERIOR A 2 
ANYS»; i és amb la presentació del recurs quan aporta còpia compulsada del títol de 
Batxiller en la modalitat de Ciències de la Natura i de la Salut. 

A la base 3.1 de la convocatòria s’estableixen els requisits per que les persones 
interessades en formar part de la borsa han de complir i, entre d’altres, han d’estar en 
possessió del títol acadèmic exigit o en condicions d’obtenir-lo en la data en què 
finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds; així com que el títol exigit per 
participar en la borsa convocada és el Títol de Graduat/ada en Educació Secundària 
Obligatòria o equivalent.  

A la base 4.4, es disposa que juntament amb la sol·licitud emplenada, les persones 
aspirants han d’adjuntar, entre d’altres documents, un fotocòpia del títol acadèmic exigit 
per formar part de la borsa (anvers i revers). A més, entre d’altres coses, s’indica 
expressament que el justificant de pagament dels drets d’expedició del títol 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 persoens aspirants queden excloses i han d’acreditar-lo 
en el termini d’esmenes de les deficiències en la sol·licitud que estableix la base 5, o 
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justificar mitjançant un certificat del centre corresponent que el títol encara no ha estat 
expedit. 

El certificat acadèmic que aporta el senyor CMC és un certificat acadèmic en el qual es 
fa constar que l’alumne va realitzar el depòsit per a la sol·licitud d’expedició del títol de 
Batxillerat en data 3/6/2008. 

D’acord amb la base 5 de la convocatòria del concurs per formar part de la borsa de 
treball de referència, les persones aspirants excloses o omeses disposaran d’un termini 
de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la resolució en el 
tauler d’edictes de l’IMAS, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui 
preceptiu. En la publicació d’aquesta resolució se les ha d’advertir que la sol·licitud es 
tindrà per no presentada si no es compleix aquest requeriment. 

Haguda compte que el recurrent no va complir el requeriment assenyalat, per aplicació 
de la base esmentada s’ha de tenir la seva sol·licitud per no presentada.  

Cinquè.- 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 CMC 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.- NOTIFICAR l’acord a les persones interessades. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA CMST CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, DE 17 D’ABRIL DE 2018 
(EXP. RA RH 54/18) 

Es dona 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. La senyora CMST, amb NIF XXXX, va presentar sol·licitud, amb data de Registre 
General d'Entrada de 17 d'octubre de 2017, i núm. 32996, 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 
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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, la senyora ST va 
quedar exclosa 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 de la senyora ST 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. 

D'acord amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, la senyora ST 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. La senyora CMST, amb NIF XXXX, presenta recurs d'alçada, amb data de Registre 
General d'Entrada de 8 de maig de 2018, i núm. 12906, 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. 
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Atesos els articles de referència i el termini assenyalat, el recurs d'alçada interposat 8 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 la llista definitiva, i que 
creu que tota la documentació que va presentar era correcta, i sol·licita ser inclosa en les 
llistes definitives. A aquest efecte adjunta còpia acarada dels títols de batxiller i de de 
tècnica superior en administració i finances.  

Cinquè.- Respecte al motiu d'exclusió, la senyora ST 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 de 
batxillerat. A més a més també va aportar còpia acarada del model 046 de liquidació de 
taxes, preus públics i sancions, de pagament de les taxes per a l'expedició del títol de 
tècnica superior en Administració i finances i certificat del secretari del centre CC San 
Josep Obrer on consta que la interessada ha estat proposada per al títol de tècnica 
superior en Administració i finances.  

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 
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 la interessada no va esmenar en 
termini el motiu d'exclusió de les llistes provisionals, resulta que s'ha d'excloure a la 
senyora ST 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, la interessada 
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 
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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» la interessada amb el seu escrit de data 8 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).  

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 CMST, amb NIF 
XXXX, 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 DEL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA JSG CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, DE 17 D’ABRIL DE 2018 
(EXP. RA RH 61/18) 

Es dona 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 
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treball de l’Escala General, Subescala Auxiliar, Classes Auxiliar d’Administració 
General. 

2. La senyora JSG, amb NIF XXXX, va presentar sol·licitud, amb data de Registre 
General d'Entrada de 3 d'octubre de 2017, i núm. 30691, 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, la senyora SG va 
quedar exclosa pel següent motiu: « Manquen els requisits: títol de graduat en educació 

secundària obligatòria o equivalent. Observació: No acredita taxes titulació aportada.»  

4. A l'expedient de la senyora SG 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. 

D'acord amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, la senyora ST va quedar 
exclòs pel següent motiu: « Manquen els requisits: títol de graduat en educació 

secundària obligatòria o equivalent. Observació: No acredita taxes titulació aportada.»  

6. La senyora JSG, amb NIF XXXX, presenta recurs d'alçada, amb data de Registre 
General d'Entrada de 22 de maig de 2018, i núm. 14591, 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 
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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. 

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 8 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 exposa que està en la borsa d'administració general, que 
se l'ha exclosa per un error en les taxes, i sol·licita que es revisi de nou. A aquests 
efectes adjunta còpia acarada dels títols de graduada en educació secundària i de 
batxiller en la modalitat d'humanitats i ciències socials.  

Cinquè.- Respecte al motiu d'exclusió, la senyora SG va aportar com acreditació d'estar 
en possessió del títol acadèmic exigit, fotocòpies del llibre de qualificacions de 
batxillerat i del llibre de qualificacions de formació professional de tècnic superior.  

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 
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.- Així les coses, resulta que la interessada no va acomplir amb la forma d'acreditar 
la titulació establert en les Bases esmentades., i per tant s'havia d'excloure a la senyora 
SG de les llistes provisionals 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, la interessada 
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 
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formar part de la la borsa esmentada, per també s'havia d'excloure-la de les llistes 
definitives.  

Novè.- La senyora SG sí que esmena el motiu d'exclusió en la fase de recurs d'alçada 
concedit en la Resolució de la presidenta de l’IIMAS, de 17 d’abril de 2018, aportant 
còpia acarada dels títols de graduada en educació secundària i de batxiller en la 
modalitat d'humanitats i ciències socials.  

Per tant el que fa «de facto» la interessada amb el seu escrit de data 22 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).  

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 JSG, amb NIF 
XXXX, 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 novè.  

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

 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA I EL CONSELL DE MALLORCA EN RELACIÓ AMB ELS PLANS 
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DE FORMACIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ 
LOCAL DE LES ILLES BALEARS PER A L’ANY 2018. 

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

Antecedents 

1. Atesa la Resolució d’inici d’expedient per a l’aprovació del Conveni de 
col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i el Consell de Mallorca 
en relació amb els plans de formació del personal al servei de l’Administració local 
de les Illes Balears per a l’any 2018, dictada per la Consellera Executiva de 
Modernització i Funció Pública, en data 24 de juliol de 2018, d’acord amb la 
memòria justificativa complementària de la coordinadora de formació i amb el vist-
i-plau del director insular de Funció Pública, de dia 04 de setembre de 2018.  

2. Atès  l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques de 9 de 
març de 2018, publicat per la Resolució de la Secretaria d’Estat d’Administracions 
Públiques de 21 de març de 2018 (BOE núm.74, de 26 de març), en el seu capítol II 
disposa que les administracions públiques que vulguin finançar accions formatives 
amb càrrec a l’esmentat Acord poden elaborar plans unitaris, que es caracteritzen 
perquè afecten el personal d’una sola administració pública amb, almenys, dos-cents 
empleats públics.  

3. Atès l’Acord de la Comissió Paritària de Formació per a l’Ocupació de 
l’Administració Local de les Illes Balears de 14 de març de 2018, que va aprovar el 
model de gestió compartida dels fons destinats a la formació del personal al servei 
de l’Administració local mitjançant la subscripció de convenis de col·laboració. 

4. Atesa la Resolució del director gerent de l’EBAP de 16 de març de 2018 (BOIB 
35/2018, de 20 de març), per la qual s’aproven les condicions per a la presentació de 
plans de formació del personal al servei de l’Administració local de les Illes Balears 
per a l’any 2018.  

5. Vist l’informe de fiscalització prèvia amb Núm./Ref.: 154/18 i a efectes d’esmenar 
les observacions apuntades, es redacta novament la proposta d’acord d’aprovació 
del conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i el 
Consell de Mallorca en relació amb els plans de formació del personal al servei de 
l’Administració local de les Illes Balears per a l’any 2018.  

Fonaments 

1. L’article 14.g) del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, mitjançant el qual 
s’aprova el tex refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, preveu que els empleats 
públics tenen dret a la formació continuada i a l’actualització dels seus 
coneixements i capacitats professionals. Aquesta formació té un caràcter permanent 
i el seu objectiu és propiciar el desenvolupament de les competències necessàries 
per dur a terme les tasques pròpies de cada categoria de la manera més eficient 
possible. 

2. Article 1.d), del Decret de la presidència del Consell, de 9 de juny de 2017, pel qual 
es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca, modificat pels decrets 
de la presidència de dia 20 de juny de 2017, de dia 24 de juliol de 2017, de dia 16 de 
gener de 2018, de dia 7 de febrer de 2018 i de dia 27 de març de 2018  (BOIB núm. 
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73, de 15 de juny de 2017; BOIB núm. 77, de 24 de juny de 2017; BOIB núm. 92, 
de 29 de juliol de 2017; BOIB núm. 12, de 25 de gener de 2018; BOIB núm. 20, de 
13 de febrer de 2018; BOIB núm. 43, de 7 d’abril de 2018) que atribueix als 
consellers executius i les conselleres executives la signatura en nom del Consell de 
Mallorca dels convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o privades 
relatius a assumptes del departament.  

Per tot això, propòs que el Consell Executiu del Consell de Mallorca adopti el següents 

Acords 

Primer. Aprovar l’expedient relatiu a la realització del Conveni de col·laboració entre 
l’Escola Balear d’Administració Pública i el Consell de Mallorca en relació amb els 
plans de formació del personal al servei de l’Administració local de les Illes Balears per 
a l’any 2018. 

Segon. Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear 
d’Administració Pública i el Consell de Mallorca en relació amb els plans de formació 
del personal al servei de l’Administració local de les Illes Balears per a l’any 2018, que 
s’adjunta com a annex a aquesta resolució.  

Tercer. Notificar aquest acord a la Intervenció General del Consell de Mallorca.  

 

Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i el 
Consell de Mallorca en relació amb els plans de formació del personal al servei de 
l’Administració local de les Illes Balears per a l’any 2018, en el marc de l’Acord de 
formació per a l’ocupació de les administracions públiques de 9 de març de 2018 

Parts 

Jaime Jovar Tover, director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, en 
representació de l’organisme esmentat amb CIF S0711001H en l’exercici de les 
facultats que li atribueix l’article 12.5.K) dels Estatuts de l’entitat, aprovats pel Decret 
31/2012, de 13 d’abril. 

Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de Modernització i Funció 
Pública del Consell de Mallorca, en representació de l’entitat esmentada, amb CIF núm. 
S0711002F, fent ús de les atribucions conferides per l’article 1.d) del Decret de la 
presidència del Consell de dia 9 de juny de 2017, pel qual es determina l’organització 
del Consell Insular de Mallorca, modificat pels decrets de la presidència de dia 20 de 
juny de 2017, de dia 24 de juliol de 2017, de dia 16 de gener de 2018, de dia 7 de febrer 
de 2018 i de dia 27 de març de 2018 ( BOIB núm. 73, de 15 de juny de 2017; BOIB 
núm. 77, de 24 de juny de 2017; BOIB núm. 92, de 29 de 

juliol de 2017; BOIB núm. 12, de 25 de gener de 2018; BOIB núm. 20, de 13 de febrer 
de 2018; BOIBnúm. 43, de 7 d’abril de 2018) 

Antecedents  

1. D’acord amb l’article 31.3 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, segons la 
redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, corresponen a la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el marc de la legislació bàsica de 
l’Estat, el desplegament legislatiu i l’execució de l’Estatut dels funcionaris de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma i de l’Administració local. 
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D’altra banda, i d’acord amb l’article 32.11 de l’Estatut d’autonomia, també 
correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en els termes que 
estableixin les lleis i les normes reglamentàries que, en desplegament de la seva 
legislació, dicti l’Estat, la funció executiva en matèria de legislació laboral i 
formació professional contínua.  

2. Una de les finalitats preteses amb la creació de l’Escola Balear d’Administració 
Pública (en endavant, EBAP), mitjançant la disposició addicional tercera de la Llei 
10/2003, de 28 de desembre, de mesures tributàries i administratives, fou la 
integració de la formació de tot el personal al servei de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears —a més de la formació policial, 
d’emergències, de seguretat i de protecció civil—, que fins aleshores exercien 
diferents organismes. 

D’acord amb el que estableix l’article 12 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la 
funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponen a 
l’EBAP la formació, la capacitació i el perfeccionament del personal al servei de 
l’Administració autonòmica i de les entitats que en depenen. Així mateix, aquesta 
norma afegeix que, en els termes que s’estableixin, correspon a l’EBAP la 
realització d’activitats formatives i de selecció del personal al servei de les altres 
administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears. 

Mitjançant el Decret 31/2012, de 13 d’abril, s’aprovaren els Estatuts de l’EBAP. 
Segons l’article 4 d’aquests Estatuts, són objectius fonamentals de l’EBAP la 
formació i l’avaluació, la capacitació i el perfeccionament del personal al servei de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si escau, de les 
altres administracions públiques del seu àmbit territorial. Així mateix, segons 
l’article 5, per tal d’aconseguir els objectius esmentats, l’EBAP té com a funcions 
promoure, organitzar i gestionar la formació, el reciclatge i el perfeccionament del 
personal de la Comunitat Autònoma i, si escau, de la resta d’administracions del seu 
àmbit territorial. 

3. D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 
relació amb el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i amb la Llei 3/2007, correspon 
als ens locals la competència en matèria de formació del personal al seu servei, la 
qual, alhora, es configura com un dret de caràcter individual dels empleats públics, 
en correspondència amb la naturalesa jurídica de la seva relació de servei.  

4. L’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques de 9 de març 
de 2018, publicat per la Resolució de la Secretaria d’Estat d’Administracions 
Públiques de 21 de març de 2018 (BOE núm.74, de 26 de març).  

El capítol II de l’Acord de formació esmentat disposa que les administracions 
públiques que vulguin finançar accions formatives amb càrrec a l’Acord poden 
elaborar plans unitaris, que es caracteritzen perquè afecten el personal d’una sola 
administració pública amb, almenys, dos-cents empleats públics —independentment 
de les unitats o els òrgans que incloguin—; plans agrupats, que es caracteritzen 
perquè afecten el personal de dues entitats locals o més, i plans interadministratius, 
que es caracteritzen perquè van destinats als empleats públics de diverses 
administracions públiques. 
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5. Disposa l’article 16 de l’Acord de formació que en els pressuposts de l’Institut 
Nacional d’Administració Pública apareixerà territorialitzada la quantitat assignada 
a cada comunitat autònoma, en l’Acord anual de gestió de fons per finançar els 
plans de formació presentats per Entitats locals del seu àmbit territorial, definides en 
l’article 10, apartats 3.a i 3.b de l’ Acord, computant-se per la seva determinació els 
efectius de les entitats locals del seu àmbit territorial. 

6. El context actual, en què els recursos són limitats i hi ha necessitat d’aprofitar 
sinergies entre diferents administracions, aconsella escollir un sistema de gestió del 
fons de formació dirigit a l’Administració local que sigui col·laboratiu, en el qual 
quedin delimitades clarament les funcions i els rols de cada administració. En aquest 
sentit, la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i la Llei 
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, estableixen la possibilitat que les administracions 
públiques subscriguin convenis de col·laboració en l’àmbit de les competències 
respectives. Així mateix, l’article 6 del Decret 31/2012 pel qual s’aproven els 
Estatuts de l’EBAP potencia els convenis com a eina de col·laboració entre l’EBAP 
i altres administracions.  

7. L’Acord de la Comissió Paritària de Formació per a l’Ocupació de l’Administració 
Local de les Illes Balears de 14 de març de 2018 aprova el model de gestió 
compartida dels fons destinats a la formació del personal al servei de 
l’Administració local mitjançant la subscripció de convenis de col·laboració, i 
aprova les condicions per a la presentació de plans de formació adreçats al personal 
al servei de les entitats locals de les Illes Balears que ha d’impulsar directament 
l’EBAP. 

8. D’aquesta manera, mitjançant la Resolució del director gerent de l’EBAP de 16 de 
març de 2018 , s’aproven les condicions per a la presentació de plans de formació 
del personal al servei de l’Administració local de les Illes Balears per a l’any 2018, 
en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques 
de 19 de juliol de 2013. Aquest Acord de formació per a l’ocupació de les 
administracions públiques ha estat modificat, amb caràcter retroactiu, per l’Acord de 
9 de març de 2018 (BOIB núm. 74, de 26 de març). 

9. En el marc de la Resolució anterior, el Consell de Mallorca va presentar un pla de 
formació unitari que ha estat aprovat per la Comissió paritària de Formació en la 
sessió de data 16 de maig de 2018. 

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest 
Conveni, d’acord amb les següents 

Clàusules 

Primera 

Objecte del Conveni 

Aquest Conveni té per objecte fixar les condicions de la col·laboració entre les parts per 
planificar, executar, gestionar i finançar la formació dirigida al personal del Consell de 
Mallorca. 

Segona 
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Obligacions de les parts 

1. L’EBAP es compromet a dur a terme el pla de formació interadministratiu dirigit a 
personal de les entitats locals que inclogui  les activitats formatives de caire 
transversal, la planificació de les jornades, el suport al disseny de noves modalitats 
formatives, l’impuls de noves metodologies i, si s’escau, l’avaluació de la 
transferència del coneixement, aprovat per la Comissió Paritària per a l’Ocupació de 
l’Administració Local de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la sessió de 
data 16 de maig de 2018, en els termes que figuren en la Resolució per a la selecció 
de plans de formació del personal al servei de l’Administració local de les Illes 
Balears per a l’any 2018(BOIB núm. 35, de 20 de març) . 

2. El Consell de Mallorca es compromet a executar i gestionar el seu pla de formació 
unitari, aprovat per la Comissió Paritària per a l’Ocupació de l’Administració Local 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la sessió de data 16 de maig de 
2018, en els termes que figuren en la documentació presentada davant l’EBAP en el 
marc de la resolució per a la selecció de plans de formació del personal al servei de 
l’Administració local de les Illes Balears per a l’any 2018(BOIB núm. 35, de 20 de 
març). Així mateix, també es compromet a proporcionar a l’EBAP les dades 
estadístiques a què fa referència la clàusula quarta d’aquest Conveni. 

3. L’EBAP donarà el suport tècnic pel seguiment i gestió del pla de formació unitari 
del Consell de Mallorca. 

No obstant això, el pla de formació pot ser objecte de modificacions, sempre que 
això no suposi una alteració substancial del contingut originari. 

Tercera 

Finançament 

Amb caràcter general, les actuacions objecte d’aquest Conveni s’han de finançar amb 
càrrec als pressuposts de cada una de les parts. 

Especialment, i en virtut del criteri de distribució dels fons destinats al finançament dels 
plans de formació de les entitats locals de les Illes Balears per a l’any 2018 contingut en 
l’apartat 4 de la Resolució de 16 de març de 2018, al finançament del Pla de formació 
unitari del Consell de Mallorca es destina un import màxim de 19.718,74 euros, amb 
càrrec a la partida pressupostària 78101 121G01 64000 10 FF 18008 dels pressupostos 
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici 2018, i la resta 
de despeses amb càrrec als imports previstos a les aplicacions pressupostàries del 
Consell de Mallorca per a 2018. 

Quarta 

Justificació i pagament del fons  

1. Abans del dia 10 de desembre de 2018, el Consell de Mallorca ha de justificar 
davant l’EBAP l’execució del pla de formació i el compliment dels termes d’aquest 
Conveni, mitjançant la presentació d’un certificat de l’interventor de l’entitat, 
segons el model que figura en l’annex 1 d’aquest Conveni. 

2. Juntament amb el certificat a què fa referència el punt anterior, el Consell de 
Mallorca ha de presentar una memòria d’execució del pla en la qual constin les 
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activitats formatives impartides i els canvis que ha sofert el pla (supressions, 
modificacions o noves activitats), amb l’explicació que justifiqui els canvis. 

4. Així mateix, el Consell de Mallorca es compromet a elaborar i enviar anualment a 
l’EBAP un recull de les dades estadístiques principals que hagi generat l’execució 
del pla de formació, segons el model que figura en l’annex 2. Aquest recull ha de 
contenir, com a mínim, les dades següents: 

— Nombre d’activitats formatives ofertes. 

— Nombre d’activitats formatives executades. 

— Nombre d’edicions de les activitats formatives executades. 

— Nombre d’accions formatives anul·lades i causa de l’anul·lació. 

— Nombre d’hores de formació impartides. 

— Nombre de persones admeses a les activitats formatives. 

— Nombre de certificats expedits. 

3. Un cop que l’EBAP hagi verificat que s’han complert els termes del Conveni, 
tramitarà el pagament de l’import previst en la clàusula tercera a) a favor del Consell 
de Mallorca. 

Cinquena 

Comissió de Seguiment 

1 Es crea la Comissió de Seguiment del Conveni, integrada per quatre membres, dos en 
representació de l’EBAP i dos en representació del Consell de Mallorca. 

2. Aquesta Comissió s’ha de reunir a sol·licitud de qualsevol de les dues parts, i ha de 
resoldre els problemes i els dubtes que es puguin plantejar en relació amb la 
interpretació i el compliment del Conveni i, específicament, tot el que afecti el 
desenvolupament de les activitats formatives objecte del Conveni. 

3. El seguiment de l’execució del Pla de formació es realitzarà mitjançant un espai 
col·laboratiu allotjat a http://ebapenlinia.caib.es. 

Sisena 

Vigència 

1. La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la data en què se signi fins a l’execució 
completa de les actuacions que s’hi preveuen i, en tot cas, acaba el dia 30 de 
novembre de 2018.  

2. No obstant això, d’acord amb la clàusula 5.4 de la Resolució de 16 de març de 2018, 
el pla de formació inclou accions formatives desenvolupades des de l’inici de l’any 
2018. 

3. Són causes de resolució del Conveni, a més de la voluntat de qualsevol de les parts 
manifestada amb una antelació d’un mes, l’incompliment de qualsevol de les 
clàusules. En cas de resolució, les parts resten obligades a complir les actuacions 
que ja s’hagin iniciat. 

Setena 
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Naturalesa del Conveni  

Aquest Conveni té naturalesa administrativa i, en virtut de l’article 6.1 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, resta exclòs del seu àmbit 
d’aplicació.  

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, l’execució, la modificació, la 
resolució i els efectes del Conveni s’han de resoldre, de mutu acord, en el si de la 
Comissió de Seguiment. En cas contrari, les qüestions litigioses són de coneixement i 
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, de conformitat amb el 
que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.  

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars. 
 
Palma, XXXXXXX  
Per l’Escola Balear d’Administració Pública           Pel Consell de Mallorca 
 
 
ANNEX 1 

Model de certificat 
 
___________________, interventor/a del Consell de Mallorca 
 
CERTIFIC: 
 
Que el Consell de Mallorca ha destinat l’import de ___________________ euros, rebut 
en virtut del Conveni de col·laboració subscrit entre l’EBAP i Consell Insular de 
Mallorca , a les despeses derivades del pla de formació duit a terme entre l’1 de gener 
de 2018  i el 30 de novembre de 2018. 
 
I, perquè consti i a l’efecte de conformar l’import del Conveni, expedesc aquest 
certificat. 
 
___________________,     de              de 2018 
 
 
[rúbrica] 
 
 
ANNEX 2 

Recull de dades estadístiques en relació amb els plans de formació de les entitats 
locals 
 
Dades de l’entitat local 

Nom de l’entitat local  
Quantia del fons percebut per al pla de formació  
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Quantia del fons executat  
Nombre d’efectius de l’entitat local  
 
Dades del pla de formació executat per l’entitat local 

Nombre d’activitats ofertes  
Nombre d’activitats impartides  
Nombre d’edicions de les activitats impartides  
Nombre d’hores de formació impartides  
Nombre de persones admeses a les activitats 
formatives 

 

Nombre de certificats expedits  
 
Dades sobre les modalitats d’aprenentatge de les activitats formatives 

Nombre d’activitats en la modalitat presencial  
Nombre d’activitats en la modalitat en línia  
Nombre d’activitats en la modalitat semipresencial  
Nombre total d’activitats en totes les modalitats  
 
Dades de les accions formatives anul·lades 

Nom acció formativa anul·lada Causa anul·lació 
  
  
  
 
Dades sobre els participants en les activitats formatives 

Nombre total d’homes participants  
Nombre total de dones participants  
Nombre total de participants del grup A1 o 
equivalent 

 

Nombre total de participants del grup A2 o 
equivalent 

 

Nombre total de participants del grup B o equivalent  
Nombre total de participants del grup C1 o 
equivalent 

 

Nombre total de participants del grup C2 o 
equivalent 

 

Nombre total de participants del grup AP o 
equivalent 

 

 


