RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL
CONSELL DE MALLORCA DE DIA 22 DE FEBRER DE 2017.

PRESIDÈNCIA
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (15-2-2017)
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA
L'ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ
DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 28
DE MARÇ DE 2014 QUE IMPOSÀ LA SANCIÓ PER LES OBRES OBJECTE
D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA 177 DEL POLÍGON 9
D'ALGAIDA.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i
Infraestructures:
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 28 de març
de 2014, l’expedient sancionador incoat amb motiu de les actuacions constitutives
d’infracció urbanística a la parcel·la 177 del polígon 9 d'Algaida, i havent-se interposat
contra dit acord recurs d’alçada per la Sra. EPL, atès l’informe de la TAG cap de la
Secció Executiva de l’Agència de 8 de gener de 2017, la Consellera Executiva de
Territori i Infraestructures proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de
Mallorca adopti el següent
ACORD
Desestimar, de conformitat amb l'informe de la TAG, cap de la Secció Executiva de
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 8 de gener
de 2017, el recurs d'alçada interposat per la Sra. EPL, contra l'acord del Consell de
Direcció de l'Agència de Protecció de la Legalitat urbanística i Territorial de Mallorca
pel qual es va estimar parcialment, de c0nformitat amb l'informe de 15 d'octubre de
2013, emès per l'Arquitecta dels Serveis Tècnics de l'Agència i l'informe de l'instructor
de 22 de gener de 2014, les al·legacions formulades per la Sra. EPL a la resolució d'inici
de l'expedient, pel que feia a les obres executades amb anterioritat a l'adquisició de la
finca, i desestimar la resta d'al·legacions formulades per entendre que res no objectaven
a l'existència de la infracció urbanística, a la vegada que es desestimaven íntegrament,
de conformitat amb l'informe de l'instructor de 4 de març de 2014, les al·legacions
formulades per la Sra. P a la proposta de resolució de l'expedient, i se li imposava una
sanció de 111.448,18 euros, com a responsable, en qualitat de propietària, d'una
infracció urbanística tipificada a l'article 27.1.b) de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de
disciplina urbanística, qualificada de greu per l'article 28.2 del mateix text legal,
consistent en l'execució sense llicència municipal i no legalitzades en la parcel·la 177
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del polígon 9 (ARIP), del terme municipal d'Algaida de les obres següents, valorades en
74.298,79 euros, sancionables d'acord amb l'article 47 de la Llei 10/1990, amb multa del
150% del valor, per no concórrer-hi cap circumstància modificativa de la
responsabilitat:
- Ampliació de l'habitatge de 33 m², execució de porxo de 45 m², construcció de terrassa
de 140 m², instal·lació de plaques solars, construcció de caseta per al grup electrogen i
execució de camí de graveta de 390 m², i
- Tancament per a cavalls, porxo de fusta de 14 m², caseta-magatzem prefabricada de 3
m² i caneres de 5 m².
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut
la notificació d’aquest acord.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA
L'ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ
DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 28
DE MARÇ DE 2014 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES
OBJECTE D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA 177 DEL
POLÍGON 9 D'ALGAIDA.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i
Infraestructures:
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 28 de març
de 2014, l’expedient de restitució incoat amb motiu de les actuacions constitutives
d’infracció urbanística a la parcel·la 177 del polígon 9 d'Algaida, i havent-se interposat
contra dit acord recurs d’alçada per la Sra. EPL, atès l’informe de la TAG cap de la
Secció Executiva de l’Agència de 8 de febrer de 2017, la Consellera Executiva de
Territori i Infraestructures proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de
Mallorca adopti el següent
ACORD
Desestimar, de conformitat amb l'informe de la TAG, cap de la Secció Executiva de
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 8 de febrer
de 2017, el recurs d'alçada interposat per la Sra. EPL, contra l'acord del Consell de
Direcció de l'Agència de Protecció de la Legalitat urbanística i Territorial de Mallorca
pel qual es va varen desestimar, de conformitat amb l'informe de l'instructor de 22 de
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gener de 2014, previ informe de l'Arquitecta dels Serveis Tècnics de l'Agència de 15
d'octubre de 2013, les al·legacions formulades per la Sra. EPL a la resolució d'inici de
l'expedient, per entendre que res no objecten a la procedència d'adoptar l'ordre de
demolició i desestimar, igualment, de conformitat amb l'informe de l'instructor de 4 de
març de 2014, les al·legacions formulades per la Sra. P a la proposta de demolició per
entendre que tampoc res no objecten a la procedència d'adoptar l'ordre de demolició, a
la vegada que es va ordenar a la Sra. P, en qualitat de propietària, la demolició de les
obres executades sense llicència i no legalitzades i la restitució de l'edificació existent al
seu estat de magatzem agrícola i la restitució general dels terrenys a l'estat anterior, a la
parcel·la 177 del polígon 9 (ARIP) del terme municipal d'Algaida, consistents en:
- Reforma i ampliació del magatzem agrícola per convertir-lo en un habitatge de 105 m²
i un garatge de 43 m²;
- Ampliació de l'habitatge de 25 m²;
- Ampliació en planta pis de l'habitatge de 49 m²;
- Ampliació de l'habitatge de 33 m², execució de porxo de 45 m², construcció de terrassa
de 140 m², instal·lació de plaques solars, construcció de caseta per al grup electrogen i
execució de camí de graveta de 390 m²;
- Tancament per a cavalls, porxo de fusta de 14 m², caseta-magatzem prefabricada de 3
m² i caneres de 5 m²
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut
la notificació d’aquest acord.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER
ISABEL CONSUEGRA BECERRA CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA LA
PRESIDENTA DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA
QUAL S’APROVA LA LLISTA DEFINITIVA DE LES PERSONES
INTEGRANTS DE LA BORSA DE TREBALL DE L’ESCALA
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS,
CLASSE PERSONAL D’OFICIS, ESPECIALITAT PERSONAL DE SERVEIS,
AMB L’ORDRE DE PRELACIÓ I LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets
Socials:
ANTECEDENTS
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1. En data de 16 d’abril de 2015 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes

Balears, BOIB número 54, resolució de la presidenta de l’IMAS per la qual es
convocà un concurs per formar part d’una borsa de feina de l’escala
d’administració especial, subescala serveis especials, classe personal d’oficis,
especialitat Personal de Serveis.
2. En data de 12 d’abril de 2016, la presidenta de l’IMAS va dictar resolució per la

qual s’aprova la llista provisionals de les persones aspirants admeses i excloses
per formar part de la borsa de treball de Personal de Serveis.
3. En data de 20 de maig de 2016, la presidenta de l’IMAS va dictar resolució per

la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses
per formar part de la borsa de treball de Personal de Serveis.
4. En data de 29 de juny de 2016, la presidenta de l’IMAS va dictar resolució per la

qual s’aprova la llista provisional de les persones integrants de la borsa de treball
de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe
personal d’oficis, especialitat Personal de Serveis, amb l’ordre de prelació i la
puntuació obtinguda.
5. En data 12 de juliol de 2016, i núm. de RGE 2954 va tenir entrada la instància

presentada per la senyora ICB, per tal de revisar la puntuació sobre els mèrits
aportats.
6. A l'acta núm.18, de 26 de juliol de 2016, se li va donar audiència a la senyora

ICB i consta que escoltada l'aspirant i comprovada la documentació s'ha de
revisar la part dels cursos d'informàtica inclosos dins el certificat de
professionalitat.
7. A l'acta núm. 19,de 27 de juliol de 2016, consta que <<S'acorda mantenir el

criteri establert ahir de tenir ben clar que no es tracta d'efectuar noves
valoracions ni establir nous criteris que no s'hagin tengut en compte fins ara,
mantenint les particularitats de valoració que s'han mantingut durant tot el
procés. Únicament es revisaran aquells en que es detectin anomalies>>.
8. En data de 20 de setembre de 2016, la presidenta de l’IMAS va dictar resolució

per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones integrants de la borsa de
treball de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe
personal d’oficis, especialitat Personal de Serveis, amb l’ordre de prelació i la
puntuació obtinguda.
9. En data de 17 d’octubre de 2016, i núm. RGE 29453, la senyora ICB va

interposar recurs d’Alçada contra l’esmentada resolució al·legant que el
Certificat de professionalitat d'Operacions auxiliars de muntatge i manteniment
de sistemes microinformàtiques¨(IFCT0108), de la Família Professional :
Informàtica i Comunicació, àrea professional: Sistemes i Telemàtica, presentat a
la convocatòria, no va ser valorat per la Comissió de Valoració Tècnica, a
efectes de valorar la formació en informàtica, encara que aquest curs de 240
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hores en informàtica, inclou ofimàtica dins la unitat de competència UC1209_1
RP3; CR 3.1 i 3.2.
Amb l'escrit de recurs aportà certificat de la Cap del Servei de Planificació i Acreditació
de 3/10/2016 del Govern-Soib per tal d'acreditar la seva formació en informàtica.
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de
l’IMAS de data 20 de setembre de 2016, per la qual s'aprovà la llista definitiva de les
persones integrants de la borsa de treball de l’escala d’administració especial, subescala
de serveis especials, classe personal d’oficis, especialitat Personal de Serveis, amb
l’ordre de prelació i la puntuació obtinguda.
D'acord amb el que es disposa a l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de
l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la
Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs d'alçada
davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de la
Llei del procediment administratiu comú.
Segon.- Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i
resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120 i, en concret,
en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada.
Atesos els articles de referència el recurs d’alçada interposat en data 17 d'octubre de
2016, contra la resolució de data 20 de setembre de 2016, es va presentar dins del
termini i en la forma escaients.
Tercer.- Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada demana que es revisi la
puntuació atorgada en la baremació de la sol·licitud al·legant que va aportà certificat de
la Cap del Servei de Planificació i Acreditació de 3/10/2016 del Govern-Soib per tal
d'acreditar la seva formació en informàtica i poder ser valorada novament.
Quart.- Des de el departament de Recursos Humans es va demanar informe a la
Comissió de Valoració Tècnica sobre:
•

Quin són els criteris generals de valoració seguits pels cursos d'informàtica de la
citada convocatòria de concurs per constituir el borsí de personal de serveis.

•

Motiu per el qual no es valorà el Certificat de professionalitat d'Operacions
auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtiques presentat,
quan el Real decret 1701/2007, de 14 de desembre, per el qual es complementa
el Catàleg Nacional de qualificacions professionals, mitjançant l'establiment de
sis qualificacions professionals corresponents a la família professional
informàtica i comunicacions, reconeix dins la unitat de competència 3 realitzar
operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació.
UC1209-1.

Quint.- Sobre aquestes peticions la Comissió de Valoració Tècnica ens va informar del
següent:
1) Que en quant els criteris de valoració seguits pels cursos d'informàtica, a l'acta
núm. 1 de constitució de la Comissió Tècnica de Valoració, <<Criteris a aplicar
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en la valoració de la borsa de treball de Personal de Serveis >>, a l'apartat II.2.b.
Formació meritable per a qualsevol especialitat.-Informàtica, consta: << TotsExcepcions: Formació específica no bàsica i/o no relacionada >>.
2) Que en quant el motiu pel qual no es valorà el Certificat de professionalitat
d'Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes
microinformàtiques presentat, a efectes de valorar la formació en informàtica, la
Comissió Tècnica de Valoració informar que:
•

A l'acta núm. 18, de 26 de juliol de 2016, se li va donar audiència a la senyora
ICB i consta que escoltada l'aspirant i comprovada la documentació s'ha de
revisar la part dels cursos d'informàtica inclosos dins el certificat de
professionalitat.

•

A l'acta núm. 19,de 27 de juliol de 2016, consta que <<S'acorda mantenir el
criteri establert ahir de tenir ben clar que no es tracta d'efectuar noves
valoracions ni establir nous criteris que no s'hagin tengut en compte fins ara,
mantenint les particularitats de valoració que s'han mantingut durant tot el
procés. Únicament es revisaran aquelles en que es detectin anomalies.

•

Concretament pel que fa a la valoració dels cursos del Certificat de
professionalitat d'Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes
microinformàtiques no se li varen valorar perquè en el document presentat els
cursos no es desglossava que fossin formació bàsica.

Sext.- L'article 118.1 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, estableix el següent:
«En la resolució dels recursos no s’han de tenir en compte fets, documents o
al·legacions del recurrent quan, havent-los pogut aportar en el tràmit d’al·legacions, no
ho hagi fet.»
Sèptim.- 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.
Per tot el que s'ha exposat propòs al Consell Executiu que adopti els acords següents:
Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora ICB contra la
Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 20 de setembre de 2016 per la qual
s'aprovà la llista definitiva de les persones integrants de la borsa de treball de l’escala
d’administració especial, subescala de serveis especials, classe personal d’oficis,
especialitat Personal de Serveis, amb l’ordre de prelació i la puntuació obtinguda.
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER
JFF CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE DENEGACIÓ DE
LA TRAMITACIÓ DEL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets
Socials:
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Antecedents
1. En data 7 de novembre de 2016, amb número de registre d'entrada 31626, la secció
d'Atenció al Ciutadà de les oficines centrals de l' Institut Mallorquí d'Afers Socials
IMAS, ve rebre la sol·licitud d'expedició del títol de Família Nombrosa, ja que, el que
tenia amb núm. 08/005172/1999, emès per la Generalitat de Catalunya, havia caducat
en data 20/09/2016.
2. A la sol·licitud manifesta que s'ha traslladat a viure a Mallorca per motius laborals;
per la qual cosa demana la tramitació d'un nou títol emès per aquesta administració, a la
documentació presentada aporta el seu conveni regulador de divorci en el qual s'observa
que la seva ex-parella és qui té la guarda i custòdia dels seus tres fills, que continuen
residint a Catalunya amb la mare.
3. Per una banda, per poder tramitar el títol presenta sis rebuts bancaris de manutenció
dels seus tres fills, requisit indispensable en casos de separació/divorci matrimonial
quan el progenitor que no té la custòdia dels fills vols ser titular del títol de família
nombrosa segons el procediment per tramitar el títol.
4. Per altra banda, demostra mitjançant certificat de convivència que no conviu amb els
fills, i demana l'expedició del títol de de família nombrosa de forma individual, ja que,
la seva ex-parella i els seus tres fills han sol·licitat la renovació en el seu lloc de
residència.
5. En data, 18 de novembre de 2016, es denega el títol de família nombrosa, per no
poder complir en els requisits que marca la llei 40/2003, de 18 de novembre, de
Protecció a les Famílies Nombroses ( BOE núm. 277, de 19 de novembre de 2003).
6. En data 12 de desembre de 2016, el Sr. FF, interposa recurs d'alçada amb relació a la
denegació de tramitació del títol de Família Nombrosa, en el qual al·lega en l'exposició
de motius que malgrat la seva ex-parella no s'oposi a que l' Institut Mallorquí d'Afers
Socials, IMAS, emeti o expedeixi el títol de Família Nombrosa, la sra. C; ja està
tramitant el títol a Catalunya, lloc on resideix amb els seus tres fills.
7. El Sr. FF, aporta una autorització de la seva ex-parella, Sra. C, en la qual, manifesta
que el seu ex-espòs pot sol·licitar el títol de manera individual.
8. A la sol·licitud de data 7 de novembre de 2016, el Sr. FF, demana tramitar el títol de
manera individual, explicant com diu al recurs de data 12 de desembre, que la seva
exdona i els fills en comú ja l'han sol·licitat a Barcelona.
Consideracions jurídiques
1. La Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses a l’article
2.1 (Butlletí Oficial de l’Estat núm. 277, de 19 de novembre), defineix el concepte de
família nombrosa:
“Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per família nombrosa la integrada per 1 o 2
ascendents amb 3 fills o més, siguin comuns o no i a l’apartat 2.2 c) descriu entre
d'altres supòsits d’equiparació de família nombrosa a efectes de l’esmentada Llei els
següents:
c) El pare o la mare separats o divorciats, amb tres o més fills, siguin o no comuns,
encara que estiguin en diferents unitats familiars sempre que en depenguin
econòmicament, tot i que no visquin al domicili conjugal.
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En aquest cas, el progenitor que opti per sol·licitar el reconeixement de la condició de
família nombrosa, proposant a aquests efectes que es tinguin en compte fills que no hi
convisquin, ha de presentar la resolució judicial en què es declari la seva obligació de
prestar-los aliments.
En el cas que no hi hagi acord dels pares sobre els fills que s’hagin de considerar a la
unitat familiar, preval el criteri de convivència.
2. L’apartat a) de l’article 1, de la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars, atribueix als Consells Insulars de Mallorca, Menorca
i Eivissa i Formentera, les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
en matèria de concessió i renovació dels títols de família nombrosa.
3. L'article 4 del Text consolidat dels Estatuts de l'IMAS aprovat pel Ple del Consell de
Mallorca de data 13 d'octubre de 2016( BOIB num. 140 de 5 de novembre de 2016)
estableix que l’Institut Mallorquí d’Afers Socials desenvoluparà la gestió dels serveis i
de les activitats que li són confiades de conformitat amb aquests Estatuts i les
disposicions estatals i autonòmiques que siguin d’aplicació.
4. Segons l’article 8. f) dels Estatuts, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials pot: “dictar
actes administratius dins l’àmbit de les competències atribuïdes.”
5. En els requisits per la tramitació del títol en casos de divorci o separació, té
preferència el progenitor que té la custòdia.
6. Si el sol·licitant és l'altre progenitor, ha de justificar estar al corrent de la manutenció
dels fills, i que l'altre progenitor hi estigui d'acord atès que
7. Només s'expedeix un títol de Família Nombrosa per família, excepte en els supòsits
de custòdia compartida.
La norma contempla, en els supòsits de separació i/o divorci dels progenitors, dues
situacions:
a) la del progenitor que té la guarda i custòdia dels fills i sol·licita el reconeixement de
família nombrosa (criteri general).
b) la del progenitor que no té la guarda i custòdia, però que vol sol·licitar el
reconeixement de família nombrosa i justifica que es fa càrrec de la manutenció dels
fills (acredita el pagament d'una pensió d'aliments). En aquest supòsit està clar que ha
d'haver-hi acord entre els progenitors, atès que en cas de disconformitat és determinant
el criteri de la convivència.
8. Segons l'article 115.2 en relació amb els articles 121 i següents de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el
recurs presentat es qualifica d'alçada i s'ha interposat en el termini previst i en la forma
adequada.
9. D'acord amb el que estableix l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatuts de l'IMAS
aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de data 13 d'octubre de 2016 (BOIB núm. 140,
de 5 de novembre de 2016, contra els actes dictats per la Presidència de l'Institut es pot
interposar recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el
termini i amb els efectes de l'article 124 de la Llei del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
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PROPÒS:
Que el Consell Executiu adopti els acords següents:
Primer. Desestimar el recurs d'alçada interposat, en data 12 de desembre de 2016, per
JFF contra la resolució de Presidència de dia 18 de novembre de 2016, per la qual se li
denega la tramitació del títol de família nombrosa.
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada.
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RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL
CONSELL DE MALLORCA DE DIA 22 DE FEBRER DE 2017.

PRESIDÈNCIA
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (15-2-2017)
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA
L'ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ
DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 28
DE MARÇ DE 2014 QUE IMPOSÀ LA SANCIÓ PER LES OBRES OBJECTE
D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA 177 DEL POLÍGON 9
D'ALGAIDA.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i
Infraestructures:
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 28 de març
de 2014, l’expedient sancionador incoat amb motiu de les actuacions constitutives
d’infracció urbanística a la parcel·la 177 del polígon 9 d'Algaida, i havent-se interposat
contra dit acord recurs d’alçada per la Sra. EPL, atès l’informe de la TAG cap de la
Secció Executiva de l’Agència de 8 de gener de 2017, la Consellera Executiva de
Territori i Infraestructures proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de
Mallorca adopti el següent
ACORD
Desestimar, de conformitat amb l'informe de la TAG, cap de la Secció Executiva de
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 8 de gener
de 2017, el recurs d'alçada interposat per la Sra. EPL, contra l'acord del Consell de
Direcció de l'Agència de Protecció de la Legalitat urbanística i Territorial de Mallorca
pel qual es va estimar parcialment, de c0nformitat amb l'informe de 15 d'octubre de
2013, emès per l'Arquitecta dels Serveis Tècnics de l'Agència i l'informe de l'instructor
de 22 de gener de 2014, les al·legacions formulades per la Sra. EPL a la resolució d'inici
de l'expedient, pel que feia a les obres executades amb anterioritat a l'adquisició de la
finca, i desestimar la resta d'al·legacions formulades per entendre que res no objectaven
a l'existència de la infracció urbanística, a la vegada que es desestimaven íntegrament,
de conformitat amb l'informe de l'instructor de 4 de març de 2014, les al·legacions
formulades per la Sra. P a la proposta de resolució de l'expedient, i se li imposava una
sanció de 111.448,18 euros, com a responsable, en qualitat de propietària, d'una
infracció urbanística tipificada a l'article 27.1.b) de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de
disciplina urbanística, qualificada de greu per l'article 28.2 del mateix text legal,
consistent en l'execució sense llicència municipal i no legalitzades en la parcel·la 177
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del polígon 9 (ARIP), del terme municipal d'Algaida de les obres següents, valorades en
74.298,79 euros, sancionables d'acord amb l'article 47 de la Llei 10/1990, amb multa del
150% del valor, per no concórrer-hi cap circumstància modificativa de la
responsabilitat:
- Ampliació de l'habitatge de 33 m², execució de porxo de 45 m², construcció de terrassa
de 140 m², instal·lació de plaques solars, construcció de caseta per al grup electrogen i
execució de camí de graveta de 390 m², i
- Tancament per a cavalls, porxo de fusta de 14 m², caseta-magatzem prefabricada de 3
m² i caneres de 5 m².
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut
la notificació d’aquest acord.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA
L'ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ
DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 28
DE MARÇ DE 2014 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES
OBJECTE D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA 177 DEL
POLÍGON 9 D'ALGAIDA.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i
Infraestructures:
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 28 de març
de 2014, l’expedient de restitució incoat amb motiu de les actuacions constitutives
d’infracció urbanística a la parcel·la 177 del polígon 9 d'Algaida, i havent-se interposat
contra dit acord recurs d’alçada per la Sra. EPL, atès l’informe de la TAG cap de la
Secció Executiva de l’Agència de 8 de febrer de 2017, la Consellera Executiva de
Territori i Infraestructures proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de
Mallorca adopti el següent
ACORD
Desestimar, de conformitat amb l'informe de la TAG, cap de la Secció Executiva de
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 8 de febrer
de 2017, el recurs d'alçada interposat per la Sra. EPL, contra l'acord del Consell de
Direcció de l'Agència de Protecció de la Legalitat urbanística i Territorial de Mallorca
pel qual es va varen desestimar, de conformitat amb l'informe de l'instructor de 22 de
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gener de 2014, previ informe de l'Arquitecta dels Serveis Tècnics de l'Agència de 15
d'octubre de 2013, les al·legacions formulades per la Sra. EPL a la resolució d'inici de
l'expedient, per entendre que res no objecten a la procedència d'adoptar l'ordre de
demolició i desestimar, igualment, de conformitat amb l'informe de l'instructor de 4 de
març de 2014, les al·legacions formulades per la Sra. P a la proposta de demolició per
entendre que tampoc res no objecten a la procedència d'adoptar l'ordre de demolició, a
la vegada que es va ordenar a la Sra. P, en qualitat de propietària, la demolició de les
obres executades sense llicència i no legalitzades i la restitució de l'edificació existent al
seu estat de magatzem agrícola i la restitució general dels terrenys a l'estat anterior, a la
parcel·la 177 del polígon 9 (ARIP) del terme municipal d'Algaida, consistents en:
- Reforma i ampliació del magatzem agrícola per convertir-lo en un habitatge de 105 m²
i un garatge de 43 m²;
- Ampliació de l'habitatge de 25 m²;
- Ampliació en planta pis de l'habitatge de 49 m²;
- Ampliació de l'habitatge de 33 m², execució de porxo de 45 m², construcció de terrassa
de 140 m², instal·lació de plaques solars, construcció de caseta per al grup electrogen i
execució de camí de graveta de 390 m²;
- Tancament per a cavalls, porxo de fusta de 14 m², caseta-magatzem prefabricada de 3
m² i caneres de 5 m²
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut
la notificació d’aquest acord.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER
ISABEL CONSUEGRA BECERRA CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA LA
PRESIDENTA DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA
QUAL S’APROVA LA LLISTA DEFINITIVA DE LES PERSONES
INTEGRANTS DE LA BORSA DE TREBALL DE L’ESCALA
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS,
CLASSE PERSONAL D’OFICIS, ESPECIALITAT PERSONAL DE SERVEIS,
AMB L’ORDRE DE PRELACIÓ I LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets
Socials:
ANTECEDENTS
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1. En data de 16 d’abril de 2015 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes

Balears, BOIB número 54, resolució de la presidenta de l’IMAS per la qual es
convocà un concurs per formar part d’una borsa de feina de l’escala
d’administració especial, subescala serveis especials, classe personal d’oficis,
especialitat Personal de Serveis.
2. En data de 12 d’abril de 2016, la presidenta de l’IMAS va dictar resolució per la

qual s’aprova la llista provisionals de les persones aspirants admeses i excloses
per formar part de la borsa de treball de Personal de Serveis.
3. En data de 20 de maig de 2016, la presidenta de l’IMAS va dictar resolució per

la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses
per formar part de la borsa de treball de Personal de Serveis.
4. En data de 29 de juny de 2016, la presidenta de l’IMAS va dictar resolució per la

qual s’aprova la llista provisional de les persones integrants de la borsa de treball
de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe
personal d’oficis, especialitat Personal de Serveis, amb l’ordre de prelació i la
puntuació obtinguda.
5. En data 12 de juliol de 2016, i núm. de RGE 2954 va tenir entrada la instància

presentada per la senyora ICB, per tal de revisar la puntuació sobre els mèrits
aportats.
6. A l'acta núm.18, de 26 de juliol de 2016, se li va donar audiència a la senyora

ICB i consta que escoltada l'aspirant i comprovada la documentació s'ha de
revisar la part dels cursos d'informàtica inclosos dins el certificat de
professionalitat.
7. A l'acta núm. 19,de 27 de juliol de 2016, consta que <<S'acorda mantenir el

criteri establert ahir de tenir ben clar que no es tracta d'efectuar noves
valoracions ni establir nous criteris que no s'hagin tengut en compte fins ara,
mantenint les particularitats de valoració que s'han mantingut durant tot el
procés. Únicament es revisaran aquells en que es detectin anomalies>>.
8. En data de 20 de setembre de 2016, la presidenta de l’IMAS va dictar resolució

per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones integrants de la borsa de
treball de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe
personal d’oficis, especialitat Personal de Serveis, amb l’ordre de prelació i la
puntuació obtinguda.
9. En data de 17 d’octubre de 2016, i núm. RGE 29453, la senyora ICB va

interposar recurs d’Alçada contra l’esmentada resolució al·legant que el
Certificat de professionalitat d'Operacions auxiliars de muntatge i manteniment
de sistemes microinformàtiques¨(IFCT0108), de la Família Professional :
Informàtica i Comunicació, àrea professional: Sistemes i Telemàtica, presentat a
la convocatòria, no va ser valorat per la Comissió de Valoració Tècnica, a
efectes de valorar la formació en informàtica, encara que aquest curs de 240
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hores en informàtica, inclou ofimàtica dins la unitat de competència UC1209_1
RP3; CR 3.1 i 3.2.
Amb l'escrit de recurs aportà certificat de la Cap del Servei de Planificació i Acreditació
de 3/10/2016 del Govern-Soib per tal d'acreditar la seva formació en informàtica.
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de
l’IMAS de data 20 de setembre de 2016, per la qual s'aprovà la llista definitiva de les
persones integrants de la borsa de treball de l’escala d’administració especial, subescala
de serveis especials, classe personal d’oficis, especialitat Personal de Serveis, amb
l’ordre de prelació i la puntuació obtinguda.
D'acord amb el que es disposa a l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de
l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la
Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs d'alçada
davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de la
Llei del procediment administratiu comú.
Segon.- Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i
resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120 i, en concret,
en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada.
Atesos els articles de referència el recurs d’alçada interposat en data 17 d'octubre de
2016, contra la resolució de data 20 de setembre de 2016, es va presentar dins del
termini i en la forma escaients.
Tercer.- Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada demana que es revisi la
puntuació atorgada en la baremació de la sol·licitud al·legant que va aportà certificat de
la Cap del Servei de Planificació i Acreditació de 3/10/2016 del Govern-Soib per tal
d'acreditar la seva formació en informàtica i poder ser valorada novament.
Quart.- Des de el departament de Recursos Humans es va demanar informe a la
Comissió de Valoració Tècnica sobre:
•

Quin són els criteris generals de valoració seguits pels cursos d'informàtica de la
citada convocatòria de concurs per constituir el borsí de personal de serveis.

•

Motiu per el qual no es valorà el Certificat de professionalitat d'Operacions
auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtiques presentat,
quan el Real decret 1701/2007, de 14 de desembre, per el qual es complementa
el Catàleg Nacional de qualificacions professionals, mitjançant l'establiment de
sis qualificacions professionals corresponents a la família professional
informàtica i comunicacions, reconeix dins la unitat de competència 3 realitzar
operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació.
UC1209-1.

Quint.- Sobre aquestes peticions la Comissió de Valoració Tècnica ens va informar del
següent:
1) Que en quant els criteris de valoració seguits pels cursos d'informàtica, a l'acta
núm. 1 de constitució de la Comissió Tècnica de Valoració, <<Criteris a aplicar
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en la valoració de la borsa de treball de Personal de Serveis >>, a l'apartat II.2.b.
Formació meritable per a qualsevol especialitat.-Informàtica, consta: << TotsExcepcions: Formació específica no bàsica i/o no relacionada >>.
2) Que en quant el motiu pel qual no es valorà el Certificat de professionalitat
d'Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes
microinformàtiques presentat, a efectes de valorar la formació en informàtica, la
Comissió Tècnica de Valoració informar que:
•

A l'acta núm. 18, de 26 de juliol de 2016, se li va donar audiència a la senyora
ICB i consta que escoltada l'aspirant i comprovada la documentació s'ha de
revisar la part dels cursos d'informàtica inclosos dins el certificat de
professionalitat.

•

A l'acta núm. 19,de 27 de juliol de 2016, consta que <<S'acorda mantenir el
criteri establert ahir de tenir ben clar que no es tracta d'efectuar noves
valoracions ni establir nous criteris que no s'hagin tengut en compte fins ara,
mantenint les particularitats de valoració que s'han mantingut durant tot el
procés. Únicament es revisaran aquelles en que es detectin anomalies.

•

Concretament pel que fa a la valoració dels cursos del Certificat de
professionalitat d'Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes
microinformàtiques no se li varen valorar perquè en el document presentat els
cursos no es desglossava que fossin formació bàsica.

Sext.- L'article 118.1 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, estableix el següent:
«En la resolució dels recursos no s’han de tenir en compte fets, documents o
al·legacions del recurrent quan, havent-los pogut aportar en el tràmit d’al·legacions, no
ho hagi fet.»
Sèptim.- 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.
Per tot el que s'ha exposat propòs al Consell Executiu que adopti els acords següents:
Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora ICB contra la
Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 20 de setembre de 2016 per la qual
s'aprovà la llista definitiva de les persones integrants de la borsa de treball de l’escala
d’administració especial, subescala de serveis especials, classe personal d’oficis,
especialitat Personal de Serveis, amb l’ordre de prelació i la puntuació obtinguda.
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER
JFF CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE DENEGACIÓ DE
LA TRAMITACIÓ DEL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets
Socials:
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Antecedents
1. En data 7 de novembre de 2016, amb número de registre d'entrada 31626, la secció
d'Atenció al Ciutadà de les oficines centrals de l' Institut Mallorquí d'Afers Socials
IMAS, ve rebre la sol·licitud d'expedició del títol de Família Nombrosa, ja que, el que
tenia amb núm. 08/005172/1999, emès per la Generalitat de Catalunya, havia caducat
en data 20/09/2016.
2. A la sol·licitud manifesta que s'ha traslladat a viure a Mallorca per motius laborals;
per la qual cosa demana la tramitació d'un nou títol emès per aquesta administració, a la
documentació presentada aporta el seu conveni regulador de divorci en el qual s'observa
que la seva ex-parella és qui té la guarda i custòdia dels seus tres fills, que continuen
residint a Catalunya amb la mare.
3. Per una banda, per poder tramitar el títol presenta sis rebuts bancaris de manutenció
dels seus tres fills, requisit indispensable en casos de separació/divorci matrimonial
quan el progenitor que no té la custòdia dels fills vols ser titular del títol de família
nombrosa segons el procediment per tramitar el títol.
4. Per altra banda, demostra mitjançant certificat de convivència que no conviu amb els
fills, i demana l'expedició del títol de de família nombrosa de forma individual, ja que,
la seva ex-parella i els seus tres fills han sol·licitat la renovació en el seu lloc de
residència.
5. En data, 18 de novembre de 2016, es denega el títol de família nombrosa, per no
poder complir en els requisits que marca la llei 40/2003, de 18 de novembre, de
Protecció a les Famílies Nombroses ( BOE núm. 277, de 19 de novembre de 2003).
6. En data 12 de desembre de 2016, el Sr. FF, interposa recurs d'alçada amb relació a la
denegació de tramitació del títol de Família Nombrosa, en el qual al·lega en l'exposició
de motius que malgrat la seva ex-parella no s'oposi a que l' Institut Mallorquí d'Afers
Socials, IMAS, emeti o expedeixi el títol de Família Nombrosa, la sra. C; ja està
tramitant el títol a Catalunya, lloc on resideix amb els seus tres fills.
7. El Sr. FF, aporta una autorització de la seva ex-parella, Sra. C, en la qual, manifesta
que el seu ex-espòs pot sol·licitar el títol de manera individual.
8. A la sol·licitud de data 7 de novembre de 2016, el Sr. FF, demana tramitar el títol de
manera individual, explicant com diu al recurs de data 12 de desembre, que la seva
exdona i els fills en comú ja l'han sol·licitat a Barcelona.
Consideracions jurídiques
1. La Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses a l’article
2.1 (Butlletí Oficial de l’Estat núm. 277, de 19 de novembre), defineix el concepte de
família nombrosa:
“Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per família nombrosa la integrada per 1 o 2
ascendents amb 3 fills o més, siguin comuns o no i a l’apartat 2.2 c) descriu entre
d'altres supòsits d’equiparació de família nombrosa a efectes de l’esmentada Llei els
següents:
c) El pare o la mare separats o divorciats, amb tres o més fills, siguin o no comuns,
encara que estiguin en diferents unitats familiars sempre que en depenguin
econòmicament, tot i que no visquin al domicili conjugal.
7

En aquest cas, el progenitor que opti per sol·licitar el reconeixement de la condició de
família nombrosa, proposant a aquests efectes que es tinguin en compte fills que no hi
convisquin, ha de presentar la resolució judicial en què es declari la seva obligació de
prestar-los aliments.
En el cas que no hi hagi acord dels pares sobre els fills que s’hagin de considerar a la
unitat familiar, preval el criteri de convivència.
2. L’apartat a) de l’article 1, de la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars, atribueix als Consells Insulars de Mallorca, Menorca
i Eivissa i Formentera, les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
en matèria de concessió i renovació dels títols de família nombrosa.
3. L'article 4 del Text consolidat dels Estatuts de l'IMAS aprovat pel Ple del Consell de
Mallorca de data 13 d'octubre de 2016( BOIB num. 140 de 5 de novembre de 2016)
estableix que l’Institut Mallorquí d’Afers Socials desenvoluparà la gestió dels serveis i
de les activitats que li són confiades de conformitat amb aquests Estatuts i les
disposicions estatals i autonòmiques que siguin d’aplicació.
4. Segons l’article 8. f) dels Estatuts, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials pot: “dictar
actes administratius dins l’àmbit de les competències atribuïdes.”
5. En els requisits per la tramitació del títol en casos de divorci o separació, té
preferència el progenitor que té la custòdia.
6. Si el sol·licitant és l'altre progenitor, ha de justificar estar al corrent de la manutenció
dels fills, i que l'altre progenitor hi estigui d'acord atès que
7. Només s'expedeix un títol de Família Nombrosa per família, excepte en els supòsits
de custòdia compartida.
La norma contempla, en els supòsits de separació i/o divorci dels progenitors, dues
situacions:
a) la del progenitor que té la guarda i custòdia dels fills i sol·licita el reconeixement de
família nombrosa (criteri general).
b) la del progenitor que no té la guarda i custòdia, però que vol sol·licitar el
reconeixement de família nombrosa i justifica que es fa càrrec de la manutenció dels
fills (acredita el pagament d'una pensió d'aliments). En aquest supòsit està clar que ha
d'haver-hi acord entre els progenitors, atès que en cas de disconformitat és determinant
el criteri de la convivència.
8. Segons l'article 115.2 en relació amb els articles 121 i següents de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el
recurs presentat es qualifica d'alçada i s'ha interposat en el termini previst i en la forma
adequada.
9. D'acord amb el que estableix l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatuts de l'IMAS
aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de data 13 d'octubre de 2016 (BOIB núm. 140,
de 5 de novembre de 2016, contra els actes dictats per la Presidència de l'Institut es pot
interposar recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el
termini i amb els efectes de l'article 124 de la Llei del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
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PROPÒS:
Que el Consell Executiu adopti els acords següents:
Primer. Desestimar el recurs d'alçada interposat, en data 12 de desembre de 2016, per
JFF contra la resolució de Presidència de dia 18 de novembre de 2016, per la qual se li
denega la tramitació del títol de família nombrosa.
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada.
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