Resolució, de dia 18 d’octubre de 2017, de la presidenta de l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials (IMAS) pel qual s’estableix el règim ordinari de suplència de la
Gerència
Antecedents
1. L'article 8.1 del Text consolidat dels Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials,
aprovats pel Ple del Consell de Mallorca el 13 d'octubre de 2016 (BOIB núm. 140, de 5
de novembre de 2016) estableix que “Els vicepresidents o vicepresidentes supleixen el
president o la presidenta i assumeixen les seves atribucions en els casos de vacant,
absència o malaltia” però no estableixen un règim de suplències de la Gerència de
l'IMAS, el qual motiva que cada vegada que es produeix la seva absència s'hagi de
determinar, per part de la Presidència, qui ha d'assumir les seves atribucions.
2. El Consell Rector de l'IMAS de data 17 d'octubre de 2017 ha proposat a la Presidenta
de l'IMAS que aprovi un règim ordinari de suplència de la Gerència per a aquests
supòsits.
Fonaments jurídics
1. Les funcions de la Gerència estan definides a l'art. 10.3 del Estatuts de l'IMAS.
2. L'article 13 de la Llei 40/15, de 2 d'octubre, de règim jurídic del sector públic preveu
que els titulars dels òrgans administratius poden ser suplerts temporalment en els
supòsits de vacant, absència o malaltia, així com en els casos en què s’hagi declarat la
seva abstenció o recusació, que la suplència no implica alteració de la competència i
que per la seva validesa no serà necessària la seva publicació. La suplència es
determinarà tal com disposi cada Administració Pública i si no designa cap suplent, la
competència de l’òrgan administratiu l’ha d’exercir qui designi l’òrgan administratiu
immediat superior de qui depengui.
3. Els Estatuts de l'IMAS no determinen un règim de suplència de la Gerència de
l'IMAS.
4. L'article 10.1 del Text consolidat dels Estatuts de l'IMAS atribueix a la presidència
de l'IMAS la competència per designar el director gerent, de qui depèn.
5. És necessari que es determini un règim ordinari de suplències del director que agiliti
les actuacions administratives relacionades amb les seves funcions, d'acord al principi
d'eficiència que ha de regir l'activitat de l'Administració.
Per tot l'exposat,
Resolc
1. Establir el règim ordinari de suplència de la Gerència de l'IMAS, de tal manera que
en els supòsits de vacant, absència o malaltia, així com en els casos en què s'hagi
declarat l'abstenció o recusació, assumeixin les seves atribucions:
–

el director o directora insular d'Inclusió Social

–

el director o directora insular d'Atenció a la Dependència

2. En les resolucions i actes que es dictin mitjançant la suplència es farà constar aquesta
circumstància, s'especificarà el titular de l'òrgan i qui efectivament està realitzant la
suplència.

3. Aquesta suplència no altera la competència de la Gerència.
4. Notificar aquesta resolució al Servei de Gestió Econòmica, al Departament de
Recursos Humans, a la Intervenció Delegada, a la Tresoreria, a les persones
interessades.

