RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL
CONSELL DE MALLORCA DE DIA 25 D’OCTUBRE DE 2017
PRESIDÈNCIA
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (18-10-2017).
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA, EN CONCEPTE D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS, LÍNIA
3, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES
A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL,
ANY 2017. ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT VERGE DE LLUC DE MANACOR.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència:
Antecedents
1. Dia 7 de setembre de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de
promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 127 de 6 d’octubre de 2016).
2. Dia 19 d’octubre de 2016, Associació Tercera Edat Verge De Lluc De Manacor va
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 4640 € per al projecte activitats
socioculturals 2017.
3. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, concedir a l’Associació Tercera Edat Verge de Lluc de Manacor, la
subvenció sol·licitada, per import de 4640,00 euros en concepte d’activitats
socioculturals, línia 3, (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017).
5. Dia 18 de juliol de 2017, Associació Tercera Edat Verge de Lluc De Manacor, amb
CIF G-07280779, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en
càrrec a la subvenció concedida, per un import total de 3553,00 € en concepte
d’activitats socioculturals (línia 3)
La senyora Antonia Nadal Febrer, en representació de l’Associació Tercera Edat Verge
de Lluc de Manacor, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 16 de juny de 2017
adjunt a la documentació justificativa de la subvenció, que s’han produït canvis en el
projecte inicial relatiu a les activitats socioculturals.
5. Dia 16 d’octubre de 2017, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre
informe proposta relatiu a l’acceptació de la justificació presentada.
Fonaments
1. L’article 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base 14 de les bases
reguladores de la convocatòria estableixen la possibilitat que l’entitat beneficiària
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introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no n’alterin els
objectius ni els aspectes essencials.
En el cas que la modificació es presenti en el moment de la justificació, havent-se omès
el tràmit d’autorització prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent, abans de
reconèixer l’obligació, haurà d’acceptar la justificació presentada, sempre que
l’acceptació no suposi danyar drets de tercers.
2. La base 1.1 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que l’objecte de la
convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions
destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar
(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors.
3. La base 2 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que la finalitat de la
convocatòria es
“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que
tinguin com eix principal
- millorar la qualitat de vida i potenciar la capacitat creativa de les persones majors.
- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la
inactivitat i l’autonomia personal.
- afavorir la integració i la participació social.
- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives.
- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari.
- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves
dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els
programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.”
4. Quant a l’òrgan competent, s’ha de fer esment que, d’acord amb l’article 28 del
Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca i l’article 86 del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, és el Consell Executiu
Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència, proposa al Consell Executiu del Consell de
Mallorca que adopti el següent acord:
1. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en
el marc de la convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de
persones majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any
2017, per l’Associació Tercera Edat Verge de Lluc de Manacor, el dia 18 de juliol de
2017, registre general d’entrada núm. 22471, ja que les alteracions posades de manifest
en la justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats socioculturals
(canvi de destí d’excursions previstes), no impliquen, d’acord amb la literalitat de la
base 1.2 de les bases reguladores de la convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat
de la subvenció, i no es produeix dany en drets de tercers. Les despeses previstes en el
projecte inicial i les previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats
socioculturals amb objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la
qualitat de vida de les persones majors.
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2. Notificar aquest acord a l’Associació Tercera Edat Verge de Lluc de Manacor.
Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan
competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Palma que correspongui, sense limitació de temps.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL
INSULAR DE MALLORCA RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA
JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA,
EN
CONCEPTE
D’ACTIVITATS
SOCIOCULTURALS, LÍNIA 3, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE
PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2017. ASSOCIACIÓ AMICS DE LES
AULES DE MANACOR.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència:
Antecedents
1. Dia 7 de setembre de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de
promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 127 de 6 d’octubre de 2016).
2. Dia 11 d’octubre de 2016, l’Associació Amics de les Aules de Manacor va sol·licitar
una subvenció econòmica per import de 5.400,00 € per al projecte activitats
socioculturals 2017.
3. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, concedir a l’Associació Amics de les Aules de Manacor la subvenció
sol·licitada, per import de 5.400,00 euros en concepte d’activitats socioculturals, línia 3,
(BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017).
4. Dia 15 de juny de 2017, l’Associació Amics de les Aules de Manacor, amb CIF G07677834, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la
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subvenció concedida, per un import total de 5.588,00
socioculturals (línia 3).

€ en concepte d’activitats

El senyor Llorenç Morey Juan, en representació de l’Associació Amics de les Aules de
Manacor, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 8 de juny de 2017 adjunt a la
documentació justificativa de la subvenció, que s’han produït canvis en el projecte
inicial relatiu a les activitats socioculturals.
5. Dia 19 d’octubre de 2017, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre
informe proposta relatiu a l’acceptació de la justificació presentada.
Fonaments
1. L’article 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base 14 de les bases
reguladores de la convocatòria estableixen la possibilitat que l’entitat beneficiària
introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no n’alterin els
objectius ni els aspectes essencials.
En el cas que la modificació es presenti en el moment de la justificació, havent-se omès
el tràmit d’autorització prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent, abans de
reconèixer l’obligació, haurà d’acceptar la justificació presentada, sempre que
l’acceptació no suposi danyar drets de tercers.
2. La base 1.1 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que l’objecte de la
convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions
destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar
(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors.
3. La base 2 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que la finalitat de la
convocatòria es
“contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de projectes que
tinguin com eix principal
- millorar la qualitat de vida i potenciar la capacitat creativa de les persones majors.
- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la
inactivitat i l’autonomia personal.
- afavorir la integració i la participació social.
- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives.
- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari.
- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves
dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els
programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.”
4. Quant a l’òrgan competent, s’ha de fer esment que, d’acord amb l’article 28 del
Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca i l’article 86 del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, és el Consell Executiu
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Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència, proposa al Consell Executiu del Consell de
Mallorca que adopti el següent acord:
1. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en
el marc de la convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de
persones majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any
2017, per l’Associació Amics de les Aules de Manacor, el dia 15 de juny de 2017,
registre general d’entrada núm. 18581, ja que les alteracions posades de manifest en la
justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats socioculturals (canvi de
destí d’excursions previstes), no impliquen, d’acord amb la literalitat de la base 1.2 de
les bases reguladores de la convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la
subvenció, i no es produeix dany en drets de tercers. Les despeses previstes en el
projecte inicial i les previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats
socioculturals amb objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la
qualitat de vida de les persones majors.
2. Notificar aquest acord a l’Associació Amics de les Aules de Manacor.
Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan
competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Palma que correspongui, sense limitació de temps.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA
INTERPOSAT PEL SR. BJBG CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA
PRESIDENTA DE L’IMAS DE DATA 21 D’ABRIL DE 2017 PER LA QUAL ES
DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE
EL 100% DE LES RETRIBUCIONS CORRESPONENTS A UN PROCÉS
D’INCAPACITAT TEMPORAL.
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets
Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials:
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Antecedents de fet
I. El senyor BJBG, és funcionari de carrera de l'Administració Especial de
l'Administració Local, titular del lloc de feina codi F00670008 denominat
psicòleg/psicòloga de la Secció de Foment de l'Autonomia per a les persones Majors de
la Direcció Insular d'Atenció a la Dependència.
II. El senyor B va iniciar dos processos d'incapacitat temporal per infermetat comú. El
primer del dia 15 al 25 de gener de 2016 i el segon del dia 18 al 25 d'agost de 2016.
III. En les nòmines corresponents, se li va aplicar la normativa vigent en matèria de
prestació econòmica en situació d'incapacitat temporal, sense reconèixer-li el dret a
percebre el complement de fins el cent per cent de les retribucions que percebin els
empleats públics de l'IMAS, en determinats supòsits d'incapacitat temporal.
IV. Aquesta normativa es concreta en l'article 9 del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de
juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària de foment de la competitivitat,
que estableix la prestació econòmica en la situació d'incapacitat temporal del personal al
servei de les Administracions Públiques, entre altres i determina així mateix, que cada
Administració, en l'àmbit de les seves respectives competències, podrà complementar
les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs al règim general de la Seguretat
Social i el personal laboral al seu servei en les situacions d'incapacitat temporal, d'acord
amb els límits que s'hi estableixen, podent determinar també els supòsits en què, amb
caràcter excepcional i degudament justificats, es pugui establir un complement fins a
arribar, com a màxim, al cent per cent de les retribucions que venguessin percebent en
cada moment, considerant, a aquest efectes, degudament justificats els supòsits
d'hospitalització i intervenció quirúrgica.
V. En execució de l'anterior, mitjançant Resolució de la presidenta de l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), de dia 15 d'octubre de 2012, es va fixar la prestació
econòmica a percebre per part del personal de l'IMAS en la situació d'incapacitat
temporal, establint, al seu apartat tercer que, en tot cas, s'han de complementar les
retribucions fins al cent per cent de les que percebi la persona afectada en els supòsits,
degudament justificats, d'hospitalització o d'intervenció quirúrgica.
VI. Posteriorment, la Resolució de la presidenta de l'IMAS, de dia 7 de gener de 2013
per la qual reconeix el dret a percebre un complement de fins al cent per cent de les
retribucions que percebin els empleats públics de l'IMAS, en els supòsits d'incapacitat
temporal, determina en el punt primer que als empleats públics de l'IMAS, amb
independència del règim de la seguretat social al qual es troben adscrits, se'ls hi
reconeix el dret a percebre el complement de fins al cent per cents de les retribucions en
determinats supòsits, en el punt segon, disposa que la concurrència de les
circumstàncies assenyalades en el punt anterior s'ha d'acreditar mitjançant la presentació
dels justificants oportuns en el termini de vint dies des que es va produir
l'hospitalització, la intervenció o el tractament, sens perjudici de presentar nova
documentació en un moment posterior. Amb la finalitat de facilitar l'acreditació de les
circumstàncies expressades, s'aprova el model del document que consta a l'annex de la
present resolució. Finalment, el punt tercer disposa que la resolució produirà efectes en
els processos d'incapacitat temporal iniciats a partir de dia 15 d'octubre de 2012.
VII. La Resolució de la presidenta de l'IMAS, de dia 7 de gener de 2013, es va publicar
en el «Portal del Personal» de l'IMAS.
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VIII. El senyor B va presentar en termini la justificació corresponent al procés del 18 al
25 d'agost de 2016. Respecte al procés anterior, del 15 al 25 de gener de 2016, no el va
presentar en termini.
IX. El dia 30 de novembre de 2016 (RGE núm.34515 de 2 de desembre de 2016),
sol·licita se li reconegui el complement de les retribucions fins al cent per cent de la
prestació econòmica de les situacions d'incapacitat temporal, referides anteriorment.
X. El dia 21 d'abril de 2017 la presidenta de l'IMAS va resoldre:
Primer. Estimar la sol·licitud del senyor BJBG amb DNI , de dia 30 de novembre de
2016 (RGE núm.34515 de 2 de desembre de 2016), en el sentit de reconèixer el dret a
percebre el complement de fins al cent per cent de les retribucions, corresponent al
procés d'incapacitat temporal del 18 al 25 d'agost de 2016, el qual va ser degudament
justificat.
Segon. Desestimar la sol·licitud del senyor B, en el sentit de reconèixer el dret a
percebre el complement de fins al cent per cent de les retribucions, corresponent al
procés d'incapacitat temporal del 15 al 25 de gener de 2016, el qual no va ser justificat
dins el termini de vint dies des que es va produir l'hospitalització, la intervenció o el
tractament, d'acord al que dicta la Resolució de la presidenta de l'IMAS, de dia 7 de
gener de 2013.
Tercer. Fer efectiva la estimació parcial en la nòmina corresponent.
XI. En data 19 de maig de 2017 el senyor BG va ser notificat de la resolució de la
presidenta de dia 21 d'abril de 2017.
XII. El dia 14 de juny de 2017 (RGE núm. 18235) el senyor BG va presentar Recurs
d'alçada amb entrada al Consell de Mallorca el dia 19 de juny de 2017 (RGE núm.
18973), contra l'apartat segon de la part dispositiva de la Resolució de la presidenta de
dia 21 d'abril de 2017.
Fonaments de dret
Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de
l’IMAS de dia 21 d'abril de 2017.
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 el dia 14 de juny de 2017
(RGE núm. 18235) amb entrada al Consell de Mallorca el dia 19 de juny de 2017 (RGE
núm. 18973), contra la resolució de data 21 d'abril 2017, es va presentar dins del termini
i en la forma escaients.
Tercer.- Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada demana que s'estimi el
dret a percebre el complement de fins al cent per cent de les retribucions, corresponent
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al procés d'incapacitat temporal del 15 al 25 de gener de 2016, ja que s'ha presentat en
posterioritat (30/11/16) nova documentació i en conseqüència, es reconsideri el punt
segon de la part dispositiva de la resolució de la presidenta de l'IMAS de data 21 d'abril
de 2017.
Quart.- L'article 9 del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l'estabilitat pressupostària de foment de la competitivitat, estableix la prestació
econòmica en la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les
Administracions Públiques, entre altres i determina així mateix, que cada
Administració, en l'àmbit de les seves respectives competències, podrà complementar
les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs al règim general de la Seguretat
Social i el personal laboral al seu servei en les situacions d'incapacitat temporal, d'acord
amb els límits que s'hi estableixen, podent determinar també els supòsits en què, amb
caràcter excepcional i degudament justificats, es pugui establir un complement fins a
arribar, com a màxim, al cent per cent de les retribucions que venguessin percebent en
cada moment, considerant, a aquest efectes, degudament justificats els supòsits
d'hospitalització i intervenció quirúrgica.
Quint.- La Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), de
dia 15 d'octubre de 2012, la qual va fixar la prestació econòmica a percebre per part del
personal de l'IMAS en la situació d'incapacitat temporal, establint, al seu apartat tercer
que, en tot cas, s'han de complementar les retribucions fins al cent per cent de les que
percebi la persona afectada en els supòsits, degudament justificats, d'hospitalització o
d'intervenció quirúrgica.
Sisè.- La Resolució de la presidenta de l'IMAS, de dia 7 de gener de 2013 per la qual
reconeix el dret a percebre un complement de fins al cent per cent de les retribucions
que percebin els empleats públics de l'IMAS, en els supòsits d'incapacitat temporal,
determina en el punt primer que als empleats públics de l'IMAS, amb independència del
règim de la seguretat social al qual es troben adscrits, se'ls hi reconeix el dret a percebre
el complement de fins al cent per cents de les retribucions en determinats supòsits, en el
punt segon, disposa que la concurrència de les circumstàncies assenyalades en el punt
anterior s'ha d'acreditar mitjançant la presentació dels justificants oportuns en el termini
de vint dies des que es va produir l'hospitalització, la intervenció o el tractament, sens
perjudici de presentar nova documentació en un moment posterior. Amb la finalitat de
facilitar l'acreditació de les circumstàncies expressades, s'aprova el model del document
que consta a l'annex de la present resolució. Finalment, el punt tercer disposa que la
resolució produirà efectes en els processos d'incapacitat temporal iniciats a partir de dia
15 d'octubre de 2012.
Setè.- El senyor BG manifesta en el recurs d'alçada de dia 19 de juny de 2017 que va
presentar el dia 30 de novembre de 2016, nova documentació corresponent al procés
d'incapacitat temporal del 15 al 25 de gener de 2016.
Vuitè.- La nova documentació que consta en el Departament de Recursos Humans de
l'IMAS presentat el dia 30 de novembre de 2016 pel senyor BG, és l'annex de la
Resolució de la presidenta de l'IMAS, de dia 7 de gener de 2013, denominat informe
mèdic a efectes retributius en processos d'incapacitat temporal.
Novè.- En conclusió: El senyor BG no va presentar el justificant d'informe mèdic a
efectes retributius en processos d'incapacitat temporal en el termini dels vint dies des
que es va produir l'hospitalització, la intervenció o el tractament del procés d'incapacitat
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temporal del 15 al 25 de gener de 2016, sinó que el va presentar amb posterioritat, que
es concreta en el dia 30 de novembre de 2016.
Desè.- Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs
d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca.
Proposta de resolució
Per tot el que s’ha exposat, propòs:
Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat pel senyor BJBG amb DNI contra
la Resolució de la presidenta de l’IMAS de dia 21 d'abril de 2017, apartat segon de la
part dispositiva, «Desestimar la sol·licitud del senyor Barceló, en el sentit de reconèixer
el dret a percebre el complement de fins al cent per cent de les retribucions,
corresponent al procés d'incapacitat temporal del 15 al 25 de gener de 2016, el qual no
va ser justificat dins el termini de vint dies des que es va produir l'hospitalització, la
intervenció o el tractament, d'acord al que dicta la Resolució de la presidenta de
l'IMAS, de dia 7 de gener de 2013».
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada.
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