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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 2/2013 
Caràcter: ordinària  
Data: 14 de febrer de 2013 
Hora: de 10.10 h a 15.50 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Catalina Cirer Adrover (PP) 
Bernadí Coll Martorell (PP) 
Jaime Crespí Deyá (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antonio Llamas Marquez (PP) 
Isabel Carmen Llinás Warthman (PP) 
Antoni Mulet Campins (PP) 
Josep Oliver Rebassa (PP) 
Antonia Roca Bellinfante (PP) 
Bernat Roig Cabrer (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Joan Rotger Seguí (PP) 
Jeroni Salom Munar (PP) 
Juan José Sard Flaquer (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Coloma Terrassa Ventayol (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
 Antoni Alemany Caldera (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSOE) 
Maria Luisa Dubón Petrus (PSOE) 
Joan Ferrà Martorell (PSOE) 
Jaime Juan Garau Salas (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Melchora Gómez Andrés (PSOE) 
Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
Joana Aina Campomar Orell (PSM-IV-EXM) 
Miquel Ensenyat Riutort (PSM-IV-EXM) 
Joan Font Massot (PSM-IV-EXM) 
Maria Magdalena Palou Canaves (PSM-IV-EXM) 
 

També hi assistiren els Hbles. Srs. consellers executius: Jaume Juan Garcia i Mauricio 
Rovira de Alós. 
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Secretari general:       Sr. Jeroni M. Mas Rigo 
Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes. 

 

En el punt 4 surt el senyor Jeroni Salom (PP) que torna en el punt 7.En el punt 7 surt 
el senyor Vidal (PP) que torna en el punt 11.En el punt 12 surten la senyora Soler, el 
senyor Crespí (PP) i la senyora Garrido (PSOE). El senyor Crespí torna en el punt 15 i 
la senyora Soler i la senyora  Garrido tornen en el punt 16.   En el punt 15 surten la 
senyora Ginard (PP), el senyor Garau i la senyora Dubón (PSOE). La senyora Ginard 
ja no torna incorporar-se a la sessió; el senyor Garau i la senyora Garrido tornen en el 
punt 16.En el punt 18 surt el senyor Font (Més x Mallorca) que torna en el punt 19.En 
el punt 19 surt la senyora Terrasa (PP) que torna en el punt 20.En el punt 20 surt la 
senyora Soler (PP) que torna en el punt 22.En el punt 21 surt la senyora Garrido 
(PSOE) que torna en el punt 24.En el punt 23 surten la senyora Presidenta, el senyor 
Crespí, i el senyor Vidal (PP), que tornen en el punt 24. En el punt 24 surten la 
senyora García, el senyor Llamas (PP), el senyor Dalmau, el senyor Alemany (PSOE) 
i el senyor Font (Més x Mallorca). La senyora García, el senyor Llams, el senyor 
Dalmau i el senyor Alemany tornen en el punt 29; el senyor Font torna en el punt 
28.En el punt 29 surt la senyora Sánchez (PSOE) que torna en el punt 28 (aquest punts 
es varen debatre en ordre invers).  En el punt 28 surten la senyora Palou i la senyora 
Campomar (Més x Mallorca). La senyora Palou torna en el punt 30 i la senyora 
Campomar en el 31. En el punt 38 surten els quatre membres del grup de Més per 
Mallorca que tornen en l’apartat del despatx extraordinari  En el primer punt del 
despatx extraordinari surt la senyora Sánchez (PSOE) que torna en el segon punt 
d’aquest apartat.  

 

ORDRE DEL DIA: 
 
I) PART RESOLUTIVA 
 

PRESIDENCIA 

1. Aprovació actes sessions anteriors (13-12-2012  i  10-1-2013) 

2. Declaracions institucionals 

3. Proposta de designació del representant del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió de Seguiment del Conveni en matèria d’interoperabilitat entre les 
Administracions Públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears. 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

4. Proposta d’aprovació inicial d’una modificació del Reglament Orgànic del Consell  
Insular  de  Mallorca. 

5. Proposta per acceptar la justificació presentada per la Federació Balear de Handbol 
de la subvenció nominativa concedida mitjançant Acord de Ple de dia 10 de maig de 
2012, per al desenvolupament del programa de l’Esport per a l’edat escolar, atès que 
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la lleu diferència dels partits pressupostats als realitzats i justificats no suposa cap 
alteració la finalitat perseguida amb la subvenció. 

6. Proposta per acceptar la justificació presentada per la Federació de Futbol de les 
Illes Balears de la subvenció nominativa concedida mitjançant Acord de Ple de dia 10 
de maig de 2012, per al desenvolupament del programa de l’Esport per a l’edat 
escolar. 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

 
7. Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de l’administració 
electrònica del Consell de Mallorca i dels organismes que en depenen. 

8. Proposta d’acord d’assignacions econòmiques als grups polítics amb representació 
en el Consell de Mallorca, per a l’any 2013. 

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

9. Modificació de l’article 22 del vigent Conveni Col·lectiu del personal laboral del 
Consell de Mallorca. 

10. Modificació de l’article 22 dels vigents Acords del personal funcionari del Consell 
de Mallorca. 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

11. Proposta de modificació del contracte entre el Consell de Mallorca i Tirme, SA 
derivada de l’article 19 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre de 2012, de Mesures 
urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves 
tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries. 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

12. Modificació del Reglament d’organització i funcionament de l’Assemblea de 
Batles i Batlesses de Mallorca. 

 
 
II) PART DE CONTROL 
 
13. Decrets i resolucions per donar-ne compte 
 

a) Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió plenària. 
 
b) Nomenament secretaris delegats de la Comissió Insular de Patrimoni 

Històric i de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric. 
 
14. Donar compte comunicació del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa al 
Consell de Mallorca de canvi de denominació del grup polític 
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MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC. 
 
15. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA sobre la presència de menors a 
les places de bous. 
 
16. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA sobre la redistribució del 
superávit de l’Agència de Disciplina Urbanística. 
 
17. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA sobre la construcció d’un pas 
elevat per a vianants a la carretera MA-13ª. 
 
18. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA sobre el descompte aeri dels 
residents a les Illes Balears. 
 
19. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA sobre el Pla Director Sectorial 
d’Equipaments Comercials de Mallorca. 
 
20. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA de suport a la creació de la 
Xarxa de Municipis de les Illes Balears pel Ramon Llull. 
 
21. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA de rebuig a la contractació d’un 
gerent del “Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. 
 
22. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA per demanar la destitució de la 
consellera de Medi Ambient. 
 
23. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA per la compra de l’arxiu gràfic i 
sonor de TV Mallorca i Ona Mallorca. 
 
24. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre la informació i 
transparència en la gestió de l’IMAS. 
 
25. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre la redacció d’un codi ètic, 
de bon govern i transparència. 
 
26. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre el rebuig de l’establiment 
de quantitats màximes bonificables en el descompte de resident. 
 
27. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre modificació del reglament 
de l’Assemblea de Batles i Batlesses de l’illa de Mallorca. 
 
28. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca contra desmantellament del 
Departament de Joventut del Consell de Mallorca. 
 
29. Moció del Grup de consellers del Partit Popular sobre aclariment moció PSM-IV-
EXM 10 gener 2013. 
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INTERPEL·LACIONS 
 
30. Interpel·lació del Grup Polític MÉS PER MALLORCA sobre assumpció de 
competències de l’Institut d’Estudis Baleàrics. 
 
31. Interpel·lació del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre la Llei de 
finançament dels Consells Insulars. 
 
 
PREGUNTES 
 
32. Pregunta que formula el Sr. Joan Font (Recuperació carretera vella de Lluc 
a Pollença) 
 
33. Pregunta que formula el Sr. Joan Font (Compromisos per finançar projectes 
culturals). 
 
34. Pregunta que formula el Sr. Joan Font (Continuïtat de la Setmana del llibre 
en Català). 
 
35. Pregunta que formula el Sr. Jaume Garau a la Sra. Catalina Cirer (Ajuda a 
persones amb problemes de desnonament). 
 
36. Pregunta que formula la Sra. Mercedes Garrido a la Sra. Catalina Soler 
(Abocadors descontrolats). 
 
37. Pregunta que formula el Sr. Jaume Garau a la Sra. Catalina Cirer (Beques 
Pere Mascaró). 
 
38. Pregunta que formula la Sra. Isabel Llinas a la Sra. Catalina Cirer 
(Programa gent 3.0). 
 
39. Pregunta que formula la Sra. Margalida Ginard al Sr. Juan García (Jornades 
sobre qualitat de l’administració). 
 
40. Pregunta que formula el Sr. Josep Oliver a la Sra. Catalina Soler (Conveni 
Fundació Mafre). 
 
PRECS 
 
III) DESPATX EXTRAORDINARI 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 

 
I) PART RESOLUTIVA 
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PRESIDENCIA 

PUNT 1.  APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS (13-12-2012  I  10-1-
2013). 

Sotmesa les actes a votació, s’aproven per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

A) DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 20È ANIVERSARI MORT JOSEP Mª 
LLOMPART 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) llegeix la 
declaració institucional següent: 

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
COMPLIR-SE ELS 20 ANYS DE LA MORT DE JOSEP MARIA LLOMPART DE 
LA PEÑA. 

El passat 28 de gener es van complir 20 anys de la defunció de Josep Maria 
Llompart de la Peña, un dels més insignes representants de la cultura i les 
lletres catalanes, que exercí una intensa activitat literària i docent a Mallorca, la 
terra que el va veure néixer el dia 23 de maig de 1925. 

Amb el pas dels anys, el seu fecund llegat creatiu no només conserva intacta tota la 
seva vitalitat sinó que ha confirmat la condició de Llompart com a figura cultural de 
referència a la nostra illa i a totes les terres de parla catalana. 

El seu compromís amb la llengua i la cultura pròpies el va empènyer a desenvolupar 
una intensa i infatigable activitat al front d’entitats tan prestigioses com l’Editorial 
Moll, en la qual realitzà feines d’assessorament des de l’any 1961; l’Obra Cultural 
Balear, que presidí des de 1978 a 1986; o l’Associació d’Escriptors en Llengua 
Catalana on, igualment, n’ocupà la presidència, en aquest cas entre els anys 1983 i 
1986. 

A tot aquest bagatge, cal sumar la seva designació com a membre de la Secció 
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, l’any 1985, i la seva aportació a l’àmbit 
universitari, primer com a professor de Literatura Catalana a la Universitat de 
Barcelona. A Palma, i a partir de 1987 fins el 1991, a la Universitat de les Illes 
Balears. Paral·lelament, l’any 1990, se situà al capdavant de la Federació d’Entitats 
Culturals dels Països Catalans ‘Ramon Llull’. 

D’altra banda, la qualitat de la seva obra literària ha transcendit amb escreix les 
nostres fronteres, arribant a formar part, per dret propi, del patrimoni cultural més 
preuat de les lletres catalanes. Com a integrant privilegiat de la nomenada Generació 
del 50, a la qual també estaven lligats noms tan il·lustres com els de Blai Bonet, 
Jaume Vidal Alcover o Llorenç Moyà, entre d’altres, Josep Maria Llompart col·laborà 
amb l’elaboració de la revista de capçalera d’aquest grup literari, ‘Raixa’, i començà 
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la seva activitat poètica, l’any 1951, amb l’antologia de Sanchís Guarner ‘Els poetes 
insulars de postguerra’. 

El primer llibre complet de Llompart es va titular ‘Poemes de Mondragó’, i sortí 
publicat l’any 1961. En anys posteriors veurien la llum altres obres que imitaren el 
llenguatge i l’estètica realista de la seva precursora, com ara ‘La terra d’Argensa’ 
(1972), ‘Memòries i confessions d’un adolescent de casa bona’ (1974) i ‘Urbanitat i 
Cortesia’ (1979). En canvi, ‘Mandràgol’, que data de l’any 1980, marcà el 
distanciament de l’autor amb l’escola realista per tal d’abordar altres formes i 
semàntiques literàries, caracteritzades per l’elaboració acurada del llenguatge i la 
reflexió, serena i profunda, sobre un dels temes que impregnaren l’obra de Llompart: 
la mort. 

El reconeixement unànime a la figura de Josep Maria Llompart li valgué el lliurament 
de nombrosos honors i distincions, entre els quals és important destacar la 
proclamació com a Fill Il·lustre de la ciutat de Palma de Mallorca, l’any 2009, i la 
concessió del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya, l’any 1982. 

Ara, coincidint amb el vintè aniversari de la seva defunció, aquesta institució, el 
Consell de Mallorca, pretén, amb la present declaració institucional, reivindicar 
davant la societat mallorquina la profunda i inesborrable empremta que deixà per a la 
posteritat Josep Maria Llompart i que pot ser gaudida, indefinidament, per part de les 
generacions presents i futures. 

A més, el Consell de Mallorca promourà una comissió amb representació 
proporcional dels grups polítics del Ple, a efectes d’organització d’actes i activitats 
commemoratives, donant participació a les institucions, entitats i col·lectius que hi 
vulguin participar.” 

Sotmesa la declaració a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

B) DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CENTENARI NAIXEMENT BARTOMEU 
ROSSELLÓ-PÒRCEL 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) llegeix la declaració 
institucional següent: 

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PEL CENTENARI DEL NAIXEMENT DE 
BARTOMEU ROSSELLÓ-PÒRCEL 

El Consell de Mallorca reconeix la importància i transcendència de la figura de 
Bartomeu Rosselló-Pòrcel, poeta, assagista i traductor, nascut a Palma l’any 1913, ara 
just fa 100 anys. 

Els inicis de la seva carrera foren molt influenciats per Gabriel Alomar, en quant a la 
seva vocació literària es refereix i als seus inicis en la col·laboració en la premsa local 
i la tradició poètica. 

Començà els estudis de Filosofia i Lletres a Barcelona, per després passar als de 
Romàniques, ingressà a la Residència dels Estudiants de Catalunya, on conegué 
Salvador Espriu i on també organitzà la biblioteca i dirigí les edicions de poesia de la 
institució. 
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L’any 1933 apareix el seu primer llibre, Nou poemes. Acabada la carrera, es trasllada 
a Madrid per preparar la tesi doctoral sobre l’estil de Gracián, que alternarà amb 
l’ensenyament i la redacció d’un assaig de la poesia de Quevedo i un estudi sobre 
Guillén. 

Tornà a Barcelona, en esclatar la guerra civil, mentre preparava oposicions per a 
adjunt a càtedra d’institut, i aviat es llicencià per qüestions de salut. 

A finals de desembre de 1937 es traslladà al sanatori del Brull (a Montseny) on moria 
el 5 de gener de 1938 a causa d’una tuberculosi pulmonar, deixant inacabada la 
traducció de Les Verrines de Ciceró i un volum de poemes, Imitació del foc, que fou 
publicat pòstumament l’any 1938, amb pròlegs d’Antoni Maria Sbert, Gabriel Alomar 
i Carles Riba i és la consolidació d’una poètica que es manifesta en la diversitat 
estilística i de models com ja havia anat refigurant en els poemaris anteriors, però que 
ara es presenta per primera vegada com a obra articulada més enllà dels assaigs 
tècnics. 

Ara coincidint amb el centenari del seu naixement, el Consell de Mallorca, pretén, 
amb la present declaració institucional, reivindicar davant la societat mallorquina la 
seva figura per tal que pugui ser apreciada pels ciutadans de les properes generacions. 

Així idò, el Consell de Mallorca promourà una comissió de feina amb representació 
proporcional dels grups polítics del Ple, per tal d’organitzar diferents actes 
commemoratius, donant participació a les institucions, entitats o col·lectius que s’hi 
vulguin incorporar.” 

Sotmesa la declaració a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

C) DECLARACIÓ INSTITUCIONAL VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES I LES 
NINES, GREU VIOLACIÓ DELS DRETS HUMANS. 

La Sra. LLINÀS (PP) llegeix la declaració institucional següent: 

“La commemoració del 8 de març pretén celebrar la lluita de la dona per la 
participació, en igualtat, en la societat. Però aquesta igualtat, entre dones i homes, 
encara es troba molt lluny d’aconseguir-se, malgrat els avanços dels darrers segles, 
ben al contrari, està experimentant un greu retrocés tant laboral com social i també 
polític. 

El que reclamam és una justa i digna aspiració a la qual el conjunt de la societat i 
institucions hem de sumar-nos. No hi ha dubte que les desigualtats de gènere i les 
discriminacions socials repercuteixen sobre el benestar social. 

L’ocupació, la premissa que permet l’autonomia de les persones, és la nostra principal 
preocupació. No obstant això i com ha passat sempre, la taxa d’atur femení és 
superior a la taxa d’atur masculí. Ara bé, en l’inici de la crisi va créixer la 
desocupació masculina com a efecte de la destrucció d’ocupació en alguns sectors 
d’activitat. No obstant això, en el moment actual la desocupació femenina creix 
espectacularment tal i com comprovam amb les últimes dades de l’EPA. 

El Parlament Europeu, a data 6 de febrer de 2013, va adoptar la resolució: Eliminació 
i prevenció de totes les formes de violència cap a les dones i les nines. En el seu text 
planteja, entre d’altres: 
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• La necessitat d’abordar la violència contra les dones d’una forma més sistemàtica. 

• Exigir un plantejament coordinat i multisectorial que impliqui totes les parts 
interessades. 

• Abordar totes les causes com la discriminació directa o indirecta, la prevalença 
dels estereotips de gènere i la falta d’igualtat entre dones i homes. 

• L’eliminació d’actituds socioculturals discriminatòries que reforcen la 
subordinació de les dones a la societat.  

El Parlament Europeu considera prioritari desenvolupar normes i disposicions i 
polítiques jurídiques internacionals que millorin els serveis per a les víctimes i 
la seva protecció i que fomentin la presa de consciència per canviar els 
comportaments, actituds i, sobretot, que donin garanties d’una aplicació 
suficient i coherent en totes les parts del món. A més, planteja fer una 
campanya mundial de sensibilització destinada a prevenir la violència contra 
les dones i les nines, tenint en compte les associacions existents entre els Estats 
i incloure les organitzacions de la societat civil i de dones.  

Constatant aquestes circumstàncies, el Consell de Mallorca manifesta la seva 
solidaritat amb totes les dones i nines violades arreu del món i rebutja tota forma de 
violència contra les dones i les nines i fa seva la resolució P7_TA(2013)0045 de 6 de 
febrer de 2013 del Parlament Europeu: ‘Eliminació i prevenció de totes les formes de 
violència cap a les dones i les nines’. 

El Consell de Mallorca impulsarà el pla d’igualtat entre dones i homes i el pla 
d’estratègia d’igualtat en coordinació amb l’Institut Balear de la Dona des del 
convenciment que aquests són els instruments més efectius per afavorir la igualtat i 
apoderament de les dones 

I, per últim, el Consell de Mallorca es compromet a la promoció de polítiques que 
permetin la coresponsabilitat en la vida laboral i familiar de dones i homes i el 
compliment de la Llei per la igualtat efectiva de dones i homes.” 

 

Sotmesa la declaració a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 3. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
DEL CONVENI EN MATÈRIA D’INTEROPERABILITAT ENTRE LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DE LES 
ILLES BALEARS. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

“El Consell Insular de Mallorca va signar, juntament amb el Govern de les Illes 
Balears, el Consell Insular de Menorca, el Consell Insular d’Eivissa, el Consell Insular 
de Formentera i l’Ajuntament de Palma, el Conveni de col·laboració en matèria 
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d’interoperabilitat telemàtica entre les Administracions públiques de l’àmbit territorial 
de les Illes Balears. 

La clàusula setzena de l’esmentat conveni crea una Comissió de Seguiment, que 
estarà integrada, entre d’altres, per un representant de cada consell insular. 

El director general d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic, en ofici de dia 18 de 
gener de 2013 (NRE 1781, de 23 de gener de 2013), ha sol·licitat que el Consell 
Insular de Mallorca designi la persona que l’ha de representar a la Comissió de 
Seguiment del conveni. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Designar el Sr. Jaume Juan García, conseller executiu de Presidència, com a titular, 
i el Sr. Segismundo Morey Ramon, director insular de Projectes, com a suplent, 
representants del Consell Insular de Mallorca a la Comissió de Seguiment del 
Conveni de col·laboració en matèria d’interoperabilitat telemàtica entre les 
Administracions públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears. 

2. Notificar-ho a les persones interessades i a la Direcció General d’Innovació i 
Desenvolupament Tecnològic.” 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en 
contra i catorze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca). 

 

 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PUNT 4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL  INSULAR  DE  MALLORCA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta que diu: 

“L’actual Reglament Orgànic fou aprovat per Acord plenari de dia 2 de juliol de 2001 
i modificat pels acords de dia 8 de març de 2004, 28 de juliol de 2008 i posteriorment 
13 d’octubre de 2011. 

El seu capítol VIII, regula el règim de les comissions insulars d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme i Patrimoni Històric, a les que caldria afegir la regulació de la 
composició de la Comissió Insular d’Artesania de Mallorca, vist el marc normatiu 
sobrevingut vigent, arrel del Decret 80/2010, de 18 de juny, que traspassà al Consell 
Insular de Mallorca les funcions i serveis en matèria d’artesania i de foment de la 
competivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes. 
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Per això, de conformitat amb els informes emesos per la cap de la secció d’Artesania 
de dia 23 de gener de 2013 i pel secretari general del CIM de dia 30 de gener de 2013, 
es proposa al Ple, l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del vigent Reglament orgànic del Consell 
Insular de Mallorca, que s’incorpora com annex a la present proposta. 

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la inserció dels 
corresponents anuncis en el tauler d’edictes del Consell Insular de Mallorca i en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears amb la finalitat que totes les persones que hi 
estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els 
suggeriments que considerin pertinents, dins el termini de trenta dies, comptadors des 
de la inserció de l’anunci corresponent en el butlletí. 

Així mateix , s’ha de donar audiència prèvia a les associacions inscrites en el Registre 
d’entitats de participació ciutadana del Consell Insular de Mallorca, les finalitats de 
les quals guardin relació directa amb l’objecte de la disposició. 

Un cop es resolguin les reclamacions, les objeccions i les observacions que s’hagin 
pogut formular, la proposta definitiva s’ha de trametre a l’Institut Balear de la Dona, 
atès que, d’acord amb l’article 7, lletra g), de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a 
la dona, “en totes les normatives dictades per les distintes administracions, s’ha 
d’adjuntar un informe sobre el seu impacte de gènere, elaborar per l’Institut Balear de 
la Dona”.  

ANNEX 

(OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ) 

Modificacions del capítol VIII del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca: 

Primera. L’enunciat del capítol VIII canvia la redacció, que s’estableix de la forma 
següent: «Les comissions insulars d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Patrimoni 
Històric i Artesania.» 

Segon. La secció tercera passa a titular-se «Comissió Insular d’Artesania de 
Mallorca» i es crea la secció quarta amb el títol següent «Funcionament i règim 
jurídic de les comissions insulars», en què s’inclouen els articles 43 i 44. 

Tercer. S’afegeixen, dintre de la secció segona, els articles següents amb la redacció 
que hi ha a continuació: 

Article 42 bis. La Comissió Insular d’Artesania de Mallorca  

1. La Comissió Insular d’Artesania de Mallorca exerceix, amb caràcter general, les 
competències que va assumir el Consell Insular de Mallorca en virtut del Decret de la 
Comunitat Autònoma 80/2010, de 18 de juny, sobre el traspàs al Consell Insular de 
Mallorca de les funcions i els serveis en matèria d’artesania i de foment de la 
competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes, tret del 
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cas que una norma de rang superior les atribueixi expressament a un altre òrgan del 
Consell. 

2. Les sessions de la Comissió Insular d’Artesania de Mallorca són públiques. 

3. Aquesta Comissió Insular té les atribucions específiques següents: 

a) Atorgar la Carta d’Artesà i la Carta de Mestre Artesà, així com qualsevol 
modificació d’aquesta condició reconeguda administrativament. 

b) Atorgar el document de Qualificació Artesanal de reconeixement de la condició 
d’Empresa Artesana, pel que fa a la qualitat artesana: 

-atorgament dels distintius de qualitat artesana a les empreses 

-declaració de zones d’interès artesanal. 

c) Informar sobre la problemàtica que hi ha en el sector artesanal de Mallorca, així 
com proposar, si escau, les solucions pertinents. 

d) Sol·licitar a la ponència tècnica que elabori informes sobre les qüestions 
relacionades amb l’àmbit de la seva activitat. 

e) Proposar  i elevar al Govern de les Illes Balears l’actualització i la revisió del 
Repertori d’Oficis d’Artesans, així com de la regulació de les condicions necessàries 
per a obtenir la Carta d’Artesà, la Carta de Mestre Artesà i Empresa Artesana. 

f) Informar sobre els procediments administratius i les disposicions generals en 
matèria d’artesania. 

g) Qualsevol altra funció que li pugui conferir alguna disposició legal o reglamentària. 

Article 42 ter. Composició 

1. Integren la Comissió Insular d’Artesania de Mallorca membres de la corporació, 
d’acord amb els criteris següents: 

a) La Presidència del Consell ha de nomenar una persona per a ocupar-ne la 
presidència i una altra per a la vicepresidència, d’entre els seus consellers i 
conselleres, que poden ser tant electes com executius. El vicepresident o la 
vicepresidenta ha de substituir la persona que ocupa la presidència en els casos de 
vacant, absència, malaltia o impediment, els quals l’impossibilitin per a exercir les 
seves funcions. 

b) Integra la Comissió un mínim de 5 consellers o conselleres electes i un màxim de 
15. Correspon al Ple del Consell Insular determinar el nombre de membres de la 
Comissió, mitjançant un acord, de la qual tots els grups polítics han de formar part 
proporcionalment al nombre de consellers i conselleres que els representen en el Ple. 
Igualment, han de designar una persona suplent per a cada una de titular. 
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c) La designació a la Comissió dels membres a què es fa referència en l’apartat b) s’ha 
de fer mitjançant escrit de la persona portaveu de cada grup adreçat a la Presidència, 
de la qual s’ha de donar compte al Ple. 

2. Així mateix, formen part de la Comissió Insular d’Artesania, com a vocals amb veu 
i sense vot 

a) Una persona assessora jurídica, que la Presidència del Consell Insular de Mallorca 
nomena d’entre el funcionariat del grup A1, amb titulació de llicenciatura en Dret, a 
proposta de la presidència de la Comissió. 

b) El president o la presidenta de la Ponència Tècnica d’Artesania. 

3. I també en forma part la persona que ha de fer les funcions de secretaria, que ha de 
gaudir de la condició de personal funcionari del Consell Insular de Mallorca, ha de 
pertànyer al grup A1 i ha de tenir la llicenciatura en Dret. La Presidència del Consell 
l’ha de designar, a més de la persona que l’ha de suplir, a proposta de la persona 
titular de la Secretaria General. 

4. En l’acord de constitució de la Comissió Insular d’Artesania de Mallorca se n’ha de 
determinar la composició, tenint en compte els criteris establerts en els apartats 
anteriors. 

5. La persona que n’ocupa la presidència, per si mateixa o a proposta de qualsevol de 
les vocalies, pot sol·licitar que representants d’entitats i associacions assisteixin a la 
Comissió Insular, o convidar-ne a assistir-hi, per a il·lustrar-la, els quals hi tenen veu, 
però no vot. 

Article 42 quater. Ponència Tècnica d’Artesania 

 1. Com a òrgan consultiu i tècnic encarregat d’estudiar, avaluar i elaborar les 
propostes dels expedients que la Comissió ha de resoldre, s’ha de constituir una 
Ponència Tècnica d’Artesania, els dictàmens de la qual són previs i preceptius. 

2. La Ponència Tècnica, amb la finalitat d’estudiar i avaluar adequadament les 
sol·licituds, pot delegar en la persona que ocupa la secretaria i, com a mínim, en un 
vocal de la Ponència Tècnica que comprovin la qualificació professional, amb 
l’assistència d’un assessor de l’ofici, si escau.  

3. La Ponència té també la funció d’elaborar els informes que eventualment sol·licita 
la Comissió sobre matèries de la seva competència. 

Article 42  quinquies. Composició de la Ponència Tècnica d’Artesania: 

1. Són membres de la Ponència Tècnica d’Artesania, amb veu i vot: 

a) El president o la presidenta, que ha de nomenar la Presidència del Consell Insular 
de Mallorca i que pot ser tant el director o la directora insular, el secretari o la 
secretària tècnica amb competències en la matèria o un funcionari o funcionària del 
Consell Insular del grup A1.  
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b) El vicepresident o la vicepresidenta, que ha de designar la Presidència del Consell 
Insular de Mallorca d’entre les persones indicades en l’apartat anterior i que 
substitueix la persona que ocupa el càrrec de la presidència en cas d’absència, malaltia 
o impossibilitat. 

c) 2 tècnics o tècniques del Consell Insular de Mallorca, que ha de nomenar la 
Presidència de la Comissió Insular. 

d) 5 mestres artesans o mestres artesanes, representatius de diferents sectors, que ha 
de nomenar la Presidència de la Comissió. 

e) 1 representant de l’Escola de Disseny de les Illes Balears (EDIB). 

f) 1 representant de l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI). 

g) 1 representant de l’Ajuntament de Palma. 

2. Formen igualment part de la Ponència Tècnica d’Artesania, amb veu i sense vot: 

a) El secretari o la secretària, que ha de ser la persona designada com a secretària de la 
Comissió Insular. També pot exercir aquest càrrec una altra persona funcionària que 
reuneixi les característiques requerides per al càrrec de secretària de la Comissió, 
nomenada pel mateix procediment. 

b) El president o la presidenta, per si mateix o a proposta de qualsevol dels vocals, pot 
sol·licitar l’assistència a la Ponència Tècnica d’autoritats, entitats i associacions, i 
d’un o de diversos mestres artesans especialistes en l’ofici pertinent per a il·lustrar-la 
sobre els exàmens per a obtenir la carta de mestre artesà o carta d’artesà, els quals hi 
tenen veu, però no vot. 

3. Per acord del Ple del Consell, s’han de fixar les indemnitzacions de les persones 
que ocupen les vocalies de l’apartat 1.d  i de les persones assessores de la Ponència 
Tècnica. 

Quart.- Aquesta modificació entra en vigor quan s’aprovi definitivament i, publicada 
en el BOIB, transcorri el termini de quinze dies hàbils, d’acord amb l’article 70 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.” 

 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) inicia la seva intervenció. 

Destaca que es tracta d’una aprovació inicial del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca (ROC) 
per tal de dur a terme la creació de la Comissió Insular d’Artesania de Mallorca, la qual dirigeix, amb 
caràcter general, les competències que va assumir el Consell de Mallorca en virtut del Decret 80/2010 
de 18 de juny de la Comunitat Autònoma sobre el traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions 
i els serveis en matèria d’artesania i de foment de la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament 
de les empreses artesanes, tret del cas que una norma de rang superior les atribueixi expressament a un 
altre òrgan.  

Fa notar que les atribucions específiques de l’esmentada comissió són la d’atorgar la Carta d’Artesà i la 
Carta de Mestre Artesà, reconegudes des del punt de vista administratiu; atorgar el document de 
qualificació artesanal de reconeixement de la condició d’empresa artesana, quant a la qualitat artesana; 
informar sobre la problemàtica que existeix al sector artesanal de Mallorca i proposar, si s’escau, les 
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solucions pertinents; sol·licitat a la Ponència Tècnica d’Artesania que elabori informes sobre les 
qüestions relacionades amb l’àmbit de la seva activitat; proposar i elevar al Govern de les Illes Balears 
l’actualització i la revisió del repertori d’oficis artesans, així com de la regulació de les condicions 
necessàries per obtenir la Carta d’Artesà, la Carta de Mestre Artesà i la d’Empresa Artesana; informar 
sobre els procediments administratius i de les Disposicions Generals en matèria d’artesania i qualsevol 
altra funció que li pugui conferir alguna disposició legal o reglamentària. 

Explica que també regula la seva composició, i sobre aquesta qüestió incideix en algunes qüestions que 
varen sorgir a la Comissió Informativa i que explica tot seguit, amb la intenció d’arribar a un acord 
amb el Grup polític PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca, que és qui va proposar aquesta qüestió. 

Pel que fa a l’article 42 quinquies G, que indica que són membres de la Ponència Tècnica d’Artesania, 
amb veu i vot, un representant de l’Ajuntament de Palma, opina que seria correcte substituir aquest 
punt G per un representant d’un municipi que sigui assignat per la Federació d’Entitats Locals de les 
Illes Balears per tal que la representació municipal la proposi aquest organisme.  

Quant a l’apartat D, que proposa que siguin cinc persones, com a mestres artesans representants de 
diferents sectors, que ha de nomenar la presidència de la Comissió a proposta del Gremi d’Artesans, 
atès que s’ha de definir molt bé allò que és el Gremi d’Artesans, opina que seria més convenient fer 
l’aprovació inicial en els termes que se proposen avui i durant la fase d’exposició pública donar 
participació a totes les entitats, de forma que basant-se en tot allò que puguin aportar o al·legar al 
reglament inicial els diferents gremis o els representants, incorporar al nou reglament aquestes 
apreciacions.  

Reitera que és el més oportú, al seu parer, per raons de procediment i per tal de garantir la 
representativitat dels diversos sectors i ser equànimes a l’hora d’atorgar aquesta participació.  

Expressa la seva disposició a entrar en un debat si es considera necessari. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé tot seguit. 

Recorda que el seu Grup polític ja ho va proposar a la Comissió Informativa. Fa notar que és més 
transcendent la Ponència Tècnica en sí, per la qual cosa demana que quedi ja reflectit en l’apartat D que 
els cinc mestres artesans que ha de nomenar la Presidenta siguin nomenats a proposta de l’Associació 
de Mestres Artesans.  

Observa que totes les persones que tenen la carta de Mestre Artesà de Mallorca pertanyen a aquesta 
associació. Diu que no en coneix cap que no hi pertanyi, tot i que podria ser que n’hi hagi alguna. 
Considera que té tota la representació necessària per poder proposar les persones que cregui més 
adients per estar en aquesta comissió. 

Diu que no entenen tampoc que hi hagi d’haver un representant de l’Ajuntament de Palma, perquè no 
fa res en matèria d’artesania i per aquest motiu demanen que s’elimini, l’apartat G que ho estableix. 

Reitera les dues peticions: que s’elimini l’apartat G i, quant a l’apart D, que la proposta la faci 
l’Associació de Mestres Artesans. 

Anuncia que si no s’accepten aquestes petites modificacions el seu Grup s’abstendrà en la votació. Diu 
que consideren positiu que se creï la comissió perquè comenci a treballar, però en tot cas ja faran les 
al·legacions que considerin oportunes.  

La Sra. GÓMEZ (PSOE) intervé a continuació. 

Anuncia que el PSOE també s’abstendrà a la votació, atès que per bé que estan totalment d’acord amb 
la creació de l’esmentada comissió opinen que aquesta proposta se pot millorar, sobretot quant a la 
representació del sector.  

Diu també que continuaran reclamant que totes les comissions continuïn essent representatives d’aquest 
Ple i que volen que aquesta abstenció s’entengui en sentit positiu, perquè durant el període d’exposició 
al públic hi faran les al·legacions pertinents per tal d’intentar millorar aquesta comissió. 

El Sr. ROTGER intervé per tancar el debat. 



 16

Torna a dir que es tracta de la fase inicial de l’aprovació del ROC i fa notar que la seva aprovació és 
urgent i necessària per tal que el Consell de Mallorca pugui dur endavant la gestió de les competències 
que li són pròpies, en benefici del sector.  

Informa que ja ha manifestat al portaveu del Grup PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca que, quant 
a l’apartat G de l’article 42, el PP ve a bé a acceptar la transacció que s’ha proposat, de forma que allà 
on diu: “un representant de l’Ajuntament de Palma” digui “un representant nomenat per la Federació 
d’Entitats Locals de les Illes Balears”.  

En canvi, pel que fa a l’apartat D, el mantenen tal com s’ha presentat.  

Reitera els motius que ha explicat durant la seva primera intervenció, raó per la qual deixen oberta la 
redacció que se presenta avui, de forma que pugui ser modificada un cop acabat el termini 
d’al·legacions.  

Fa notar que en aquest moment no és possible fer ús de la paraula gremi des del punt de vista tècnic, 
però afirma que tan aviat com s’hagin produït les al·legacions oportunes no tendran cap inconvenient a 
acceptar que les cinc persones amb la consideració de mestres artesans o mestresses artesanes puguin 
ser representatives dels diferents sectors i nomenades d’entre les persones proposades pels 
representants dels distints sectors.  

Sotmesa l’esmena proposada pel PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca a votació, 
es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

Sotmesa l’esmena proposada pel PP a votació, s’aprova per unanimitat. 

En conseqüència de la proposta esmenada que conformada amb els termes següents: 

 “L’actual Reglament Orgànic fou aprovat per Acord plenari de dia 2 de juliol de 2001 
i modificat pels acords de dia 8 de març de 2004, 28 de juliol de 2008 i posteriorment 
13 d’octubre de 2011. 

El seu capítol VIII, regula el règim de les comissions insulars d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme i Patrimoni Històric, a les que caldria afegir la regulació de la 
composició de la Comissió Insular d’Artesania de Mallorca, vist el marc normatiu 
sobrevingut vigent, arrel del Decret 80/2010, de 18 de juny, que traspassà al Consell 
Insular de Mallorca les funcions i serveis en matèria d’artesania i de foment de la 
competivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes. 

Per això, de conformitat amb els informes emesos per la cap de la secció d’Artesania 
de dia 23 de gener de 2013 i pel secretari general del CIM de dia 30 de gener de 2013, 
es proposa al Ple, l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del vigent Reglament orgànic del Consell 
Insular de Mallorca, que s’incorpora com annex a la present proposta. 

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la inserció dels 
corresponents anuncis en el tauler d’edictes del Consell Insular de Mallorca i en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears amb la finalitat que totes les persones que hi 
estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els 
suggeriments que considerin pertinents, dins el termini de trenta dies, comptadors des 
de la inserció de l’anunci corresponent en el butlletí. 
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Així mateix , s’ha de donar audiència prèvia a les associacions inscrites en el Registre 
d’entitats de participació ciutadana del Consell Insular de Mallorca, les finalitats de 
les quals guardin relació directa amb l’objecte de la disposició. 

Un cop es resolguin les reclamacions, les objeccions i les observacions que s’hagin 
pogut formular, la proposta definitiva s’ha de trametre a l’Institut Balear de la Dona, 
atès que, d’acord amb l’article 7, lletra g), de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a 
la dona, “en totes les normatives dictades per les distintes administracions, s’ha 
d’adjuntar un informe sobre el seu impacte de gènere, elaborar per l’Institut Balear de 
la Dona”.  

ANNEX 

(OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ) 

Modificacions del capítol VIII del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca: 

Primera. L’enunciat del capítol VIII canvia la redacció, que s’estableix de la forma 
següent: «Les comissions insulars d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Patrimoni 
Històric i Artesania.» 

Segon. La secció tercera passa a titular-se «Comissió Insular d’Artesania de 
Mallorca» i es crea la secció quarta amb el títol següent «Funcionament i règim 
jurídic de les comissions insulars», en què s’inclouen els articles 43 i 44. 

Tercer. S’afegeixen, dintre de la secció segona, els articles següents amb la redacció 
que hi ha a continuació: 

Article 42 bis. La Comissió Insular d’Artesania de Mallorca  

1. La Comissió Insular d’Artesania de Mallorca exerceix, amb caràcter general, les 
competències que va assumir el Consell Insular de Mallorca en virtut del Decret de la 
Comunitat Autònoma 80/2010, de 18 de juny, sobre el traspàs al Consell Insular de 
Mallorca de les funcions i els serveis en matèria d’artesania i de foment de la 
competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes, tret del 
cas que una norma de rang superior les atribueixi expressament a un altre òrgan del 
Consell. 

2. Les sessions de la Comissió Insular d’Artesania de Mallorca són públiques. 

3. Aquesta Comissió Insular té les atribucions específiques següents: 

a) Atorgar la Carta d’Artesà i la Carta de Mestre Artesà, així com qualsevol 
modificació d’aquesta condició reconeguda administrativament. 

b) Atorgar el document de Qualificació Artesanal de reconeixement de la condició 
d’Empresa Artesana, pel que fa a la qualitat artesana: 

-atorgament dels distintius de qualitat artesana a les empreses 
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-declaració de zones d’interès artesanal. 

c) Informar sobre la problemàtica que hi ha en el sector artesanal de Mallorca, així 
com proposar, si escau, les solucions pertinents. 

d) Sol·licitar a la ponència tècnica que elabori informes sobre les qüestions 
relacionades amb l’àmbit de la seva activitat. 

e) Proposar  i elevar al Govern de les Illes Balears l’actualització i la revisió del 
Repertori d’Oficis d’Artesans, així com de la regulació de les condicions necessàries 
per a obtenir la Carta d’Artesà, la Carta de Mestre Artesà i Empresa Artesana. 

f) Informar sobre els procediments administratius i les disposicions generals en 
matèria d’artesania. 

g) Qualsevol altra funció que li pugui conferir alguna disposició legal o reglamentària. 

Article 42 ter. Composició 

1. Integren la Comissió Insular d’Artesania de Mallorca membres de la corporació, 
d’acord amb els criteris següents: 

a) La Presidència del Consell ha de nomenar una persona per a ocupar-ne la 
presidència i una altra per a la vicepresidència, d’entre els seus consellers i 
conselleres, que poden ser tant electes com executius. El vicepresident o la 
vicepresidenta ha de substituir la persona que ocupa la presidència en els casos de 
vacant, absència, malaltia o impediment, els quals l’impossibilitin per a exercir les 
seves funcions. 

b) Integra la Comissió un mínim de 5 consellers o conselleres electes i un màxim de 
15. Correspon al Ple del Consell Insular determinar el nombre de membres de la 
Comissió, mitjançant un acord, de la qual tots els grups polítics han de formar part 
proporcionalment al nombre de consellers i conselleres que els representen en el Ple. 
Igualment, han de designar una persona suplent per a cada una de titular. 

c) La designació a la Comissió dels membres a què es fa referència en l’apartat b) s’ha 
de fer mitjançant escrit de la persona portaveu de cada grup adreçat a la Presidència, 
de la qual s’ha de donar compte al Ple. 

2. Així mateix, formen part de la Comissió Insular d’Artesania, com a vocals amb veu 
i sense vot 

a) Una persona assessora jurídica, que la Presidència del Consell Insular de Mallorca 
nomena d’entre el funcionariat del grup A1, amb titulació de llicenciatura en Dret, a 
proposta de la presidència de la Comissió. 

b) El president o la presidenta de la Ponència Tècnica d’Artesania. 

3. I també en forma part la persona que ha de fer les funcions de secretaria, que ha de 
gaudir de la condició de personal funcionari del Consell Insular de Mallorca, ha de 



 19

pertànyer al grup A1 i ha de tenir la llicenciatura en Dret. La Presidència del Consell 
l’ha de designar, a més de la persona que l’ha de suplir, a proposta de la persona 
titular de la Secretaria General. 

4. En l’acord de constitució de la Comissió Insular d’Artesania de Mallorca se n’ha de 
determinar la composició, tenint en compte els criteris establerts en els apartats 
anteriors. 

5. La persona que n’ocupa la presidència, per si mateixa o a proposta de qualsevol de 
les vocalies, pot sol·licitar que representants d’entitats i associacions assisteixin a la 
Comissió Insular, o convidar-ne a assistir-hi, per a il·lustrar-la, els quals hi tenen veu, 
però no vot. 

Article 42 quater. Ponència Tècnica d’Artesania 

 1. Com a òrgan consultiu i tècnic encarregat d’estudiar, avaluar i elaborar les 
propostes dels expedients que la Comissió ha de resoldre, s’ha de constituir una 
Ponència Tècnica d’Artesania, els dictàmens de la qual són previs i preceptius. 

2. La Ponència Tècnica, amb la finalitat d’estudiar i avaluar adequadament les 
sol·licituds, pot delegar en la persona que ocupa la secretaria i, com a mínim, en un 
vocal de la Ponència Tècnica que comprovin la qualificació professional, amb 
l’assistència d’un assessor de l’ofici, si escau.  

3. La Ponència té també la funció d’elaborar els informes que eventualment sol·licita 
la Comissió sobre matèries de la seva competència. 

Article 42  quinquies. Composició de la Ponència Tècnica d’Artesania: 

1. Són membres de la Ponència Tècnica d’Artesania, amb veu i vot: 

a) El president o la presidenta, que ha de nomenar la Presidència del Consell Insular 
de Mallorca i que pot ser tant el director o la directora insular, el secretari o la 
secretària tècnica amb competències en la matèria o un funcionari o funcionària del 
Consell Insular del grup A1.  

b) El vicepresident o la vicepresidenta, que ha de designar la Presidència del Consell 
Insular de Mallorca d’entre les persones indicades en l’apartat anterior i que 
substitueix la persona que ocupa el càrrec de la presidència en cas d’absència, malaltia 
o impossibilitat. 

c) 2 tècnics o tècniques del Consell Insular de Mallorca, que ha de nomenar la 
Presidència de la Comissió Insular. 

d) 5 mestres artesans o mestres artesanes, representatius de diferents sectors, que ha 
de nomenar la Presidència de la Comissió. 

e) 1 representant de l’Escola de Disseny de les Illes Balears (EDIB). 

f) 1 representant de l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI). 
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g) 1 representant nomenat per la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears.  

2. Formen igualment part de la Ponència Tècnica d’Artesania, amb veu i sense vot: 

a) El secretari o la secretària, que ha de ser la persona designada com a secretària de la 
Comissió Insular. També pot exercir aquest càrrec una altra persona funcionària que 
reuneixi les característiques requerides per al càrrec de secretària de la Comissió, 
nomenada pel mateix procediment. 

b) El president o la presidenta, per si mateix o a proposta de qualsevol dels vocals, pot 
sol·licitar l’assistència a la Ponència Tècnica d’autoritats, entitats i associacions, i 
d’un o de diversos mestres artesans especialistes en l’ofici pertinent per a il·lustrar-la 
sobre els exàmens per a obtenir la carta de mestre artesà o carta d’artesà, els quals hi 
tenen veu, però no vot. 

3. Per acord del Ple del Consell, s’han de fixar les indemnitzacions de les persones 
que ocupen les vocalies de l’apartat 1.d  i de les persones assessores de la Ponència 
Tècnica. 

Quart.- Aquesta modificació entra en vigor quan s’aprovi definitivament i, publicada 
en el BOIB, transcorri el termini de quinze dies hàbils, d’acord amb l’article 70 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.” 

 

 

Sotmesa la proposta esmenada a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap 
vot en contra i catorze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca). 
 

PUNT 5. PROPOSTA PER ACCEPTAR LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA 
PER LA FEDERACIÓ BALEAR DE HANDBOL DE LA SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA CONCEDIDA MITJANÇANT ACORD DE PLE DE DIA 10 DE 
MAIG DE 2012, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE 
L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR, ATÈS QUE LA LLEU DIFERÈNCIA 
DELS PARTITS PRESSUPOSTATS ALS REALITZATS I JUSTIFICATS NO 
SUPOSA CAP ALTERACIÓ LA FINALITAT PERSEGUIDA AMB LA 
SUBVENCIÓ. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 

“Atès que per Acord de Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 10 de maig de 
2012, es va aprovar la concessió d’una subvenció nominativa a la Federació Balear 
d’Handbol, per a l’activitat d’handbol, per import de 12.000,00 €. 

Atesa la documentació justificativa de les despeses corresponents a l’activitat 
subvencionada presentada per l’entitat beneficiària. 
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Atès l’informe de la Cap de Secció de Foment de l’Esport de  la Direcció Insular 
d’Esports amb el vistiplau de secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, el qual s’adjunta a la present proposta. 

Atès que l’entitat beneficiària ha de percebre una bestreta del 50% de la subvenció 
que ens ocupa. 

Atès l’informe de la cap de Secció de Foment de l’Esport de 22 de novembre de 2012. 

Atès l’informe de la Intervenció General núm. 20.02/12 de data 30 de novembre de 
2012. 

Atès el previst a l’article 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de lla Llei general de Subvencions. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció. 

Per tot això, propós al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Únic.- Acceptar la justificació presentada per la Federació Balear de Handbol de la 
subvenció nominativa concedida mitjançant Acord de Ple de dia 10 de maig de 2012, 
per al desenvolupament del programa de l’Esport per a l’edat escolar, atès que la lleu 
diferència dels partits pressupostats als realitzats i justificats no suposa cap alteració la 
finalitat perseguida amb la subvenció.”  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 6. PROPOSTA PER ACCEPTAR LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA 
PER LA FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LES ILLES BALEARS DE LA 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA MITJANÇANT ACORD DE PLE 
DE DIA 10 DE MAIG DE 2012, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 

“Atès que per Acord de Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 10 de maig de 
2012, es va aprovar la concessió d’una subvenció nominativa a la Federació de Futbol 
de les Illes Balears, per a l’activitat de futbol, per import de 195.000 €. 
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Atesa la documentació justificativa de les despeses corresponents a l’activitat 
subvencionada presentada per l’entitat beneficiària. 

Atès l’informe de la Cap de Secció de Foment de l’Esport de  la Direcció Insular 
d’Esports amb el vistiplau de secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, el qual s’adjunta a la present proposta. 

Atès que l’entitat beneficiària ha de percebre una bestreta del 50% de la subvenció 
que ens ocupa. 

Atès l’informe de la cap de Secció de Foment de l’Esport de 5 de desembre de 2012. 

Atès l’informe de la Intervenció General núm. 06/12 de data 11 de desembre de 2012. 

Atès el previst a l’article 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de lla Llei general de Subvencions. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció. 

Per tot això, propós al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Únic.- Acceptar la justificació presentada per la Federació de Futbol de les Illes 
Balears de la subvenció nominativa concedida mitjançant Acord de Ple de dia 10 de 
maig de 2012, per al desenvolupament del programa de l’Esport per a l’edat escolar, 
atès que la lleu diferència dels partits pressupostats als realitzats i justificats no suposa 
cap alteració la finalitat perseguida amb la subvenció.”  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

 
PUNT 7. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DEL CONSELL 
DE MALLORCA I DELS ORGANISMES QUE EN DEPENEN. 
 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Presidència que diu: 

“Antecedents 
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1. Dia 15 de novembre de 2012, el conseller executiu de Presidència acordà iniciar la 
tramitació de l’expedient corresponent a l’elaboració de l’Ordenança esmentada. 

2. L’Oficina Jurídica dels Òrgans Executiu elaborà l’avantprojecte d’Ordenança, 
juntament amb el Servei d’Informàtica i Telecomunicacions. 

3. L’Oficina Jurídica dels Òrgans Executiu demanà informe a tots els departaments 
del Consell de Mallorca, així com als organismes autònoms que en depenen. 

4. El Departament d’Urbanisme i Territori i l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística hi presentaren les consideracions oportunes. 

5. La Secretaria General, dia 29 de gener de 2013, n’emeté l’informe corresponent. 

6. La Intervenció General, dia 1 de febrer de 2013, n’emeté l’informe corresponent. 

Fonaments 

1. L’Ordenança es dicta per a donar compliment a les disposicions contingudes en la 
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que 
reconeix el dret (no la possibilitat) de la ciutadania a relacionar-se amb les 
Administracions públiques per mitjans electrònics en el desenvolupament dels 
procediments administratius, així com obtenir informació, realitzar consultes i 
al·legacions, formular sol·licituds, manifestar el consentiment, establir pretensions, 
efectuar pagaments, realitzar transaccions i oposar-se a les resolucions i actes 
administratius.  

2. En la Disposició final tercera de la LAECSP s’estableix que, en l’àmbit de 
l’Administració autonòmica i local, els drets reconeguts per a la ciutadana a la 
mateixa llei han de poder ser exercits en relació amb la totalitat dels procediments i de 
les actuacions de la seva competència a partir de 31 de desembre de 2009, sempre que 
ho permetin les disponibilitats pressupostàries. Per tant, s’ha de concloure que és 
obligació d’aquestes administracions adoptar les mesures necessàries per a fer efectiu 
el mandat del legislador. 

Per això, propòs al Ple, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa General i 
de Comptes, que adopti l’acord següent: 

1. Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica del 
Consell de Mallorca i els organismes que en depenen, que s’incorpora com annex a 
aquesta proposta. 

2. Sotmetre l’expedient a informació pública, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents en el tauler d’edictes del Consell de Mallorca i en el Butlletí Oficial de 
les Illes Balears, amb la finalitat que totes les persones que hi estiguin interessades 
puguin examinar-lo i presentar-hi les reclamacions i els suggeriments que considerin 
pertinents, dins el termini de trenta dies, comptadors des de la inserció de l’anunci 
corresponent en el dit butlletí.  
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Un cop resoltes les reclamacions, les objeccions i les observacions que s’hi han pogut 
formular, la proposta definitiva s’ha de trametre a l’Institut Balear de la Dona, atès 
que, d’acord amb l’article 7, lletra g), de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la 
dona, «en totes les normatives dictades per les distintes administracions, s’ha 
d’adjuntar un informe sobre el seu impacte de gènere, elaborat per l’Institut Balear de 
la Dona». 

Si durant el termini d’informació pública no es presenten reclamacions ni 
suggeriments, l’acord s’entén definitivament aprovat i es publica el text íntegre de 
l’Ordenança en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 

ORDENANÇA PER LA QUAL ES REGULA L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I ELS ORGANISMES QUE EN 
DEPENEN 

Contingut 

PREÀMBUL ........................................................................................................................... 26 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS........................................................................... 27 
Article 1. Objecte ................................................................................................................ 27 
Article 2. Àmbit d'aplicació subjectiu................................................................................. 27 
Article 3. Àmbit d’aplicació objectiu.................................................................................. 28 

CAPÍTOL II. DRETS I DEURES DELS CIUTADANS I DE LES CIUTADANES EN LA 
RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA .................................................... 28 

Article 4. Drets dels ciutadans i de les ciutadanes en el marc de l’administració electrònica
............................................................................................................................................. 28 
Article 5. Deures dels ciutadans i de les ciutadanes en el marc de les relacions 
administratives efectuades a través de mitjans electrònics ................................................. 29 

CAPÍTOL III. PRINCIPIS GENERALS DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA......... 30 
Article 6. Principis rectors de l’administració electrònica en l’àmbit de l’Administració 
insular.................................................................................................................................. 30 
Article 7. Principis organitzatius de l’administració electrònica ........................................ 30 
Article 8. Principis generals d’accés electrònic dels ciutadans i de les ciutadanes al 
procediment administratiu................................................................................................... 31 
Article 9. Principis informadors de foment i promoció de la cooperació interadministrativa 
en matèria d’administració electrònica ............................................................................... 32 

CAPÍTOL IV. MITJANS D’ACCÉS ALS SERVEIS ELECTRÒNICS I SEU 
ELECTRÒNICA ..................................................................................................................... 33 

Article 10. Mitjans d’accés als serveis electrònics.............................................................. 33 
Article 11. Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca............................................... 33 
Article 12. Informació sobre l’organització i els serveis d’interès general......................... 35 
Article 13. Informació administrativa ................................................................................. 36 
Article 14. Qualitat i seguretat en la seu electrònica........................................................... 36 
Article 15. Tauler d’edictes electrònic ................................................................................ 37 

CAPÍTOL V. NORMES D’IDENTIFICACIÓ I D’AUTENTIFICACIÓ ELECTRÒNICA.. 37 
Article 16. Sistema de firma electrònica per a l’actuació administrativa automatitzada .... 37 
Article 17. Normes d’identificació, d’autenticitat i de signatura electrònica dels òrgans 
administratius i del personal al servei de l’Administració insular ...................................... 38 



 25

Article 18. Intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació ................... 39 
Article 19. Interoperativitat de la identificació i l’autenticació per mitjans electrònics 
certificats............................................................................................................................. 39 

CAPÍTOL VI. IDENTIFICACIÓ, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I PRESENTACIÓ 
D’ESCRITS PER PART DE LA CIUTADANIA................................................................... 39 

Article 20. Instruments d’identificació i acreditació de la voluntat dels ciutadans i les 
ciutadanes............................................................................................................................ 39 
Article 21. Requisits d’identificació en l’accés dels ciutadans i les ciutadanes a la 
informació administrativa electrònica................................................................................. 40 
Article 22. Requisits d’identificació i d’acreditació de la voluntat dels ciutadans i les 
ciutadanes en la presentació d’escrits.................................................................................. 41 

CAPÍTOL VII. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ELECTRÒNIC........................... 42 
Article 23. Tràmits i procediments incorporats a la tramitació per via electrònica ............ 42 
Article 24. Catàleg de tràmits i procediments accessibles per via electrònica.................... 42 
Article 25. Expedient electrònic.......................................................................................... 42 
Article 26. Actuació administrativa automatitzada ............................................................. 43 
Article 27. Iniciació............................................................................................................. 43 
Article 28. Actes administratius, comunicacions amb els ciutadans i les ciutadanes i 
validesa dels documents electrònics.................................................................................... 44 
Article 29. Exigència i acreditació de representació ........................................................... 45 
Article 30. Tramitació per via electrònica dels procediments............................................. 45 
Article 31. Presentació de documents i declaració responsable.......................................... 45 
Article 32. Certificats administratius electrònics i transmissió de dades ............................ 46 
Article 33 Còpies electròniques i trasllat de documents en suport paper............................ 47 
Article 34. Acabament ........................................................................................................ 48 
Article 35. La notificació per mitjans electrònics ............................................................... 48 

CAPÍTOL VIII. REGISTRE, ARXIVAMENT I ACCÉS ALS DOCUMENTS 
ELECTRÒNICS...................................................................................................................... 50 

Article 36. Registre electrònic............................................................................................. 50 
Article 37. Arxiu electrònic de documents.......................................................................... 52 
Article 38. Preservació i accés als registres i als arxius electrònics.................................... 52 

CAPÍTOL IX. FACTURA ELECTRÒNICA.......................................................................... 53 
Article 39. La factura electrònica........................................................................................ 53 

CAPÍTOL X. INCORPORACIÓ DE PROCEDIMENTS A LA TRAMITACIÓ 
ELECTRÒNICA I CATÀLEG DE PROCEDIMENTS. COORDINACIÓ I GESTIÓ DE 
L’ACTUACIÓ FETA amb MITJANS ELECTRÒNICS........................................................ 53 

Article 40. Mecanisme per a incorporar procediments a la tramitació electrònica ............. 53 
Article 41. Projecte d’incorporació ..................................................................................... 53 
Article 42. Aprovació del projecte d’incorporació.............................................................. 54 
Article 43. Coordinació de l’actuació fetaamb mitjans electrònics..................................... 54 
Article 44. Gestió de la seu electrònica............................................................................... 54 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES......................................................................................... 54 
Primera. Procediments en curs............................................................................................ 54 
Segona. Seu electrònica ...................................................................................................... 55 
Tercera. Notificació electrònica .......................................................................................... 55 
Quarta. Registre electrònic.................................................................................................. 55 
Cinquena. Arxiu electrònic ................................................................................................. 55 
Sisena. Tauler d’edictes electrònic...................................................................................... 56 
Setena. Registre de funcionaris habilitats ........................................................................... 56 
Vuitena. Representació ....................................................................................................... 56 



 26

DISPOSICIONS FINALS ....................................................................................................... 56 
Primera. Desplegament i execució de l’Ordenança ............................................................ 56 
Segona. Formació del personal empleat públic al servei del Consell ................................. 56 
Tercera. Entrada en vigor.................................................................................................... 56 

PREÀMBUL 

El desenvolupament de les tecnologies de la informació produeix canvis accelerats en la 
forma i en el contingut de les relacions entre les persones i les societats en què s’integren. Es 
transformen les maneres de fer i de relacionar-se a totes les organitzacions, ja siguin 
públiques o privades. La implantació i la utilització intensiva d’aquestes tecnologies obliguen 
a redefinir les tasques del govern i de la gestió pública i incideixen en una transformació 
profunda dels mitjans i els procediments tradicionals de l’activitat administrativa. I un dels 
àmbits que experimenta una transformació major és el de les relacions entre els ciutadans i les 
administracions públiques. 

El Consell Insular de Mallorca està compromès amb aquests nous reptes, amb l’objectiu 
d’impulsar la societat de la informació i el coneixement i, especialment, el de crear una 
administració més oberta i accessible. 

Es fa necessari disposar d’un instrument normatiu per a determinar els drets i els deures dels 
ciutadans en aquest àmbit, per a regular les condicions, les garanties i els efectes jurídics de la 
utilització dels mitjans electrònics en les relacions amb els ciutadans i per a establir els 
principis generals d’actuació de la institució en aquesta matèria, especialment en el procés 
d’incorporació dels tràmits i dels procediments administratius a l’administració electrònica.  

En l’article 103 de la Constitució Espanyola es recull el principi d’eficàcia com un dels 
principis d’acord amb els quals ha d’actuar l’Administració pública. 

En l’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, s’estableix que les administracions 
públiques han d’impulsar la utilització de les tècniques i els mitjans electrònics, informàtics i 
telemàtics, per a desenvolupar l’activitat i exercir les competències, amb les limitacions que 
s’estableixen en la Constitució i en les lleis pel que fa a la utilització d’aquests mitjans. 

En l’article 29 de Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia 
de les Illes Balears, s’estableix que en l’àmbit de les seves competències els poders públics de 
les Illes Balears han d’impulsar l’accés a les noves tecnologies, a la plena integració de la 
societat de la informació i a la incorporació dels processos d’innovació. 

En la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, es va 
fixar un nou marc jurídic en què s’havia de desenvolupar l’administració electrònica. La Llei 
va consagrar els drets dels ciutadans a comunicar-se amb les administracions públiques per 
mitjans electrònics i la consegüent obligació de les administracions públiques de dotar-se de 
mitjans i sistemes electrònics que permetessin l’exercici d’aquest dret. No obstant això, la 
disposició final tercera de la Llei, en el paràgraf quart, de les entitats locals, supedita 
l’exercici dels drets dels ciutadans, que es reconeix en l’article 6 de la Llei, a la suficiència de 
les seves disponibilitats pressupostàries. 

Per mitjà d’aquesta Ordenança es regula l’ús dels mitjans electrònics en l’activitat 
administrativa insular, en especial en matèries tan rellevants com la difusió de la informació 
administrativa i l’accés a aquesta informació, en l’actuació procedimental i la participació 
ciutadana. 
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Aquesta Ordenança es dicta a l’empara de la potestat reglamentària i d’autoorganització 
reconeguda en l’article 61 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears; en l’article 6 de la 
Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; en l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i en compliment del que es disposa en 
l’article 45.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú; l’article 70 bis 3 de la dita llei de bases de 
règim local, i la disposició final tercera de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 
dels ciutadans als serveis públics. 

Aquesta Ordenança s’estructura en un preàmbul, deu capítols, vuit disposicions transitòries i 
tres de finals.  

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Objecte 

Aquesta ordenança regula la utilització dels mitjans electrònics a l’administració del Consell 
Insular de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen, amb la finalitat de fer 
possible la consecució més eficaç dels principis de transparència administrativa, proximitat i 
servei als ciutadans i les ciutadanes, que deriven de l’article 103 de la Constitució i de la 
legislació general administrativa. 

A l’efecte del que es disposa en aquesta ordenança, s’entén per mitjà electrònic qualsevol 
mecanisme, instal·lació, equip o sistema que permet produir, emmagatzemar o transmetre 
documents, dades i informacions, incloent-hi qualsevol xarxa de comunicació oberta o 
restringida, com Internet, telefonia fixa i mòbil o d’altres. 

En conseqüència, aquesta Ordenança té l’objecte de regular les condicions i els efectes 
jurídics de la utilització de les tecnologies de la informació en l’activitat administrativa, en les 
relacions entre les administracions públiques, així com en les seves relacions amb els 
ciutadans i les ciutadanes, amb la finalitat de garantir-ne els drets i, en especial, la regulació 
de les condicions i els efectes jurídics de l’ús dels mitjans electrònics en la tramitació dels 
procediments administratius. 

També és objecte d’aquesta Ordenança fixar els principis pels quals es regula la incorporació 
dels tràmits i dels procediments administratius a la tramitació per via electrònica, d’acord 
amb el que es disposa en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics (d’ara endavant, LAECSP). 

Article 2. Àmbit d'aplicació subjectiu 

1. Aquesta ordenança és aplicable:  

a) Al Consell Insular de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen, que, d’ara 
endavant, tindran la denominació conjunta d’Administració insular. 

b) A la ciutadania, entesa com a tal les persones físiques i jurídiques quan utilitzin 
mitjans electrònics en relacionar-se amb l’Administració insular. 

c) A les Administracions públiques que utilitzin mitjans electrònics en relacionar-se 
amb l’Administració insular en les matèries de competència insular. 
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2. L’Administració insular ha de promoure que les entitats de dret públic que en depenen, les 
societats i les fundacions del sector públic en què és majoritària directament o indirectament 
la seva representació, així com la resta dels organismes i de les entitats en què està 
representada, i les societats i les entitats concessionàries de serveis públics la titularitat de les 
quals és del Consell, en el marc de la prestació dels esmentats serveis o en l’exercici de 
potestats administratives delegades, adoptin progressivament les mesures necessàries per a 
prestar els serveis a través de mitjans electrònics, tot adequant-se a aquesta ordenança en tot 
allò que els és aplicable. 

Article 3. Àmbit d’aplicació objectiu 

1. Aquesta Ordenança s’aplica a les actuacions en què participa l’Administració insular que 
es fan per mitjans electrònics, i concretament a les següents: 

a) Les relacions amb els ciutadans i les ciutadanes que tenen caràcter jurídic i 
administratiu. 

b) La consulta per part dels ciutadans i les ciutadanes de la informació pública 
administrativa i de les dades administratives que són en poder de l’Administració insular. 

c) La realització dels tràmits i els procediments administratius incorporats a la 
tramitació per via electrònica, de conformitat amb el que es preveu en aquesta Ordenança. 

d) El tractament de la informació obtinguda per l’Administració insular en l’exercici de 
les seves potestats. 

2. Els principis generals continguts en aquesta Ordenança també s’apliquen a les 
comunicacions i les actuacions dels ciutadans i de les ciutadanes no sotmeses a l’ordenament 
jurídic i administratiu, i de manera especial a la comunicació d’avisos i d’incidències, la 
presentació de reclamacions i la formulació de suggeriments, sempre que no tenguin una 
regulació específica. 

CAPÍTOL II. DRETS I DEURES DELS CIUTADANS I DE LES CIUTADANES EN 
LA RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 

Article 4. Drets dels ciutadans i de les ciutadanes en el marc de l’administració 
electrònica 

1. En el marc de l’accés i la utilització de l’administració electrònica insular, es reconeixen 
als ciutadans i les ciutadanes els drets enunciats en la normativa bàsica estatal aplicable a 
l’accés electrònic dels ciutadans i de les ciutadanes als serveis públics i, en especial, els 
següents: 

a) Dret de relacionar-se amb l’Administració insular a través de mitjans electrònics, 
presentar documents, fer tràmits i procediments i, en general, exercir els drets i les facultats 
que li reconeix l’ordenament jurídic administratiu, amb total validesa i seguretat, excepte en 
els casos en què en una norma amb rang de llei s’estableixi la utilització d’un mitjà no 
electrònic. 

b) Dret d’exigir a l’Administració insular que se li adreci a través d’aquests mitjans i 
d’obtenir documents a través de formats electrònics. 
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c) Dret de no presentar documents que estiguin en poder de l’Administració insular o de 
la resta d’administracions públiques amb les quals s’ha signat un conveni d’intercanvi 
d’informació. 

d) Dret de gaudir de continguts electrònics de qualitat, accessibles, transparents i 
comprensibles. 

e) Dret d’accedir a la informació administrativa, als registres i als arxius a través de 
mitjans electrònics. 

f) Dret de participar en els processos de presa de decisions i en la millora de la gestió 
insular a través de mitjans electrònics, en els termes establerts en la normativa vigent, i de 
rebre resposta a les peticions i les consultes formulades. 

g) Dret d’accedir a l’administració electrònica i d’utilitzar-la, amb independència de les 
disminucions físiques o psíquiques, sempre que hi hagi els mitjans i les tecnologies que ho 
permetin. 

h) Dret de disposar de formació i suport en la utilització de l’administració electrònica. 

i) Dret d’accedir a l’administració electrònica i d’utilitzar-la amb independència de les 
eines tecnològiques emprades. 

j) Dret a la confidencialitat i la protecció de les seves dades personals i a la resta dels 
drets que li concedeix la normativa de protecció de dades, en especial el dret que la 
informació personal lliurada no pugui ser destinada a cap altra finalitat. 

k) Dret a la privacitat i la seguretat de les seves comunicacions amb l’Administració 
insular i de les comunicacions que pugui fer aquesta en què constin les dades de la persona. 

l) Dret a la conservació en format electrònic per part de l’Administració insular dels 
documents electrònics que formin part d’un expedient. 

2. L’exercici, l’aplicació i la interpretació d’aquests drets es duen a terme d’acord amb el que 
es preveu en la normativa aplicable i d’acord amb les previsions d’aquesta Ordenança. 

Article 5. Deures dels ciutadans i de les ciutadanes en el marc de les relacions 
administratives efectuades a través de mitjans electrònics 

1. En el marc de la utilització dels mitjans electrònics en l’activitat administrativa i en les 
seves relacions amb l’Administració insular, i per a garantir el bon funcionament i la gestió 
de la informació, les comunicacions, els processos i les aplicacions de l’Administració 
electrònica, els deures següents han de presidir l’actuació dels ciutadans i les ciutadanes: 

a) Deure d’utilitzar els serveis i els procediments de l’administració electrònica de bona 
fe i d’evitar-ne l’abús. 

b) Deure de facilitar a l’Administració insular, en l’àmbit de l’administració electrònica, 
informació veraç, completa i acurada, adequada a les finalitats per a les quals se sol·licita. 

c) Deure d’identificar-se en les relacions administratives per mitjans electrònics amb 
l’Administració insular, quan aquestes així ho requereixen. 
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d) Deure de custodiar els elements identificatius personals i intransferibles utilitzats en 
les relacions administratives per mitjans electrònics amb l’Administració insular. 

e) Deure de respectar el dret a la privacitat, la confidencialitat, la seguretat i la resta dels 
drets en matèria de protecció de dades. 

2. L’Administració insular vetlla pel compliment d’aquests deures, en el marc del previst en 
la normativa aplicable i d’acord amb les previsions d’aquesta Ordenança. 

CAPÍTOL III. PRINCIPIS GENERALS DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 

Article 6. Principis rectors de l’administració electrònica en l’àmbit de l’Administració 
insular 

L’Administració insular, en el marc de la utilització dels mitjans electrònics en l’activitat 
insular, se subjecta als principis enunciats en la normativa bàsica estatal aplicable a l’accés 
electrònic dels ciutadans i de les ciutadanes, que, per a l’àmbit d’aquesta Ordenança, es 
concreten en els anunciats en aquest capítol. 

Article 7. Principis organitzatius de l’administració electrònica 

L’actuació de l’Administració insular, en general, i la referida a l’impuls de l’administració 
electrònica, en particular, es regeixen pels principis següents: 

a) Principi de servei al ciutadà. L’Administració insular impulsa l’accés electrònic a la 
informació, els tràmits i els procediments administratius, per a possibilitar la consecució més 
eficaç dels principis constitucionals de transparència administrativa, proximitat i serveis als 
ciutadans i les ciutadanes. 

b) Principi de simplificació administrativa. L’Administració insular aprofita l’eficiència 
que comporta la utilització de tècniques d’administració electrònica, en particular eliminant 
tots els tràmits o les actuacions que es consideren no rellevants; redissenya els processos 
administratius, d’acord amb la normativa aplicable, i utilitza al màxim les possibilitats 
derivades de les tecnologies de la informació i la comunicació per a aconseguir més eficàcia i 
més eficiència en l’activitat administrativa, amb les garanties legals degudes en 
l’acompliment de les seves funcions. 

c) Principi d’impuls dels mitjans electrònics per a una més gran eficàcia i eficiència de 
l’actuació administrativa. L’Administració insular impulsa, de manera preferent, l’ús dels 
mitjans electrònics en el conjunt de la seva activitat. Per a la consecució d’aquest objectiu, 
aplica els mitjans personals i materials pertinents, i adopta les mesures necessàries per a la 
seva pràctica i efectivitat. 

Per a garantir aquest principi, d’Administració insular habilita diferents canals o mitjans per a 
prestar els serveis electrònics i garanteix l’accés dels ciutadans i les ciutadanes que no 
disposen dels mitjans propis o de prou coneixements. 

d) Principi de neutralitat tecnològica. L’Administració insular garanteix  la realització 
de les actuacions regulades en aquesta ordenança amb independència dels instruments 
tecnològics utilitzats, de manera que són l’evolució tecnològica i l’adopció de les tecnologies 
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dins la societat les que determinen la utilització dels mitjans tecnològics que, a cada moment, 
són més convenients. 

e) Principi d’interoperativitat. L’Administració insular garanteix l’adopció dels 
estàndards d’interoperativitat i vetlla, tot respectant criteris de seguretat, adequació tècnica i 
economia de mitjans, perquè els sistemes d’informació utilitzats per l’Administració insular 
siguin compatibles i es reconeguin amb els dels ciutadans i les ciutadanes i amb els d’altres 
administracions. 

f) Principi de confidencialitat, seguretat i protecció de dades. L’Administració insular, 
en l’impuls a l’administració electrònica, garanteix la protecció de la confidencialitat i la 
seguretat de les dades dels ciutadans i de les ciutadanes, en els termes definits en la normativa 
sobre protecció de dades. 

En aquest sentit, l’Administració insular aprofita la tecnologia disponible a cada moment per 
a assegurar els drets inherents a la protecció de les dades personals, tot garantint les mesures 
de seguretat que impedeixen qualsevol traçabilitat personal no emparada per la finalitat o el 
consentiment. 

g) Principi de publicitat i transparència. L’Administració insular facilita la màxima 
difusió, publicitat i transparència de la informació que consta als seus arxius i de les 
actuacions administratives, de conformitat amb la resta de l’ordenament jurídic i amb els 
principis establerts en aquesta Ordenança. 

h) Principi de participació. L’Administració insular promou l’ús dels mitjans electrònics 
en l’exercici dels drets de participació, en especial el dret de petició, els drets d’audiència i 
informació pública, la iniciativa ciutadana, les consultes i la presentació de queixes, 
reclamacions i suggeriments. 

Així mateix, l’Administració insular fomenta el debat públic i l’expressió d’idees i opinions a 
través de diferents tipus d’instruments propis dels mitjans electrònics, considerant, en tot cas, 
els principis de bona fe i d’utilització responsable. 

Article 8. Principis generals d’accés electrònic dels ciutadans i de les ciutadanes al 
procediment administratiu 

La realització electrònica dels tràmits administratius en el marc de l’Administració insular es 
regeix pels principis generals següents: 

a) Principi de no-discriminació per raó de l’ús de mitjans electrònics. L’ús dels mitjans 
electrònics no pot comportar cap discriminació o restricció per als ciutadans i les ciutadanes 
en les seves relacions amb l’Administració insular. En aquest sentit, els sistemes de 
comunicació electrònica amb l’Administració només es poden configurar obligatoris i 
exclusius en els casos en què una norma amb rang legal així ho estableixi, en les relacions 
interadministratives, en les relacions juridicotributàries i en les relacions de subjecció 
especial, de conformitat amb les normes jurídiques aplicables. 

b) Principi de traçabilitat dels procediments i els documents administratius. 
L’Administració insular du a terme les accions necessàries per a establir sistemes i 
procediments adequats i comprensibles de traçabilitat que permeten que els ciutadans i les 
ciutadanes coneguin a cada moment, i a través de mitjans electrònics, les informacions 
relatives a l’estat de la tramitació i l’historial dels procediments i els documents 
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administratius, sens perjudici de l’aplicació dels mitjans tècnics necessaris per a garantir la 
intimitat i la protecció de les dades personals de les persones afectades. 

c) Principi d’intermodalitat de mitjans. Un procediment iniciat per un mitjà s’ha de 
poder continuar per un altre de diferent, sempre que s’assegurin la integritat i la seguretat 
jurídica del conjunt del procediment. 

Els tràmits i els procediments accessibles per via electrònica s’han de poder dur a terme pels 
canals i els mitjans electrònics que determini l’Administració insular. 

d) Principi de proporcionalitat. L’Administració insular només exigeix les garanties i les 
mesures de seguretat adequades a la naturalesa i les circumstàncies dels diferents tràmits i 
actuacions. Igualment, només requereix als ciutadans i les ciutadanes les dades que són 
estrictament necessàries en consideració a la finalitat per a la qual se sol·liciten. 

e) Principi d’accessibilitat i usabilitat. L’Administració insular garanteix l’ús de 
sistemes senzills que permeten obtenir informació d’interès general, de manera ràpida, segura 
i comprensible. També potencia l’ús de criteris unificats en la recerca i la visualització de la 
informació que permeten una millor difusió informativa, tot seguint els criteris i els 
estàndards internacionals i europeus d’accessibilitat i tractament documental. 

Així mateix, s’ha de posar a disposició dels ciutadans i les ciutadanes amb discapacitat o amb 
dificultats especials els mitjans necessaris perquè puguin accedir a la informació 
administrativa a través de mitjans electrònics, tot seguint els criteris i els estàndards 
generalment reconeguts. 

f) Principi d’exactitud de la informació que publica l’Administració insular. 
L’Administració insular garanteix, en l’accés a la informació de forma electrònica, l’obtenció 
de documents amb el contingut exacte i fidel a l’equivalent en suport paper o en el suport en 
què s’ha emès el document original. La disponibilitat de la informació en forma electrònica 
no ha d’impedir o dificultar l’atenció personalitzada a les oficines públiques o per altres 
mitjans tradicionals. 

L’Administració insular manté actualitzada la informació administrativa que és accessible per 
canals electrònics. A les publicacions electròniques, hi consten les dates d’actualització. 

Article 9. Principis informadors de foment i promoció de la cooperació 
interadministrativa en matèria d’administració electrònica 

Els principis generals següents han d’inspirar la cooperació interadministrativa realitzada en 
el marc de l’Administració insular:  

a) Principi de col·laboració i cooperació. Amb l’objectiu de millorar el servei als 
ciutadans i les ciutadanes i l’eficiència en la gestió, l’Administració insular  col·labora i 
coopera amb la resta de les administracions públiques per a facilitar les relacions dels 
ciutadans i les ciutadanes i empreses en l’àmbit de l’administració electrònica. 

b) Principi d’accés i disponibilitat limitada. L’Administració insular  facilita l’accés de 
la resta d’Administracions públiques a les dades de què disposa de les persones interessades i 
que estan en suport electrònic, i n’especifica les condicions, els protocols i els criteris 
funcionals o tècnics necessaris per a accedir a les dades esmentades amb les mateixes 
garanties de seguretat i integritat, i amb limitació estricta a les que les administracions 
públiques requereixen en l’exercici de les seves funcions. L’accés a les dades esmentades està 
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condicionat al fet que la persona interessada hagi donat el consentiment o que una norma amb 
rang legal així ho prevegi. 

CAPÍTOL IV. MITJANS D’ACCÉS ALS SERVEIS ELECTRÒNICS I SEU 
ELECTRÒNICA 

Article 10. Mitjans d’accés als serveis electrònics 

L’Administració insular garanteix l’accés dels ciutadans i de les ciutadanes als serveis 
electrònics que proporciona dins el seu àmbit a través de diferents canals, per la qual cosa ha 
de disposar almenys dels mitjans següents: 

a) El punt d’accés general és la seu electrònica, a través de la qual els ciutadans i les 
ciutadanes poden, en les seves relacions amb l’Administració insular, accedir a tots els 
serveis i la informació disponible. 

b) L’atenció telefònica que, en la mesura que els criteris de seguretat i les 
possibilitats tècniques ho permetin, facilita als ciutadans i les ciutadanes l’accés a les 
informacions i els serveis electrònics regulats en aquesta Ordenança. 

c) Les oficines i les instal·lacions que es determinen en les quals s’ha de posar a 
disposició dels ciutadans i de les ciutadanes, de forma lliure i gratuïta, els mitjans i els 
instruments precisos, per a exercir els drets reconeguts en l’article 4, les quals han de disposar 
de l’assistència i l’orientació sobre la seva utilització, bé a càrrec del personal de les oficines 
on s’ubiqui o bé per sistemes incorporats al mateix mitjà o instrument. 

Article 11. Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca 

1. Es crea la seu electrònica del Consell Insular de Mallorca, disponible per als ciutadans i les 
ciutadanes en l’adreça electrònica <https://seu.conselldemallorca.net>, la titularitat, la gestió i 
l’administració de la qual corresponen al dit Consell, en l’exercici de les seves competències. 

La seu electrònica del Consell Insular de Mallorca és l’adreça electrònica disponible a través 
de les xarxes de telecomunicacions i, en tot cas, per mitjà de la qual la ciutadania pot accedir 
a la informació i als serveis i els tràmits electrònics de la dita institució. 

El Consell pot modificar la seu o crear-ne de noves mitjançant acord del Consell Executiu, 
que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la mateixa seu electrònica. 

2. El Consell Insular de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen determinen les 
condicions de creació i funcionament de la seu electrònica, la qual s’ajusta als principis 
següents: integritat, veracitat i actualització dels continguts de la seu electrònica, publicitat 
oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat i usabilitat, neutralitat 
tecnològica i interoperabilitat. 

3. L’accés a la seu electrònica no requereix la utilització de cap modalitat de signatura 
electrònica, sens perjudici de les exigències que en matèria de signatura electrònica 
s’estableixen en la legislació bàsica estatal per a identificar la seu i garantir-hi una 
comunicació segura. 
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4. La informació institucional i dels serveis incorporada en la seu electrònica està disponible, 
com a mínim, en llengua catalana i en llengua castellana, és veraç i està permanentment 
actualitzada. 

5. La informació i la documentació que es posen a disposició del públic s’entenen sens 
perjudici de l’atenció personalitzada que, en tot cas, han de prestar de manera presencial o 
telefònica els empleats públics del Consell Insular de Mallorca i els organismes autònoms que 
en depenen, en l’exercici de les seves funcions. 

6. Tota la informació de la seu electrònica, i també el disseny, els textos, les imatges, el so i 
qualsevol altre material que la integri, és propietat intel·lectual del Consell Insular de 
Mallorca. 

7. Es prohibeix la modificació no autoritzada de la seu electrònica i dels seus continguts. 

8. La seu electrònica del Consell Insular de Mallorca i la de cada un dels organismes 
autònoms que en depenen, si escau, disposen del contingut mínim següent: 

a) Identificació de l’adreça electrònica de referència de la seu, així com de l’òrgan o dels 
òrgans titulars i dels responsables de la gestió i dels serveis posats a la seva disposició i, si 
escau, de les subseus que en deriven. 

b) Mapa de la seu electrònica o informació equivalent, amb especificació de l’estructura de 
navegació i les diferents seccions disponibles, així com la relacionada amb propietat 
intel·lectual. 

c) Informació necessària per a la utilització correcta de la seu i l’accés als serveis 
d’assessorament electrònic a l’usuari perquè pugui utilitzar correctament la seu. 

d) Sistema de verificació dels certificats de la seu, accessible de forma directa i gratuïta. 

e) Relació de sistemes de signatura electrònica que s’admeten o s’utilitzen a la seu. 

f) Accés al registre electrònic, que es regula en aquesta Ordenança, així com les seves normes 
de funcionament. 

h) Relació actualitzada dels tràmits i els serveis disponibles a la seu electrònica, amb 
indicació dels requisits essencials per a la tramitació i, si escau, els terminis de resolució i 
notificació i el sentit del silenci, així com els recursos o les accions que corresponguin, 
inclosos els impresos i els formularis associats. 

i) Enllaç a la Bústia per a formular queixes i suggeriments davant els òrgans que, en cada cas, 
són competents. 

j) Accés als diaris oficials en què es publica informació de l’Administració insular. 

k) Servei d’informació de les interrupcions necessàries per raons tècniques indispensables. 

l) Data i hora oficial de la seu electrònica, que disposa de les mesures de seguretat necessàries 
per a garantir-ne la integritat. 

m) Relació de dies inhàbils a l’efecte del còmput de terminis. 
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n) Convenis que subscriu l’Administració insular amb altres Administracions públiques per a 
reconèixer mútuament registres electrònics o per a crear seus compartides. 

o) Unitat administrativa de procedència de la informació publicada, així com la data de la 
darrera actualització. 

p) Accés a la informació relativa als procediments de contractació de l’Administració insular, 
conforme a les previsions que sobre el Perfil de contractant conté la legislació aplicable en 
matèria de contractació pública. 

q) Publicació electrònica d’actes i comunicacions que es pengen en el tauler d’edictes, amb 
indicació del caràcter complementari o substitutiu de la publicació electrònica 

s) Qualsevol altra informació, servei o tràmit, que, per disposició legal o per decisió dels 
òrgans de l’Administració insular, es publica a la seu electrònica. 

9. L’Administració insular publica a la seu electrònica pròpia qualsevol altra informació que 
pugui potenciar la transparència de la seva actuació, sempre que els recursos i les lleis ho 
permetin. 

Article 12. Informació sobre l’organització i els serveis d’interès general 

1. L’Administració insular facilita per mitjans electrònics, i com a mínim a través de la seu 
electrònica, informació sobre: 

a) L’organització del Consell Insular de Mallorca i els òrgans que en depenen, així com 
de les seves competències. 

b) Les dades de localització de les seus i de les diferents oficines de l’Administració 
insular, com pot ser l’adreça postal, els números de telèfon i els horaris d’atenció al públic. 

c) El catàleg de serveis que té encomanats o assumits, amb indicació de les prestacions 
concretes i la disponibilitat de cada un dels serveis. 

d) El text actualitzat dels reglaments i de les ordenances. 

e) El pressupost del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en 
depenen. 

f) Els instruments de planejament d’àmbit insular. 

g) El tauler d’edictes. 

h) Els mitjans electrònics que els ciutadans i les ciutadanes poden utilitzar en l’exercici 
dels seu dret a comunicar-se amb l’administració insular. 

i) La relació actualitzada de programes i aplicacions utilitzades per l’Administració 
insular en l’àmbit de l’Administració electrònica. 

j) El registre electrònic. 

2. Es pot difondre a través de mitjans electrònics qualsevol altra informació relativa a afers o 
qüestions d’interès general per als ciutadans i les ciutadanes, inclosa la que pot contribuir a 
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una millor qualitat de vida d’aquestes persones, i amb una incidència social especial, com en 
els àmbits de cultura, educació, esports, lleure, serveis socials, medi ambient, i qualsevol altra 
informació que pot potenciar la transparència de la seva actuació. 

3. La informació facilitada ha de fer constar l’òrgan administratiu proveïdor de la informació 
i les dates d’actualització. 

Article 13. Informació administrativa 

L’Administració insular facilita a través de mitjans electrònics tota la informació 
administrativa que, per prescripció legal o resolució judicial, s’ha de fer pública i, en 
qualsevol cas, especifica l’òrgan administratiu autor de l’acte o disposició publicats. A tall 
d’exemple, fa pública, entre d’altres, la informació següent, sens perjudici d’afegir-n’hi 
d’altra en el futur: 

a) Els extractes de les actes del Ple de la corporació 

b) Els anuncis d’informació pública 

c) Informació relativa als procediments de contractació 

d) Informació relativa als procediments de concessió de subvencions 

e) Informació relativa als procediments de selecció de personal 

g) Els impresos i els formularis dels tràmits i els procediments que l’Administració 
insular gestiona. 

Article 14. Qualitat i seguretat en la seu electrònica 

1. Els serveis, a la seu electrònica, estan operatius vint-i-quatre hores al dia, tots els dies de 
l’any. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica, o alguns dels seus serveis, 
pot no estar operativa, s’ha d'informar la ciutadania, al més aviat possible, amb indicació dels 
mitjans alternatius disponibles. La informació s’ha de publicar a través de la seu electrònica o 
d’altres mitjans que permetin la difusió d’aquesta circumstància. 

2. L’Administració insular garanteix l’autenticitat, l’actualització i la integritat de la 
informació i els serveis que són accessibles a través de la seu electrònica. 

3. La seu electrònica ha de complir els estàndards d’accessibilitat, de conformitat amb la 
normativa aplicable, i, en particular, cal garantir que sigui accessible des dels principals 
navegadors i sistemes operatius de codi obert. 

4. L’Administració insular es compromet a vetllar per la qualitat de la informació continguda 
en les pàgines web de la seva titularitat, si bé no es considera responsable, en cap cas, de la 
informació que es pot obtenir a través de fonts externes, ni tampoc de les opinions que puguin 
expressar, a través de les pàgines web insulars, persones que no hi estiguin vinculades. 
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Article 15. Tauler d’edictes electrònic 

1. La publicació d’actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, s’ha de fer 
al tauler d’edictes de l’Administració insular es pot substituir o complementar per la 
publicació al tauler d’edictes electrònic, un cop entra en funcionament la seu electrònica. 

Les informacions que es publiquen en el tauler d’edictes de l’Administració insular 
s’enumeren en la norma de posada en funcionament del tauler d’edictes electrònic d’acord 
amb la disposició transitòria sisena. 

2. L’accés al tauler d’edictes electrònic no requereix cap mecanisme especial d’acreditació de 
la identitat del ciutadà o la ciutadana. 

3. El tauler d’edictes electrònic ha de disposar dels sistemes i els mecanismes que garanteixin 
l’autenticitat, la integritat i la disponibilitat del contingut, en els termes prevists en l’article 
45.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú. En especial, a l’efecte del còmput dels terminis que 
correspongui, s’ha d’establir el mecanisme que garanteixi la constatació de la data de la 
publicació dels edictes. 

4. El tauler d’edictes electrònic ha d’estar disponible les vint-i-quatre hores del dia, tots els 
dies de l’any. 

Quan, per raons tècniques, es preveu que el tauler d’edictes electrònic pot no estar operatiu, 
s’ha d’anunciar a les persones usuàries amb la màxima antelació possible, i indicar els 
mitjans alternatius de consulta del tauler que estan disponibles. 

CAPÍTOL V. NORMES D’IDENTIFICACIÓ I D’AUTENTIFICACIÓ 
ELECTRÒNICA 

Article 16. Sistema de firma electrònica per a l’actuació administrativa automatitzada 

1. Per a identificar i autenticar l’exercici de la competència en l’actuació administrativa 
automatitzada, el Consell Insular de Mallorca pot determinar, per acord del Consell Executiu, 
els supòsits d’utilització dels sistemes de firma electrònica següents: 

a) Segell electrònic del Consell basat en un certificat electrònic que reuneixi els 
requisits exigits per la legislació de firma electrònica. 

b) Codi segur de verificació vinculat al Consell, a un òrgan d’aquest i, si escau, a la 
persona firmant del document. És permesa, en qualsevol cas, la comprovació de la 
integritat del document per mitjà de l’accés a la seu electrònica del Consell. 

2. Els certificats electrònics de l’apartat 1.a han d’incloure el número d’identificació fiscal i la 
denominació corresponent i han de contenir la identitat de la persona titular en el cas de segell 
electrònic d’òrgans administratius. 

3. La relació de segells electrònics emprats pel Consell Insular de Mallorca, incloent-hi les 
característiques dels certificats electrònics i les persones prestadores que els expedeixen, ha 
de ser pública i accessible per mitjans electrònics; a més, s’han d’adoptar les mesures 
adequades per a facilitar la verificació del segell electrònic. 
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4. En el cas dels organismes autònoms dependents, l’acord a què fa esment l’apartat 1r 
correspon als òrgans de govern, conformement al que es preveu en la seva normativa 
reguladora. 

Article 17. Normes d’identificació, d’autenticitat i de signatura electrònica dels òrgans 
administratius i del personal al servei de l’Administració insular 

1. Sens perjudici del que es preveu en l’article 16, la identificació i l’autentificació de 
l’exercici de la competència de l’Administració insular, quan utilitza mitjans electrònics, 
s’han de dur a terme per mitjà de firma electrònica de les autoritats i el personal al seu servei, 
que han de participar en la tramitació administrativa per mitjans electrònics, d’acord amb el 
que es disposa en els apartats següents. 

2. L’Administració insular ha de proveir les seves autoritats i el seu personal de sistemes de 
firma electrònica, els quals poden identificar de manera conjunta l’autoritat, el titular del lloc 
de treball o càrrec i l’òrgan administratiu o entitat pública en què presta els serveis. En aquest 
cas, el sistema de signatura electrònica ha de reunir les característiques següents: 

a) Els certificats electrònics proporcionats han de complir les garanties i els requisits 
que estableix la política de signatura de la institució. 

b) Les signatures electròniques només es poden utilitzar en el desenvolupament de les 
funcions i en l’exercici de les potestats pròpies del càrrec o el lloc de treball que hom ocupa. 

c) El certificat electrònic de l’autoritat o l’empleat públic ha de contenir, com a mínim, 
la informació següent: 

—Descripció del tipus de certificat, en què s’ha d’incloure la denominació «certificat 
electrònic autoritat/empleat públic» 

—Nom i llinatges de la persona titular del certificat 

—Número del document nacional d’identitat o número d’identificació d’estranger de la 
persona titular del certificat 

—Òrgan o organisme públic en què la persona titular presta servei 

—Lloc de treball 

—Número d’identificació fiscal de l’òrgan o l’organisme públic en què la persona titular del 
certificat presta serveis 

d) Corresponen a l’Administració insular les tasques d’identificar i de comprovar les 
circumstàncies necessàries per a emetre el certificat corresponent del seu personal. Igualment, 
li correspon instar la supressió o la revocació d’aquests certificats quan escaigui. 

e) Corresponen a qui té la signatura electrònica les funcions següents: 

—Custodiar els certificat electrònics, així com els seus suports. 

—Usar adequadament aquests certificats exclusivament en l’exercici de les seves funcions i 
respecte als requisits i als límits que són determinants en la política de signatura de la 
institució. 
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3. La firma electrònica basada en el document nacional d’identitat es pot utilitzar a l’efecte 
d’aquest article. 

Article 18. Intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació 

1. Els documents electrònics transmesos en entorns tancats de comunicacions establerts entre 
administracions públiques, òrgans i entitats de dret públic es consideren vàlids a l’efecte 
d’autenticació i identificació de persones emissores i receptores en les condicions establertes 
en aquest article. 

2. Quan les persones participants en les comunicacions pertanyen a l’Administració insular, 
es determinen les condicions i les garanties per les quals es regeixen i comprenen almenys la 
relació de persones emissores i receptores autoritzades, i la naturalesa de les dades per 
intercanviar. Si els que hi participen pertanyen a administracions diferents, aquestes 
condicions s’estableixen per mitjà de conveni. 

3. En tot cas, l’Administració insular ha de garantir la seguretat de l’entorn tancat de 
comunicacions i la protecció de les dades que es transmeten. 

Article 19. Interoperativitat de la identificació i l’autenticació per mitjans electrònics 
certificats 

1. Els certificats electrònics reconeguts que prestadors de serveis de certificació han emès, 
l’Administració insular els admet com a vàlids per a relacionar-s’hi, sempre que els dits 
prestadors de serveis de certificació posin a disposició de la dita administració la informació 
necessària en condicions que resultin tecnològicament viables i sense que suposi cap cost per 
a l’Administració insular.  

2. L'Administració insular pot disposar dels mecanismes necessaris per verificar la firma amb 
els certificats electrònics admesos en el seu àmbit de competència o bé utilitzar la plataforma 
de verificació de l’Administració General de l’Estat. 

CAPÍTOL VI. IDENTIFICACIÓ, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I PRESENTACIÓ 
D’ESCRITS PER PART DE LA CIUTADANIA 

Article 20. Instruments d’identificació i acreditació de la voluntat dels ciutadans i les 
ciutadanes 

1. La identificació i l’acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes en les relacions 
amb l’Administració insular es poden produir per mitjà dels mecanismes següents: 

a) Sistemes de signatura electrònica basats en certificats digitals reconeguts en tot cas, 
llevat que una norma específica afegeixi requisits addicionals per a identificar i acreditar la 
voluntat dels ciutadans i les ciutadanes.  

b) Altres sistemes de signatura electrònica admesos legalment i adequats per a garantir 
la identificació de la ciutadania i, si escau, l’autenticitat i la integritat dels documents 
electrònics. 

2. Les persones físiques poden utilitzar, en qualsevol cas i amb caràcter universal, els 
sistemes de signatura electrònica incorporats al document nacional d’identitat en les seves 
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relacions amb l’Administració insular, el DNI electrònic. El règim d’utilització i els efectes 
de l’esmentat document es regeixen per la normativa que el regula. 

3. L’Administració insular ha de promoure la utilització dels mitjans d’identificació 
electrònica més estesos en l’àmbit social i d’establir acords amb les entitats de certificació 
corresponents, sempre que l’Administració insular disposi dels mitjans adequats per a 
comprovar la validesa del certificat sense cost per part seva. 

4. L’Administració insular ha de publicar a la seu electrònica la relació de sistemes de 
signatura electrònica admesos en les seves relacions amb la ciutadania. 

Article 21. Requisits d’identificació en l’accés dels ciutadans i les ciutadanes a la 
informació administrativa electrònica 

1. És de lliure accés per als ciutadans i les ciutadanes, sense necessitat d’identificació, la 
informació següent: 

a) Informació sobre l’organització insular i els serveis d’interès general 

b) Consultes de normativa insular 

c) Informació inclosa en el tauler d’edictes electrònic 

d) Publicacions oficials de l’Administració insular 

e) Anuncis d’informació pública d’expedients que l’Administració insular tramita 

f) Informació dels tràmits i els procediments que es poden dur a terme 

g) Altres informacions d’accés general 

2. De conformitat amb el que es disposa en l’apartat 1 de l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, es garanteix als ciutadans i les ciutadanes la consulta lliure dels 
documents electrònics arxivats per l’Administració insular, de conformitat amb la normativa 
vigent en matèria d’arxius i protecció de dades de caràcter personal, que facin referència a 
procediments finalitzats en la data de la consulta. 

Per a garantir l’exercici acurat i no abusiu del dret de consulta descrit, cal que els ciutadans i 
les ciutadanes s’identifiquin a través dels mitjans electrònics que determina l’Administració 
insular i que permeten deixar constància de la identitat de la persona sol·licitant i de la 
informació sol·licitada. 

3. De conformitat amb els apartats 2, 3, 5 i 6 de l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, l’accés als documents nominatius, als documents que contenguin dades relatives a la 
intimitat de les persones, als expedients no finalitzats i als expedients i els arxius referits als 
apartats 5 i 6 de l’article 37 de la dita Llei 30/1992, queda reservat a les persones que 
acrediten les condicions que la llei preveu en cada cas. 

Per a garantir que els ciutadans i les ciutadanes que es troben habilitats per a fer-ho 
exerceixen el dret de consulta, els serveis responsables n’han d’exigir la identificació per 
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mitjà de qualsevol procediment electrònic d’identificació segur d’entre els especificats en 
l’article 20 d’aquesta Ordenança. 

Article 22. Requisits d’identificació i d’acreditació de la voluntat dels ciutadans i les 
ciutadanes en la presentació d’escrits 

1. La utilització de signatura electrònica reconeguda és un requisit suficient per a identificar i 
entendre acreditada la voluntat de les persones que presenten per via electrònica escrits en 
qualsevol procediment o tràmit de conformitat amb el que es preveu en aquesta Ordenança. 

2. L’Administració insular pot establir altres tipus de signatura electrònica que permetin 
garantir la seguretat i la integritat en la identificació i l’acreditació de la voluntat de la 
ciutadania, atenent els criteris següents: 

a) Les característiques dels canals electrònics que s’han habilitat per fer el tràmit. 

b) La proporcionalitat entre el requisit imposat i la transcendència que pot tenir el tràmit 
en concret, en l’esfera jurídica dels ciutadans i les ciutadanes. 

c) L’exigència formal de signatura en l’escrit presentat pel ciutadà o la ciutadana, 
d’acord amb la normativa de procediment administratiu general. 

d) El nivell de seguretat jurídica en funció dels riscos associats a l’operació. 

e) La disponibilitat de la tecnologia i els recursos de l’Administració insular. 

Aquests sistemes alternatius de signatura electrònica estan a disposició de la ciutadania a la 
seu electrònica. 

3. Els escrits i els documents electrònics que es presenten han d’incorporar el mecanisme 
d’identificació i d’acreditació de la voluntat del ciutadà o la ciutadana que en cada cas es 
defineixi, de conformitat amb l’apartat anterior. 

4. D’acord amb el que es disposa en l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
l’Administració insular ha de requerir als particulars l’esmena de qualsevol defecte formal 
ocasionat per l’incompliment dels requisits d’identitat, integritat i autenticitat que es preveuen 
en aquest article. 

5. En el supòsit que els ciutadans i les ciutadanes no disposin dels instruments electrònics 
d’identificació o acreditació de la voluntat que es preveuen en aquesta Ordenança, aquesta 
identificació o acreditació de la voluntat la pot fer vàlidament un funcionari al servei de 
l’Administració insular, prèviament habilitat, a través de l’ús del sistema de signatura 
electrònica amb el qual el dit funcionari estigui dotat. 

Per a l’eficàcia del que es disposa en el paràgraf anterior, el ciutadà o ciutadana s’ha 
d’identificar i prestar consentiment exprés, de la qual cosa ha de quedar constància per als 
casos de discrepància o litigi. 

6. L’Administració insular manté actualitzada, en la seu electrònica, un registre dels 
funcionaris al servei de l’Administració insular habilitats per a identificar o acreditar la 
voluntat dels ciutadans i les ciutadanes regulada en aquest article. 
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CAPÍTOL VII. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ELECTRÒNIC 

Article 23. Tràmits i procediments incorporats a la tramitació per via electrònica 

1. L’Administració insular incorpora progressivament els tràmits i els procediments 
administratius a la tramitació per via electrònica, conforme al procediment d’incorporació i 
als principis generals d’actuació prevists en aquesta Ordenança. 

2. Una vegada aprovada i en vigor aquesta Ordenança, es poden dur a terme telemàticament 
els tràmits i els procediments següents: 

a) Els procediments administratius que es determinen d’acord amb el previst en el 
capítol X d’aquesta Ordenança, tant respecte del compliment de tràmits com de la consulta de 
l’estat de tramitació i la comunicació d’avisos d’interès dins el procediment 

b) La consulta d’informació per part dels ciutadans i les ciutadanes 

c) Les comunicacions de la ciutadania, en especial els avisos, les queixes, els 
suggeriments i les peticions que es determinin 

3. En el marc de la legislació vigent, mitjançant resolució adoptada per l’Administració 
insular que s’ha de publicar en la seu electrònica, es poden determinar els supòsits i les 
condicions en què és obligatori comunicar-se amb l’Administració insular a través de mitjans 
electrònics, quan les persones interessades són jurídiques o col·lectius de persones físiques 
que, per raons de capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius 
acreditats, tenen garantit l’accés als mitjans tecnològics adequats i la disponibilitat d’aquests 
mitjans. 

Article 24. Catàleg de tràmits i procediments accessibles per via electrònica 

1. Els tràmits i els procediments accessibles per via electrònica s’han d’incloure, a l’efecte 
d’informar els ciutadans i les ciutadanes, en el catàleg corresponent, que s’ha de publicar a la 
seu electrònica prevista en aquesta Ordenança, de conformitat amb el que s’hi estableix en el 
capítol X. 

2. El catàleg de procediments ha de descriure tots els tràmits i les fases de cada procediment, 
així com els documents i els actes de comunicació que s’hi associen, de manera que es puguin 
generar formularis i plantilles per a incorporar a la plataforma de tramitació electrònica. 

3. La seu electrònica ha de permetre que es duguin a terme les actuacions previstes en els 
tràmits i els procediments que s’han inclòs en el referit catàleg. 

Article 25. Expedient electrònic 

1. L’expedient electrònic és el conjunt de documents electrònics corresponents a un 
procediment administratiu, sigui quin sigui el tipus d’informació que contenguin. 

2. La foliació dels expedients electrònics s’ha de dur a terme mitjançant un índex electrònic, 
firmat per l’òrgan o l’entitat actuant, segons correspongui. Aquest índex ha de garantir la 
integritat de l’expedient electrònic i n’ha de permetre la recuperació sempre que calgui.  

És admissible que un mateix document formi part de diferents expedients electrònics. 
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3. Els documents administratius en suport electrònic: 

a) Són vàlidament emesos si tenen incorporat algun dels sistemes de signatura 
electrònica. 

b) Han d’incloure una referència temporal. 

c) Poden tenir la consideració de documents originals o de còpia, per la qual cosa han 
d’indicar aquesta circumstància. 

4. La tramesa d’expedients es pot substituir, amb caràcter general,  per la posada a disposició 
de l’expedient electrònic, i la persona interessada té dret a obtenir-ne una còpia, de 
conformitat amb les previsions d’aquesta Ordenança. 

Article 26. Actuació administrativa automatitzada 

1. Els actes administratius dels òrgans integrats en l’Administració insular es poden dictar de 
forma automatitzada, sempre que es compleixin els requisits establerts per als actes 
administratius en la normativa administrativa aplicable i en aquesta Ordenança. 

2. Les actuacions administratives automatitzades poden ser de mer tràmit o de comunicació 
de dades automatitzades, o actuacions automatitzades que impliquen una classificació o 
valoració. 

a) Les actuacions de mer tràmit o de comunicació de dades automatitzades són les que 
traslladen a la ciutadania una informació que està en poder dels sistemes d’informació de 
l’Administració insular, o les que tenen el contingut unívocament recollit en aquesta 
Ordenança. 

b) Les actuacions automatitzades que impliquin una classificació o valoració tenen el 
contingut elaborat de forma automatitzada amb eines informàtiques, que, sobre la base del 
coneixement prèviament aportat, fan una tasca de classificació o de valoració, i assignen una 
conseqüència jurídica en funció de les dades de partida que s’han aportat. 

3. La utilització de qualsevol sistema per a dur a terme actuacions automatitzades que 
impliquen una classificació o valoració del Consell Insular de Mallorca requereix, en 
qualsevol cas, un acord de Consell Executiu, que ha d’establir prèviament l’òrgan o els 
òrgans competents, segons els casos, per a  definir les especificacions, la programació, el 
manteniment, la supervisió i el control de qualitat. Així mateix, ha d’indicar l’òrgan 
responsable a l’efecte d’impugnació. En el cas dels organismes dependents, els seus òrgans 
de govern han d’adoptar l’acord, conforme al que es preveu en la seva normativa reguladora. 

Article 27. Iniciació 

1. En les condicions establertes en aquesta Ordenança, el procediments administratius només 
es poden iniciar a instància de part a través de mitjans electrònics, mitjançant la presentació 
de sol·licitud al registre electrònic regulat en aquesta Ordenança.  

A aquest efecte, l’Administració insular ha de posar a disposició de les persones interessades 
els models o els sistemes electrònics de sol·licitud corresponents, que han de ser accessibles, 
sense més restriccions que les derivades de la utilització dels estàndards d’interoperativitat 
legalment establerts.  
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En aquest sentit, per als tràmits i els procediments per als quals s’ha establert un model o 
sistema electrònic de sol·licitud específic, les persones interessades a iniciar un procediment 
per via electrònica només poden fer servir el document pertinent de sol·licitud específic. 

2. Quan utilitzen els models i les sol·licituds electròniques a què es fa referència en l’apartat 
anterior, les persones interessades han de fer servir la signatura electrònica reconeguda o 
qualsevol altre mecanisme d’identificació i d’acreditació de la voluntat que s’estableixi, de 
conformitat amb aquesta Ordenança i amb el que es preveu en l’article 70 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

3. A causa que tots els tràmits i els procediments accessibles per via electrònica estan 
catalogats i s’informa dels documents necessaris per a iniciar-ne el procediment, si la persona 
interessada no aporta tota la documentació requerida, serà informada d’aquest defecte i es 
paralitzarà el tràmit fins que presenti tota la documentació preceptiva. En aquest sentit, la 
persona interessada té el termini de deu dies per a esmenar la sol·licitud, segons el que es 
preveu en l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. Transcorregut aquest 
termini sense haver esmenat les deficiències de la sol·licitud presentada, s’entén que desisteix 
de la petició, de la qual s’acorda l’arxivament. 

Article 28. Actes administratius, comunicacions amb els ciutadans i les ciutadanes i 
validesa dels documents electrònics 

1. Els actes administratius i les resolucions que dicta l’Administració insular i les 
comunicacions amb els ciutadans i les ciutadanes que es fan per mitjans electrònics han de 
complir els requisits de seguretat, integritat i conservació prevists en l’article 45.5 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, així com els prevists en la legislació vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal. 

2. Les previsions contingudes en aquest article no són aplicables a les comunicacions que es 
produeixen al marge dels procediments administratius, la regulació dels quals correspon a 
l’Administració Insular i on no cal garantir els requisits esmentats anteriorment, tenint en 
compte la sensibilitat de la comunicació realitzada. 

3. Es consideren vàlids els documents que han emès els particulars en les seves relacions amb 
l’Administració i que han produït per mitjans electrònics, sempre que se n’acrediti 
l’autenticitat, la integritat i la conservació, de conformitat amb els punts prevists en aquesta 
Ordenança i amb les normes, acords o resolucions que la despleguin, per a la qual cosa 
l’Administració insular ha de promoure la utilització de formats estàndards internacionalment 
reconeguts. 

4. Les comunicacions a través de mitjans electrònics són vàlides sempre que hi ha constància 
de la transmissió i la recepció, de la data i del seu contingut íntegre i que se n’identifiquen les 
persones remitents i les destinatàries. 

5. Les persones interessades poden aportar a l’expedient còpies digitalitzades dels documents, 
la fidelitat amb l’original de les quals es garanteix mitjançant la utilització de la signatura 
electrònics reconeguda. L’Administració insular pot sol·licitar en qualsevol moment la 
confrontació del contingut de les còpies aportades. 
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Article 29. Exigència i acreditació de representació 

1. Els ciutadans i les ciutadanes poden actuar per mitjà de representants en el procediments i 
els tràmits administratius que fan davant l’Administració insular per mitjans electrònics, 
d’acord amb el que es preveu en la legislació general i en aquesta Ordenança. En aquests 
supòsits, la validesa de les actuacions fetes està subjecta a l’acreditació de la representació. 
Per als actes i les gestions de mer tràmit, es presumeix aquesta representació. 

2. El procediment d’acreditació de la representació, quan es fan actuacions per mitjans 
electrònics, es pot dur a terme a través de qualsevol dels procediments alternatius següents: 

a) Mitjançant la presentació d’apoderaments en suport electrònic 

b) Mitjançant els certificats de signatura electrònic que inclouen la relació de 
representació i que accepta l’Administració insular, de conformitat amb el que s’estableix en 
aquesta Ordenança 

c) Mitjançant la declaració de l’apoderament per part del representant i la comprovació 
posterior de la representació als registres de l’Administració insular o d’altres administracions 
o entitats amb què s’ha signat un conveni de col·laboració. 

d) Qualsevol altre sistema d’acreditació de la representació que habilita l’Administració 
insular en el marc de les lleis i d’aquesta Ordenança. 

L’Administració insular pot, en qualsevol moment, demanar a la persona apoderada la 
justificació de l’apoderament. 

Article 30. Tramitació per via electrònica dels procediments 

1. Els programes, les aplicacions i els sistemes d’informació que en cada cas s’utilitzen per a 
dur a terme, per mitjans electrònics, els tràmits administratius han de garantir el control dels 
terminis, la constància de la data i l’hora i la identificació de les persones responsables de les 
actuacions, a més del respecte cap a l’ordre de tramitació dels expedients. 

2. Els òrgans administratius han de garantir que els drets d’audiència a les persones 
interessades i d’informació pública als ciutadans i les ciutadanes es poden exercir a través de 
mitjans electrònics, quan escau. 

3. La persona interessada, amb la identificació prèvia, pot sol·licitar i obtenir informació 
almenys sobre l’estat de la tramitació dels procediments administratius gestionats 
electrònicament en la seva totalitat, d’acord amb les condicions del servei d’accés restringit 
establert amb aquesta finalitat. La informació sobre l’estat de tramitació del procediment 
comprèn la relació dels actes de tràmit realitzats, amb indicació del contingut, així com la 
data en què es varen dictar. 

4. L’Administració insular pot remetre a la persona interessada avisos sobre l’estat de la 
tramitació dirigits a les adreces electròniques de contacte que aquesta li ha indicat. 

Article 31. Presentació de documents i declaració responsable 

1. No cal aportar documents que estan en poder de l’Administració insular o d’altres 
administracions públiques amb les quals s’ha signat un conveni de col·laboració. L’exercici 
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d’aquest dret es fa d’acord amb la normativa aplicable a cada procediment i d’acord amb la 
normativa aplicable a la protecció de dades de caràcter personal. 

2. Les entitats compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança han de promoure la 
substitució de l’aportació de documents acreditatius del compliment de requisits per una 
declaració responsable de la persona interessada, que expressi la concurrència dels requisits 
esmentats i el compromís d’aportar els justificants a requeriment de l’Administració. 

3. La comprovació de la informació continguda en aquestes declaracions es pot efectuar als 
registres de l’Administració insular o als d’altres administracions o entitats amb les quals 
l’Administració insular té signat un conveni de col·laboració. 

Article 32. Certificats administratius electrònics i transmissió de dades 

1. D’acord amb els principis de simplicitat administrativa i d’interoperativitat entre 
administracions, l’Administració insular ha de promoure l’eliminació de certificats i, en 
general, de documents en paper, que han de ser substituïts, sempre que es pugui, per 
certificats i documents electrònics o per transmissions de dades.  

Tant en el cas de certificats electrònics i documents electrònics com en el de transmissions de 
dades, l’expedició, el tractament i els efectes d’aquests es regeixen pel que es disposa en 
aquesta Ordenança, amb subjecció estricta a la normativa de protecció de dades de caràcter 
personal, així com a la resta de la normativa aplicable en el procediment administratiu. 

2. L’Administració insular es compromet a facilitar l’accés d’altres administracions públiques 
a les dades relatives a les persones interessades que estan en el seu poder i en suport 
electrònic. En qualsevol cas, ha d’establir les garanties màximes de seguretat, integritat i 
disponibilitat, de conformitat amb el que es disposa en la normativa aplicable a la protecció 
de dades de caràcter personal. 

La disponibilitat de les dades es limita estrictament a les que la resta d’administracions 
requereixen als ciutadans i les ciutadanes per a tramitar i resoldre els procediments i les 
actuacions de la seva competència, d’acord amb la seva normativa reguladora. L’accés a les 
dades de caràcter personal està subjecte, en qualsevol cas, al compliment de les condicions 
establertes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 

3. En el marc dels principis regulats en aquesta Ordenança, l’Administració insular ha de 
promoure l’establiment de convenis amb les entitats públiques o privades, tant emissores com 
receptores de certificats o documents administratius, per a simplificar l’obtenció, la 
transmissió i, si escau, la validació de documents o certificats electrònics per  a transmissions 
de dades.  

L’aportació de certificats que preveuen les normes reguladores vigents de procediments i 
actuacions administratives es pot fer a través de certificats electrònics, amb plena validesa i 
eficàcia, d’acord amb les previsions següents: 

a) En el marc d’un procediment administratiu, el Consell Insular de Mallorca, o els 
organismes autònoms que en depenen, com a responsable del tràmit, pot sol·licitar 
telemàticament la transmissió de dades en poder d’altres administracions necessàries per a 
exercir les seves competències. 
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b) Per a poder donar resposta a les peticions de les administracions convingudes, el 
Consell Insular de Mallorca, o els organismes autònoms que en depenen, disposa de 
mecanismes automàtics de transmissió de dades en temps real. 

c) Per a la substitució d’un certificat en paper per a transmetre les dades corresponents, 
la persona titular d’aquestes dades ha d’haver consentit la transmissió, d’acord amb el que es 
preveu en la normativa de protecció de dades de caràcter personal, excepte en el casos 
prevists en una norma amb rang de llei. Si no hi consent, la persona interessada ha de 
sol·licitar el certificat corresponent i aportar-lo. 

d) Qualsevol transmissió de dades, la faci el Consell Insular de Mallorca, els organismes 
autònoms que en depenen o altres administracions convingudes, s’ha d’efectuar a sol·licitud 
de l’òrgan o l’entitat tramitadora i s’hi han d’identificar les dades requerides i els seus titulars, 
així com la finalitat per a la qual es requereixen. A la sol·licitud, hi ha de constar que es 
disposa del consentiment dels titulars afectats, de la manera prevista en l’apartat anterior, 
llevat que aquest consentiment no sigui necessari en virtut d’una norma amb rang de llei. 

e) L’òrgan o l’organisme receptor ha de deixar constància de la petició i la recepció de 
les dades a l’expedient. Amb la finalitat que els òrgans de fiscalització i control verifiquin 
l’origen i l’autenticitat de les dades, l’Administració insular ha d’habilitar els mecanismes 
oportuns.. 

f) Per a poder garantir la identitat de l’Administració peticionària i la de 
l’Administració emissora, així com la integritat, l’autenticitat i la confidencialitat de les dades 
transmeses, tant la petició com la transmissió de dades han d’anar acompanyades de la 
signatura electrònica reconeguda de l’òrgan administratiu competent. 

4. L’Administració insular ha d’establir els mecanismes necessaris per a elaborar certificats 
administratius electrònics, que tenen els mateixos efectes que els expedits en suport paper. El 
contingut d’aquests es pot imprimir en suport paper i la signatura manuscrita se substitueix 
per la signatura electrònica o un codi de verificació generat electrònicament, que permet de 
comprovar-ne l’autenticitat si s’accedeix telemàticament als arxius de l’òrgan o l’organisme 
emissor. 

L’Administració insular emet certificats electrònics sobre les dades que figuren en poder seu, 
a petició dels ciutadans i les ciutadanes. 

5. Els ciutadans i les ciutadanes, en substitució dels certificats en paper, poden presentar a 
l’Administració insular certificats en suport electrònic d’altres administracions obtinguts 
telemàticament o bé mitjançant la compulsa electrònica del certificat en paper. 

Article 33 Còpies electròniques i trasllat de documents en suport paper 

1. Les còpies fetes per mitjans electrònics de documents electrònics que ha emès la mateixa 
persona interessada o l’Administració insular, se’n mantengui o no el format original, tenen 
immediatament la consideració de còpies autèntiques, amb l’eficàcia prevista en l’article 46 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, sempre que el document electrònic original estigui en poder 
de l’Administració i que la informació de firma electrònica i, si escau, de segellament de 
temps permetin comprovar la coincidència amb el document esmentat. 

2. Les compulses de documents emesos originàriament en suport paper utilitzant mitjans 
electrònics s’han de realitzar a través d’un procediment de digitalització segur, que inclogui la 
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firma electrònica reconeguda del personal al servei de l’Administració insular que ha realitzat 
la compulsa i que garanteixi la seguretat i la integritat de la còpia, i tenen la consideració de 
còpia autèntica, amb l’eficàcia prevista en l’article 46 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En 
aquests supòsits es poden destruir els originals en suport paper en els termes i amb les 
condicions que el Consell Insular de Mallorca estableixi. 

3. L’Administració insular pot obtenir imatges electròniques dels documents privats aportats 
pels ciutadans i les ciutadanes, amb la mateixa validesa i eficàcia, a través de processos de 
digitalització que en garanteixin l’autenticitat, la integritat i la conservació, de la qual cosa es 
deixa constància. Aquesta obtenció pot fer-se de forma automatitzada, per mitjà del segell 
electrònic corresponent. 

4. Les còpies en suport paper de document públics administratius emesos per mitjans 
electrònics i firmats electrònicament tenen la consideració de còpies autèntiques, sempre que 
incloguin la impressió d’un codi generat electrònicament o altres sistemes de verificació que 
permetin contrastar-ne l’autenticitat per mitjà de l’accés als arxius electrònics de 
l’Administració insular. 

5. La incorporació de documents en suport paper als tràmits i els procediments administratius 
que s’han incorporat a la tramitació per via electrònica s’ha de fer mitjançant la compulsa 
electrònica d’aquests documents. Els documents compulsats electrònicament poden ser vàlids 
tant en el procediment concret per al qual s’ha realitzat la compulsa com per a qualsevol altre 
procediment que l’Administració insular tramita. 

6. Quan un procediment iniciat electrònicament no es tramita totalment en suport electrònic, 
l’òrgan competent pot reproduir en suport paper les sol·licituds, les comunicacions o altres 
documents electrònics mitjançant la impressió dels documents, amb la incorporació del codi 
de validació, per a continuar la tramitació de l’expedient. 

Article 34. Acabament 

1. Els procediments que es tramiten i s’acaben en suport electrònic han de garantir que 
l’òrgan competent s’identifiqui com a tal i exerceixi la competència. 

2. L’acte o la resolució que posi fi a un procediment electrònic ha de complir els requisits que 
es preveuen en l’article 89 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i ha d’anar acompanyat dels 
sistemes de signatura electrònica prevists en aquesta Ordenança, així com dels mitjans 
electrònics per a interposar els recursos corresponents. 

3. El trasllat de documents electrònics, incloent-hi els que han de figurar en els llibres de 
resolucions i els llibres d’actes, mentre aquests no tenguin el format en suport electrònic, s’ha 
de fer d’acord amb el procediment de compulsa previst en aquesta Ordenança. 

Article 35. La notificació per mitjans electrònics 

1. La notificació electrònica s’ha de dur a terme amb mitjans electrònics quan la persona 
interessada els ha assenyalats preferents o expressi el consentiment a la seva utilització en els 
procediments administratius que es tramiten per via electrònica. 
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2. L’acceptació de les persones interessades pot tenir caràcter general per a tots els tràmits 
que les relacionen amb l’Administració insular, o per a un o diversos tràmits, segons el que ha 
manifestat. 

3. A través del mitjà electrònic corresponent, s’ha d’enviar a la persona interessada un avís de 
notificació de caràcter informatiu per a comunicar-li l’existència d’una notificació, i també 
l’adreça electrònica a la qual ha d’accedir per a obtenir-la. 

4. L’avís de notificació ha de contenir les dades bàsiques que permetin la identificació de la 
notificació que es posa a la seva disposició (òrgan emissor, assumpte i número d’expedient 
administratiu). A més, ha d’especificar que, si transcorren deu dies naturals a partir de la data 
que ha rebut l’avís sense accedir al contingut de la notificació, aquesta es considera rebutjada, 
d’acord amb el que es preveu en l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, excepte que, 
d’ofici o a instància de la persona interessada, es comprovi la impossibilitat tècnica o material 
de l’accés a la dita adreça electrònica. 

5. La notificació s’entén practicada, amb caràcter legal general, en el moment que es produeix 
l’accés al seu contingut. El sistema de notificació ha d’acreditar les dates i les hores en què es 
rep la notificació a l’adreça electrònica de la persona interessada i en què el ciutadà o la 
ciutadana accedeix al contingut de la notificació, així com qualsevol causa tècnica que 
impossibiliti alguna de les circumstàncies anteriors. 

6. L’Administració insular pot incloure la notificació d’actes administratius en el tauler 
d’edictes electrònic, si conté els elements de la notificació determinats per la legislació 
bàsica, en els supòsits següents: 

a) Quan la notificació s’ha de practicar per mitjà d’anuncis en el tauler d’edictes de 
l’ajuntament de la darrera adreça postal, en els casos en què es desconeixen les persones 
interessades en un procediment, s’ignora el mitjà o el lloc de la notificació i aquesta no s’ha 
pogut practicar, malgrat que s’ha intentat. 

b) Quan les persones destinatàries de l’acte són una pluralitat indeterminada. 

c) Quan es tracta d’actes integrants d’un procediment selectiu o de concurrència competitiva 
de qualsevol tipus. En aquest supòsit, les convocatòries successives s’han de publicar, 
almenys, a la seu electrònica corresponent i amb els mateixos efectes. Aquesta circumstància 
s’ha d’indicar en la convocatòria del procediment, i no tenen validesa les publicacions que 
s’efectuïn en llocs diferents. 

7. Durant la tramitació dels procediments, la persona interessada pot requerir a l’òrgan o 
l’entitat corresponent que les notificacions successives no es practiquin per mitjans 
electrònics. En aquest cas, cal fer servir qualsevol altre mitjà admès per l’article 59 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

8. L’accés electrònic per part de les persones interessades al contingut de les actuacions 
administratives corresponents té els mateixos efectes de la notificació per compareixença, 
sempre que en quedi constància. 
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CAPÍTOL VIII. REGISTRE, ARXIVAMENT I ACCÉS ALS DOCUMENTS 
ELECTRÒNICS 

Article 36. Registre electrònic 

1. Es crea el registre electrònic del Consell Insular de Mallorca i els organismes que en 
depenen, el qual es configura tècnicament com un accés telemàtic al Registre General de 
l’Administració insular, i se’n regula el funcionament. 

2. El registre electrònic s’integra, amb caràcter general, en el Registre General del Consell 
Insular de Mallorca i és voluntari per a les persones administrades, a excepció dels supòsits 
d’utilització obligatòria establerts per llei i/o normes de creació de futurs procediments 
electrònics pels quals es reguli la presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions a través 
del dit registre electrònic. 

3. El registre electrònic està habilitat per a anotar-hi la presentació de sol·licituds i documents 
i la sortida de documents electrònics. Aquesta presentació té els mateixos efectes que la que 
s’estableix en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

4. L’accés al registre electrònic per a presentar-hi sol·licituds, escrits i comunicacions s’ha de 
dur a terme a través de la seu electrònica. 

5. El registre electrònic es regeix, a l’efecte de còmput de terminis, per la data i l'hora oficial 
de la seu electrònica, que disposa de les mesures necessàries per a assegurar-ne la integritat i 
ha de figurar de manera visible. 

6. El registre electrònic ha d’estar a disposició de les persones usuàries les vint-i-quatre hores 
del dia, set dies a la setmana, cada dia de l’any.  

7. A l’efecte de còmput de terminis, es té en compte el següent: 

—La data i l’hora de referència són les vigents en el moment de rebre o sortir la sol·licitud, 
l’escrit o la comunicació corresponent, en el sistema d’informació que doni suport al registre 
electrònic o des d’aquest. 

—L’entrada de sol·licituds, d’escrits i de comunicacions rebudes en un dia inhàbil per al 
registre electrònic s’entén efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent. Amb 
aquesta finalitat, en l’assentament de l’entrada s’inscriuen com a data i hora de presentació 
quan es produeix efectivament la recepció, i consten com a data i hora d’entrada les zero 
hores i un segon del primer dia hàbil següent. 

—A través del registre electrònic es pot donar sortida a escrits o comunicacions que resulten 
d’actuacions administratives automatitzades 

—Són considerats dies inhàbils per al registre electrònic i per a les persones que en són 
usuàries només els que es declaren inhàbils per a tot el territori nacional en el calendari anual 
de dies inhàbils. Ho són també els que es declaren inhàbils en l’àmbit territorial de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears i en el municipi de Palma, com a festa local. Les 
persones interessades a conèixer detalladament els dies inhàbils de cada any han d’accedir al 
calendari publicat a la seu electrònica. 
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8. En el registre electrònic es poden presentar sol·licituds, escrits o comunicacions relatives 
als procediments i els assumptes que són competència de l’Administració insular i respecte 
dels quals s’ha establert la possibilitat de la tramitació electrònica. 

Qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació que les persones interessades presenten a través 
del registre electrònic i que no està relacionat amb els procediments i els assumptes referits 
no produeix cap efecte i es té per no presentat. Aquesta circumstància es comunica a la 
persona interessada, a la qual s’indiquen els registres i, si escau, els llocs habilitats per a 
presentar-los d’acord amb l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Igualment, el registre electrònic no admet la presentació de sol·licituds, escrits o 
comunicacions que no segueixen els models descrits en l’article 27 o no compleixen tots els 
mecanismes d’identificació i acreditació de la voluntat dels ciutadans i de les ciutadanes que 
fixa l’Administració insular de conformitat amb les previsions d’aquesta Ordenança. 

El format dels documents que s’admet en el registre electrònic es publica en la seu 
electrònica, tot vetlant per la neutralitat tecnològica. 

9. Per iniciativa de les persones interessades o per requeriment de l’Administració insular, és 
possible presentar al registre electrònic documentació que acompanyi les sol·licituds, escrits i 
documents presentats, així com documents complementaris. 

En compliment dels estàndards de format i requisits de seguretat dels esquemes nacionals 
d’interoperabilitat i de seguretat, el nivell de seguretat que s’exigeix en el document 
complementari és el mateix que el del document principal. 

Quan aquesta documentació no es presenta en el mateix acte que la sol·licitud, escrit o 
document, si s’ha indicat un número d’entrada de resguard acreditatiu de la sol·licitud, escrit 
o document que acompanya o complementa la presentació inicial, la persona interessada ha 
d’indicar aquest número d’entrada. 

10. El registre electrònic d’entrada de documents emet automàticament un justificant de la 
recepció de la sol·licitud presentada amb autenticació de les dades del registre que se li 
assignen. Aquestes dades, com a mínim, són les següents: número d’anotació, descripció de 
l’assumpte, documents presentats, data i hora. 

Si l’Administració electrònica detecta anomalies de tipus tècnic en la recepció electrònica del 
document, aquesta circumstància s’ha de posar en coneixement de la persona que ha presentat 
l’escrit, mitjançant el missatge d’errada corresponent, perquè li consti que la presentació no 
és vàlida. 

11. El registre electrònic de sortida de documents ha de practicar un assentament de sortida 
per cada document electrònic remès, en el qual cal fer constar el número de referència o 
registre, la data i l’hora d’emissió, l’òrgan de procedència, la persona a la qual es dirigeix, 
l’extracte o la ressenya del contingut i, si escau, el número de referència de l’assentament 
d’entrada. 

12. Quan, per raons tècniques, es pugui preveure que el registre no podrà estar operatiu, s’ha 
d’anunciar a les persones usuàries amb la màxima antelació possible i mentre duri aquesta 
situació. 

En tot cas, a la seu electrònica s’informarà sobre la suspensió temporal del servei, la previsió 
de la durada i, si escau, de l’adopció de les mesures correctives de la situació. 
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13. L’Administració insular pot eliminar els documents o les sol·licituds que suposin un risc 
per a la seguretat del sistema. En aquest cas, no es té per presentat el document o la 
sol·licitud, i s’ha de comunicar a la persona interessada la seva eliminació. 

Article 37. Arxiu electrònic de documents 

1. Es crea l’arxiu electrònic del Consell Insular de Mallorca, dependent de l’Arxiu General 
del Consell. 

2. L’arxiu electrònic té per objecte conservar i organitzar els documents electrònics que ha 
produït i ha rebut l’Administració insular en l’exercici de les seves funcions, tot garantint-ne 
l’autenticitat, la integritat, la confidencialitat, la conservació, la disponibilitat, la traçabilitat i 
la custòdia, així com l’actualització dels suports i de les aplicacions utilitzades. 

3. El Consell pot arxivar per mitjans electrònics tots els documents que es produeixen en 
l’exercici de les seves funcions, de manera que es compleixi el que es preveu en l’article 45.5 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i en la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni 
documental de les Illes Balears. La reproducció en suport electrònic de documents en suport 
paper s’ha de fer de conformitat amb el procediment de compulsa previst en aquesta 
Ordenança. 

En el supòsit de documents emesos originàriament en paper dels quals s’han fet còpies 
electròniques, se’n poden destruir els originals, en els termes i amb les condicions que 
estableixi el Consell, de conformitat amb la normativa aplicable. 

4. El Consell ha de garantir la conservació dels documents electrònics originals, rebuts, 
produïts i gestionats en el desenvolupament dels seus processos administratius, i al llarg dels 
seu cicle de vida. 

5. L’arxivament de documents electrònics es fa d’acord amb la normativa vigent en matèria 
de gestió documental pel que fa al quadre de classificació, mètode de descripció i calendari de 
conservació. 

6. Els mitjans o els suports en què s’emmagatzemen els documents electrònics disposen de 
les mesures de seguretat que garanteixen la integritat, l’autenticitat, la confidencialitat, la 
qualitat, la protecció i la conservació dels documents arxivats, i, en particular, la identificació 
de les persones usuàries i el control d’accés. 

7. El Consell pot establir convenis o acords amb altres entitats per a l’arxivament definitiu 
dels seus documents electrònics, sempre que compleixin la integritat, l’autenticitat, la 
confidencialitat, la qualitat, la protecció i la conservació dels documents arxivats, de 
conformitat amb la normativa sectorial aplicable. 

Article 38. Preservació i accés als registres i als arxius electrònics 

La preservació i l’accés als documents emmagatzemats en mitjans electrònics es regeixen per 
les previsions d’aquesta Ordenança relatives a l’accés a la informació i pels principis i les 
normes aplicables a la protecció, la confidencialitat i la privacitat de dades. 
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CAPÍTOL IX. FACTURA ELECTRÒNICA 

Article 39. La factura electrònica 

1. L’Administració insular accepta expressament la utilització de mitjans electrònics en les 
factures que li remeten, en els termes prevists en aquest article. 

2. La remissió de factures electròniques que tenen de destinatària l’Administració insular en 
l’àmbit de la contractació administrativa, així com la de les que, expedides entre particulars, 
es presenten electrònicament davant aquesta institució en el curs de qualsevol procediment 
administratiu, es pot fer mitjançant qualsevol sistema que, a l’efecte de garantir l’autenticitat 
de l’origen i la integritat del contingut, compleixi el que s’estableix en la normativa 
reguladora de les obligacions de facturació. 

CAPÍTOL X. INCORPORACIÓ DE PROCEDIMENTS A LA TRAMITACIÓ 
ELECTRÒNICA I CATÀLEG DE PROCEDIMENTS. COORDINACIÓ I GESTIÓ DE 
L’ACTUACIÓ FETA AMB MITJANS ELECTRÒNICS 

Article 40. Mecanisme per a incorporar procediments a la tramitació electrònica 

1. L’Administració insular incorpora la utilització de mitjans electrònics a la seva activitat 
administrativa, d’acord amb els principis de respecte a la titularitat, l’exercici de la 
competència de l’òrgan que la té atribuïda i el compliment dels requisits formals i materials 
establerts en les normes per les quals es regula l’activitat corresponent, i en qualsevol cas sota 
criteris de simplificació administrativa, amb l’impuls de l’aplicació de mitjans electrònics als 
processos de treball, a la gestió dels procediments i a l’actuació administrativa, d’acord amb 
els criteris establerts en l’article 34 de la Llei d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics. 

2. Les característiques dels procediments que s’incorporen a l’administració electrònica s’han 
de definir, en cada cas, segons la seva normativa reguladora i d’acord amb el projecte 
d’incorporació establert en els articles següents. 

3. Les previsions contingudes en aquest capítol també són aplicables en els supòsits de 
modificació dels procediments que s’han incorporat a la tramitació per via electrònica. 

Article 41. Projecte d’incorporació 

El projecte d’incorporació ha de contenir, com a mínim: 

1. Memòria justificativa de la incorporació, en la qual s’han de fer constar, entre altres 
aspectes, les implicacions organitzatives i tècniques derivades de la incorporació. 

2. Identificació dels procediments que s’hi incorporen, amb inclusió dels formularis i els actes 
de comunicació que s’hi associïn, de manera que es puguin generar formularis i plantilles per 
a incorporar a la plataforma de tramitació electrònica. 

3. Identificació dels canals electrònics que s’han d’habilitar per a dur a terme el tràmit. 

4. Sistemes d’identificació i d’acreditació electrònica de la voluntat dels ciutadans i les 
ciutadanes per a cadascun dels tràmits que s’hi incorporen, quan són necessaris. 
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5. Programes i aplicacions electròniques que s’utilitzen per a cadascun dels tràmits i 
procediments que s’hi incorporen. 

6. Mesures de protecció de dades de caràcter personal i de valoració de riscs. 

Article 42. Aprovació del projecte d’incorporació 

1. Correspon a l’òrgan competent del Consell i dels organismes autònoms que en depenen, 
per a tramitar el procediment o dur a terme el tràmit, la iniciativa de redactar el projecte 
d’incorporació, que ha d’incloure el contingut descrit en l’article anterior. Per a redactar els 
punts 3, 4, 5 i 6, s’ha de tenir el suport dels serveis d’informàtica i dels serveis encarregats de 
la gestió i el suport tècnic de la seu electrònica. 

2. El projecte d’incorporació per redactar s’ha de sotmetre a informe tècnic favorable sobre 
l’adequació, des del punt de vista tecnològic, a la tramitació electrònica i sobre les mesures 
que és necessari adoptar, així com a informe jurídic dels Serveis Jurídics del Consell o dels 
organismes autònoms que en depenen. 

3. Emesos els informes corresponents, s’aprova el projecte d’incorporació per acord del 
Consell Executiu, s’afegeix al catàleg de procediments de tramitació electrònica del Consell 
Insular de Mallorca i s’incorpora a la seu electrònica. En el cas dels organismes autònoms 
dependents, els seus òrgans de govern han d’adoptar l’acord, conforme al que es preveu en la 
normativa reguladora corresponent. 

Article 43. Coordinació de l’actuació feta amb mitjans electrònics 

L’Administració insular ha d’aprovar les instruccions necessàries per a coordinar i supervisar 
el compliment, en les actuacions fetes amb mitjans electrònics, dels criteris de competència, 
legalitat, eficàcia, transparència i simplificació, així com els de qualitat, seguretat, 
disponibilitat, accessibilitat, neutralitat tecnològica i interoperativitat. 

Article 44. Gestió de la seu electrònica 

1. El Consell i cada un dels seus organismes autònoms han de designar les unitats 
administratives encarregades de la gestió i el suport tècnic de la seva seu electrònica. 

2. La unitat administrativa responsable de la gestió de la seu electrònica ha de coordinar els 
diferents departaments del Consell, o els organismes corresponents en el cas dels organismes 
autònoms, perquè hi incorporin informació relativa al seu àmbit competencial, i ha d’establir 
les directrius necessàries a aquest efecte. Cada departament és responsable de la integritat, la 
veracitat i l’actualitat de la informació incorporada, sens perjudici de la facultat de supervisió 
de tots els continguts de la seu electrònica a càrrec de la unitat responsable corresponent. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera. Procediments en curs 

Aquesta Ordenança no s’aplica als procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor. 
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Segona. Seu electrònica 

1. La seu electrònica del Consell Insular de Mallorca entra en funcionament quan s’aproven, 
mitjançant decret de la Presidència, les disposicions que en despleguen les previsions i es 
posen en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents. 

En el cas dels organismes autònoms dependents del Consell Insular de Mallorca, la 
Presidència n’adopta la resolució corresponent. 

2. La norma de posada en funcionament de la seu electrònica en determina els requisits, el 
funcionament i el contingut, així com els òrgans responsables de l’administració, la gestió i la 
coordinació, i resta publicada en la seu electrònica del Consell Insular de Mallorca. 

Tercera. Notificació electrònica 

1. El Consell Insular de Mallorca posa en funcionament la notificació electrònica per als 
procediments i els tràmits que ho requereixen quan s’aprovin, mitjançant decret de la 
Presidència, les disposicions que en despleguin les previsions i es posin en marxa els sistemes 
i les tecnologies corresponents. 

En el cas dels organismes autònoms dependents del Consell Insular de Mallorca, la 
Presidència n’adopta la resolució corresponent. 

2. La norma de posada en funcionament de la notificació electrònica en determina els 
requisits i el funcionament, i resta publicada a la seu electrònica del Consell Insular de 
Mallorca. 

Quarta. Registre electrònic 

1. El registre electrònic del Consell Insular de Mallorca entra en funcionament quan 
s’aproven, mitjançant decret de la Presidència, les disposicions que en despleguen les 
previsions i es posen en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents. 

2. La norma de posada en funcionament del registre electrònic en determina els requisits i el 
funcionament, així com els òrgans responsables de l’administració, la gestió i la coordinació, 
i resta publicada a la seu electrònica del Consell Insular de Mallorca. 

Cinquena. Arxiu electrònic 

1. L’arxiu electrònic del Consell Insular de Mallorca entra en funcionament quan s’aproven, 
mitjançant decret de la Presidència, les disposicions que despleguen les previsions d’aquesta 
Ordenança i es posen en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents. 

2. La norma de posada en funcionament de l’arxiu electrònic en determina els requisits i el 
funcionament, així com els òrgans responsables de l’administració, la gestió i la coordinació, 
i resta publicada a la seu electrònica del Consell Insular de Mallorca. 
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Sisena. Tauler d’edictes electrònic 

1. El tauler d’edictes electrònic, regulat per aquesta Ordenança, entra en funcionament quan 
s’aproven, mitjançant decret de la Presidència, les disposicions que en despleguen les 
previsions i es posen en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents. 

En el cas dels organismes autònoms dependents del Consell Insular de Mallorca, la 
Presidència n’adopta la resolució corresponent. 

2. La norma de posada en funcionament del tauler d’edictes electrònic en determina els 
requisits i el funcionament, així com la informació que s’hi ha de publicar, i resta publicada 
en la seu electrònic del Consell Insular de Mallorca. 

Setena. Registre de funcionaris habilitats 

1. El registre de funcionaris habilitats regulat per aquesta Ordenança entra en funcionament 
quan s’aproven, mitjançant decret de la Presidència, les disposicions que en despleguen les 
previsions i es posen en marxa el sistemes i les tecnologies corresponents. 

En el cas dels organismes autònoms dependents del Consell Insular de Mallorca, la 
Presidència n’adopta la resolució corresponent. 

2. La norma de funcionament del registre de funcionaris habilitats en determina els requisits 
i el funcionament, i resta publicada a la seu electrònica del Consell de Mallorca. 

Vuitena. Representació 

Els mecanismes de representació prevists en aquesta Ordenança resten publicats a la seu 
electrònica. 

L’aplicació efectiva dels diferents instruments regulats per aquesta Ordenança necessita posar 
en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents. A mesura que això es dugui a terme, 
s’han d’adoptar les decisions de posada en funcionament. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera. Desplegament i execució de l’Ordenança 

Correspon a la Presidència del Consell Insular o a l’òrgan en qui delegui, en l’àmbit de les 
seves competències, dictar les disposicions de desplegament i d’execució d’aquesta 
Ordenança necessàries en tot allò que no està expressament atribuït a un altre òrgan. 

Segona. Formació del personal empleat públic al servei del Consell 

El Consell promou la formació del personal al seu servei en la utilització dels mitjans 
electrònics en la pràctica de les seves activitats. 

Tercera. Entrada en vigor 

Aquesta Ordenança entra en vigor quinze dies hàbils després de publicar-se en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears.” 
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El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) explica que avui duen a aprovació l’Ordenança 
reguladora de l’administració electrònica que té per objecte regular les condicions i efectes jurídics que 
qualsevol ciutadà i la mateixa Administració tendran arran d’aquesta nova eina telemàtica que ja està 
funcionament encara que el Consell de Mallorca s’ha d’anar incorporant, dia a dia, a aquesta nova eina 
d’internet i d’administració electrònica. 

Així doncs, aquesta Ordenança té com a primer objecte regular les condicions en què els ciutadans 
accediran a aquesta eina telemàtica així com els efectes jurídics que té aquesta nova administració 
electrònica. 

La finalitat de tot això és, evidentment, la transparència, la claredat i l’accés immediat a qualsevol tipus 
de procediment administratiu i facilitar al ciutadà que els tràmits, que ara puguin ser més o manco 
lents, siguin més ràpids. Reitera que la finalitat de l’Ordenança és la transparència, la rapidesa i la 
comoditat per als ciutadans. 

Puntualitza que aquesta Ordenança no és una ordenança que s’inventin sinó que, evidentment, ve 
emparada per la Llei 11/2007 que ja deia que les administracions s’havien d’incorporar, a poc a poc, a 
l’administració electrònica. 

De tot el seu articulat, llarg i extens, vol destacar com a mínim 5 o 6 punts perquè els considera 
importants. 

En aquest sentit diu que l’Ordenança, en primer lloc, regula els drets i els deures de la ciutadania a 
l’hora d’accedir a l’administració electrònica i, sobretot, els drets perquè cal recordar que la Llei 
11/2007, sobre l’administració electrònica, parla del dret del ciutadà a fer tràmits per via telemàtica. És 
a dir, que no es tracta d’una possibilitat sinó d’un dret que, a poc a poc, s’anirà implantant. 

Així mateix, l’Ordenança parla de principis generals i, a partir d’ara, qualsevol actuació d’aquesta 
Administració s’haurà d’ajustar a aquests principis generals de facilitar els tràmits telemàtics. 

També parla de tota una sèrie d’eines que s’han d’informatitzar o que estan en procés d’informatització 
com són l’arxiu electrònic, el registre electrònic i com s’ha de difondre la informació d’aquesta casa. 
Finalment, inclou un catàleg de tràmits que ja s’estan posant en marxa de manera electrònica. 

Observa que l’administració electrònica és una eina important i necessària tot i que caldrà fer-ne una 
implantació gradual (que no serà d’avui per demà) però significa una passa important que requerirà de 
formació per part dels funcionaris de la casa, requerirà d’aclarir tràmits i processos dins la mateixa casa 
com, per exemple, la firma electrònica i quins són els tràmits que es poden informatitzar en aquests 
moments i en quant de temps hi ha d’haver una resposta telemàtica per part dels funcionaris de la casa. 

Per concloure, fa notar que es tracta d’un canvi de mentalitat que és necessari ja que en el segle XXI els 
ciutadans es mouen via internet i via telemàtica i a això aspiren amb aquesta Ordenança. 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia que el seu Grup s’hi abstendrà en 
aquests moments tot i que engresca l’equip de govern a acabar aquesta feina ja que, d’acord amb la llei, 
aquest procediment s’hauria d’haver acabat l’any 2007 o 2008 quan la llei establia els màxims però 
també determinava les excepcions que s’haurien d’haver fet en el seu moment. 

Li consta que hi ha un projecte que es va treballar en aquell moment però no sap si es va acabar 
d’implementar i no sap si l’equip de govern ha fet servir aquell projecte de feina que estava iniciat, en 
el seu moment, pel departament corresponent. 

El Sr. ALEMANY (PSOE) manifesta la satisfacció del Grup pel fet que avui vengui a Ple l’aprovació 
inicial d’una Ordenança que ajudarà a la modernització de la institució però, com saben, el seu Grup ha 
fet moltes intervencions en la línia que aquesta institució (que és una institució políticament molt forta, 
que és govern de Mallorca i que hauria de reclamar competències per ser encara més forta) té unes 
febleses i una d’elles és l’organització interna que fa que tot vagi d’una determinada manera i tot 
s’hauria d’estudiar i modernitzar. 

Per altra banda, els ha sabut greu que es retirassin recursos que hi havia a la institució encaminats a fer 
més via en la modernització de la institució però, de la mateixa que varen criticar la retirada dels 
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recursos, avui feliciten l’equip de govern per donar una eina a aquesta institució que l’agilitarà i 
suposarà una passa cap a la transparència. 

Aprofita per dir que li consta que els funcionaris que han duit aquest procés, l’han duit amb ganes, no 
l’han deixat i s’hi han dedicat de ple. Per això voldria que els fessin arribar la seva felicitació. 

El Sr. Juan ja ha dit que l’articulat és extens i el seu Grup el vol llegir i estudiar amb tranquil·litat per, 
si escau, presentar-hi qualque esmena per millorar allò que ja consideren que és bo i, per tant, s’hi 
abstendran però matisa que aquesta abstenció s’ha d’entendre en positiu ja que, una vegada acabat el 
període d’exposició pública, segurament es convertirà en un vot positiu. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 
 

PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD D’ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES ALS 
GRUPS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ EN EL CONSELL DE 
MALLORCA, PER A L’ANY 2013. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Presidènica que diu: 

“Vist que el paràgraf segon de l’apartat 3 de l’article 73 de la Llei Reguladora de les 
Bases del Règim Local disposa que amb càrrec als Pressuposts anuals de la corporació 
el Ple podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar 
amb un component fix, idèntic per a tots els grups i un altre variable , en funció del 
número de membres de cada grup, dintre dels límits que, amb caràcter general 
s’estableixin en les Lleis de Pressuposts Generals de l’Estat. 

Vist l’informe justificatiu de la secretària tècnica del Departament de Medi Ambient, 
de data 7 de gener de 2013. 

Vist l’informe del cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament de 
Presidència, de data 9 de gener de 2013. 

Atesa l’existència de crèdit segons certificació emesa per Intervenció General, número 
d’operació 220130000008, amb càrrec a la patida 00.92420.48200. 

Vist d’altra banda l’informe de fiscalització emès per la Interventora General, el 
conseller executiu del Departament de Presidència, en ús de les atribucions que li són 
conferides per la legislació vigent, proposa al Ple de la corporació que adopti el 
següent  

A C O R D: 

1r.- Assignar a cadascun dels diferents grups polítics amb representació en el Consell  
de Mallorca, la quantitat de 1.526,34 € mensuals. També s’assignaran 374,38 € 
mensuals per cada conseller integrant dels esmentats grups. Els imports anuals que 
corresponen a cada grup per a l’exercici 2013, són els següents:  

Grup polític PP, CIF V57229429, integrat per 19 consellers: 103.674,72 € (8.639,56 € 
mensuals). 
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Grup polític PSIB-PSOE, CIF G28477727, integrat per 10 consellers: 63.241,68 € 
(5.270,14 € mensuals). 

Grup polític Coalició PSM-Iniciativa Verds-Entesa, CIF G57705048, integrat per a 4 
consellers: 36.286,32 (3.023,86 € mensuals). 

2n.- Les referides quantitats s’abonaran i ingressaran  mensualment al c/c dels 
respectius grups amb càrrec a partida 00.92420.48200 del pressupost propi de 2013. 

3r.- D’acord amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 73 de la LRBRL, els grups 
hauran de portar una comptabilitat específica en relació a les esmentades 
assignacions, que hauran de posar a disposició del Ple de la Corporació sempre que 
aquest òrgan ho sol·liciti, no podent destinar-les al pagament de remuneracions de 
personal de qualsevol tipus al servei de la corporació ni a l’adquisició de béns que 
puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.” 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

PUNT 9. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 22 DEL VIGENT CONVENI 
COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública que diu: 

“Atès que com a conseqüència de les modificacions introduïdes en matèria de 
vacances i de permisos per l’article 8 del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que 
modifica els articles 48 i 50 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, i del resultat de la negociació de l’aplicació al Consell de Mallorca 
de la nova jornada general de treball, cal modificar l’article 22 del vigent Conveni 
Col·lectiu del personal laboral del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada dia 11 de novembre  de 1991 i prorrogat per acord 
plenari de 13 d’abril de 1996. 

Atès l’acord de la Mesa General de Negociació Conjunta del personal funcionari i del 
personal laboral del Consell de Mallorca, de dia 4 de desembre de 2012, relatiu a la 
modificació de l’article 22 del Conveni Col·lectiu del personal laboral. 

Atès que per a la seva efectivitat és necessària l’aprovació expressa i formal per part 
de l’òrgan competent. 

Per tot l’exposat, se sotmet al Ple del Consell de Mallorca, per a la seva aprovació, la 
següent   

PROPOSTA D’ACORD 
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Primer.- Aprovar l’acord de la Mesa General de Negociació Conjunta del personal 
funcionari i del personal laboral del Consell de Mallorca, de dia 4 de desembre de 
2012, relatiu a la modificació de l’article 22 del Conveni Col·lectiu del personal 
laboral, que es recull a continuació: 

Modificació de l’article 22 del vigent Conveni Col·lectiu del personal laboral del 
Consell de Mallorca. 

Article 22, punt 1, paràgraf quart, on diu: 

“En cas de fraccionar-se el gaudiment de les vacances, mínimament s’haurà de fer en 
períodes de cinc dies hàbils consecutius.” 

Ha de dir: 

“Sempre que les necessitats del servei ho permetin, el gaudiment de les vacances es 
pot fer per dia o dies hàbils no consecutius.” 

Segon.- La data d’efectes del present acord serà de dia 1 de gener de 2013. 

Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 10. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 22 DELS VIGENTS ACORDS 
DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL CONSELL DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública que diu: 

"Atès que com a conseqüència de les modificacions introduïdes en matèria de 
vacances i de permisos per l’article 8 del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que 
modifica els articles 48 i 50 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, i del resultat de la negociació de l’aplicació al Consell de Mallorca 
de la nova jornada general de treball, cal modificar l’article 22 dels vigents Acords del 
personal funcionari del Consell de Mallorca, aprovats pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada dia 11 de novembre  de 1991 i prorrogats per acord plenari de 13 
d’abril de 1996. 

Atès l’acord de la Mesa General de Negociació Conjunta del personal funcionari i del 
personal laboral del Consell de Mallorca, de dia 4 de desembre de 2012, relatiu a la 
modificació de l’article 22 dels Acords del personal funcionari. 

Atès que d’acord amb el que preveu l’article 38.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, és necessària l’aprovació expressa i formal per part 
de l’òrgan competent. 
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Per tot l’exposat, se sotmet al Ple del Consell de Mallorca, per a la seva aprovació, la 
següent   

PROPOSTA D’ACORD 

Primer.- Aprovar l’acord de la Mesa General de Negociació Conjunta del personal 
funcionari i del personal laboral del Consell de Mallorca, de dia 4 de desembre de 
2012, relatiu a la modificació de l’article 22 dels Acords del personal funcionari, que 
es recull a continuació: 

Modificació de l’article 22 dels vigents Acords del personal funcionari del Consell de 
Mallorca. 

Article 22, punt 1, paràgraf quart, on diu: 

“En cas de fraccionar-se el gaudiment de les vacances, mínimament s’haurà de fer en 
períodes de cinc dies hàbils consecutius.” 

Ha de dir: 

“Sempre que les necessitats del servei ho permetin, el gaudiment de les vacances es 
pot fer per dia o dies hàbils no consecutius.”  

Segon.- La data d’efectes del present acord serà de dia 1 de gener de 2013. 

Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

PUNT 11. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ENTRE EL 
CONSELL DE MALLORCA I TIRME, SA DERIVADA DE L’ARTICLE 19 
DE LA LLEI 13/2012, DE 20 DE NOVEMBRE DE 2012, DE MESURES 
URGENTS PER A L’ACTIVACIÓ ECONÒMICA EN MATÈRIA 
D’INDÚSTRIA I ENERGIA, NOVES TECNOLOGIES, RESIDUS, AIGÜES, 
ALTRES ACTIVITATS I MESURES TRIBUTÀRIES. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del 
Departament de Medi Ambient que diu: 
 
“Vista la Llei 13/2012, de 20 de novembre de 2012, de Mesures urgents per a 
l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, 
aigües, altres activitats i mesures tributàries (BOIB núm. 177 de 29 de novembre de 
2012). 
 
Vist l’informe tècnic de l’enginyer industrial, de l’economista i de la cap de servei de 
la Direcció Insular de Residus de 5 de desembre de 2012. 
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Vist l’acord del Ple de 13 de desembre de 2012 en relació amb la manifestació de 
conformitat al tractament de combustible derivat de residu (codis LER 19.12.10 i 
19.12.12) d’acord amb l’establert a la Llei 13/2012, de 20 de novembre de 2012, de 
Mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves 
tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries. 
 
Vist l’informe de 20 de desembre de 2012 del secretari general i la interventora 
general del Consell de Mallorca. 
 
Vist l’informe de necessitat de la Direcció Insular de Residus de 20 de desembre de 
2012. 
  
Vists els informes de l’economista de la Direcció Insular de Residus de data 9 de 
gener de 2013, de 16 de gener de 2013, de 24 de gener de 2013 i de 29 de gener de 
2013. 
 
Vists els informes jurídics del cap del Servei Jurídic de 9 de gener de 2013, de 29 de 
gener de 2013 i de 31 de gener de 2013.  
 
Vist l’informe tècnic de l’enginyer industrial de la Direcció Insular de Residus de 29 
de gener de 2013. 
 
Vist l’informe de conformitat de la secretaria general del Consell de Mallorca de 18 
de gener de 2013. 
 
Vist l’informe de conformitat de la intervenció general del Consell de Mallorca de 31 
de gener de 2013. 
 
Per tot el que s'ha exposat i atès l’article 7.i. del Decret de dia 15 de juliol pel qual es 
determina l’organització del Consell de Mallorca, modificat pel decret de dia 10 
d’octubre de 2011, la consellera executiva del Departament de Medi Ambient eleva al 
Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d' 
 

ACORD 
 
1. Aprovar inicialment la següent modificació del contracte de data 4 de maig de 2007 
amb Tirme, SA, relatiu al servei de gestió de residus urbans de Mallorca: 
 
I.- Afegir un punt 4 a la lletra c) del pacte primer “Objecte” del tenor literal següent: 
 

4.- Tractament de combustible derivat de residu (codis LER 19.12.10 i 
19.12.12), amb l’aprovació prèvia del Consell de Mallorca i sempre que l’empresa 
concessionària disposi de les autoritzacions pertinents.  
 
II.- Afegir un paràgraf tercer al pacte tercer “Àmbit de la concessió”, del tenor literal 
següent: 
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No obstant el que disposen els apartats anteriors, el concessionari també haurà de 
tractar el combustible derivat de residus (codis LER 19.12.10 i 19.12.12) provinents 
de fora de les Illes Balears i dins l’àmbit de la Unió Europea, que sigui autoritzat pel 
Consell Insular de Mallorca.  
 
III.- Al pacte 9.4, entre les obligacions del concessionari i, concretament, aquelles en 
la fase d’explotació del servei, s’afegiria un nou apartat s) del següent tenor literal: 
 
s) En el supòsit en què s’apliqui l’article 19 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre de 
2012, de Mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, 
noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, el tractament 
de combustible derivat de residus (codis LER 19.12.10 i 19.12.12) provinent de fora 
de les Illes Balears i dins l’àmbit de la Unió Europea haurà de realitzar-se amb el 
compliment de les següents obligacions: 
 
1.- El tractament requerirà la prèvia autorització del trasllat per part del Govern de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
2.- TIRME, SA haurà de sol·licitar per escrit i prèviament al Consell de Mallorca la 
conformitat per a la realització del tractament per a cada operació amb indicació de 
la següent informació: 
 

- proveïdor d’origen,  
- alternatives estudiades, si escau 
- estudi econòmic,  
- característiques tècniques del producte,  
- durada de l’operació,  
- número de tones,  
- descripció de la logística de l’operació. 

 
3.- TIRME, SA haurà de mantenir vigent en tot moment l’autorització ambiental 
integrada per tal de poder tractar els residus corresponents als codis LER 19.12.10 i 
19.12.12 i ajustar el tractament a l’esmentada autorització. 
 
4.- La concessionària haurà de disposar de pòlissa d’assegurança vigent per tal de 
garantir, en tot cas, la cobertura dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar en 
les operacions d’importació, transport i tractament del combustible derivat de residus 
(codis LER 19.12.10 i 19.12.12). 
 
5.- Condicionants econòmics: 
 
5.1. Els guanys derivats d’aquest tractament tindran la consideració d’extraordinaris 
i han de ser íntegrament aplicats al finançament de la tarifa que han de satisfer els 
usuaris del servei públic. Els ingressos procedents de la importació i tractament del 
combustible derivat de residus (codis LER 19.12.10 i 19.12.12) s’aplicaran al càlcul 
de la tarifa de gestió dels residus urbans d’igual forma que els ingressos per venda 
d’energia, la venda de subproductes i els ingressos procedents d’aportacions dels 
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Sistemes integrats de gestió, minorant-la sense que s’apliqui cap tipus de retribució 
al concessionari per aquesta activitat. 
 
5.2. Tendrà  la consideració d’ingrés l’import total resultant de la base imposable de 
la facturació emesa per l’empresa concessionària per la importació i tractament de 
combustible derivat de residus (codis LER 19.12.10 i 19.12.12). 
 
5.3. Així mateix, tendrà la consideració d’ingrés a deduir del cost d’explotació de la 
planta de valorització energètica la venta d’energia, a raó de PCI x tones incinerades 
X REN (0,229) X preu de venta Kwh. El combustible derivat de residus (codis LER 
19.12.10 i 19.12.12) es valoritzarà energèticament a les línees 3 i 4 en tot cas, excepte 
si es sol·licita expressament conformitat, de manera motivada, per tractar a les línees 
1 i 2 i el Consell de Mallorca ho permet. En aquest cas es substituirà el REN pel 
valor de 0,2027.  
 
5.4. Per altra banda, tendran exclusivament la consideració de despeses les relatives 
a les següents activitats: nòlit, descàrrega a port, transport a planta de tractament, el 
propi tractament i les despeses generals directes imputables a aquestes operacions. 
 
Per a aquelles despeses esmentades que no suposen un servei associat a l’activitat 
ordinària de la concessionària (totes excepte el tractament), en aplicació dels 
principis de transparència, eficiència i publicitat, TIRME, SA haurà de publicar un 
anunci al seu web per a la seva licitació i donar un termini no inferior a 10 dies 
hàbils per a la presentació d’ofertes. Si per alguna d’aquestes despeses no resulta 
viable realitzar aquesta licitació, Tirme haurà de justificar aquest fet i el Consell de 
Mallorca acceptar l’argumentació. 
 
Tirme, SA, haurà de justificar la necessitat d’incórrer en les despeses generals 
directes que impliqui l’operació així com l’adequació dels preus a mercat. 
 
5.5. L’empresa concessionària garantirà un guany mitjà anual mínim de 40 € per 
tona de combustible derivat de residus (codis LER 19.12.10 i 19.12.12) importada pel 
servei a minorar a la tarifa de gestió de residus urbans segons les previsions 
derivades dels estudis de viabilitat econòmica del projecte contemplats per la 
Direcció Insular. En el cas de què les operacions reportin guanys superiors 
s’imputaran en la seva totalitat a la tarifa. Aquestes valoracions es faran en base als 
estudis de preus presentats per operació. 
  
Per guany s’entendrà la diferència entre el preu facturat per tona més els ingressos 
per venda d’electricitat/tones combustible derivat de residus (codis LER 19.12.10 i 
19.12.12) importades i les despeses unitàries acreditades de l’operació. Aquestes 
correspondran al nòlit, descàrrega a port, transport a planta de tractament i, com a 
despeses de tractament, s’imputaran només els costs variables inclosos a la 
modificació del contracte entre el Consell de Mallorca i Tirme, SA per Acord de ple 
de 2 d’abril de 2007 com a OMV actualitzats i les despeses generals directes 
unitàries acceptades. 
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5.6. Durant l’execució de qualsevol de les actuacions d’importació i tractament de 
combustible derivat de residus (codis LER 19.12.10 i 19.12.12) Tirme, SA  aportarà a 
la Direcció Insular de Residus les dades referents als ingressos i despeses que es 
vagin generant dins el termini de 30 dies posteriors a la data d’expedició de la 
factura corresponent.  
 
5.7. Conjuntament amb la proposta anual de revisió de tarifa TIRME presentarà, de 
manera separada, memòria explicativa de les actuacions, ingressos i despeses 
relatives al tractament de combustible derivat de residus (codis LER 19.12.10 i 
19.12.12) importats així com la documentació que les acrediti.  
 
6.- Condicionants tècnics:  
 
6.1.- A les instal·lacions de TIRME, en cas de necessitat, es podrà emmagatzemar, 
amb caràcter transitori i pendent de ser incinerats, les tones de combustible derivat 
de residus (codis LER 19.12.10 i 19.12.12) a la nau per RCDs del projecte de 
complex de tractament integral de residus de Son Reus, així com a altres 
instal·lacions del servei públic insularitzat si s’acredita la necessitat i el Consell de 
Mallorca dóna la seva conformitat. 
 
6.2.-  El tamany de les ecobales haurà de permetre el seu correcte transport marítim i 
terrestre, estiba i desestiba així com del tractament a planta. 
 
6.3.- Empaquetatge d’ecobales. Les ecobales es transportaran compactades amb 
fleixos i retroactilades de manera suficient per tal de garantir la consistència de les 
ecobales. Les ecobales hauran de ser lliurades amb eslingues per a la seva 
manipulació en les tasques de càrrega i descàrrega.   
 
6.4.- Aquests condicionants tècnics aplicaran, en general, a totes les operacions. En 
els casos en els que la logística del transport de combustible derivat de residus (codis 
LER 19.12.10 i 19.12.12) no obeeixi a aquest plantejament s’estudiarà cas per cas la 
viabilitat tècnica de l’operativa. 
 
7.-  Les operacions de transport marítim i terrestre no es podran realitzar en 
temporada d’estiu, segons directrius de la Direcció Insular de Residus. 
 
8.- Les operacions d’importació, transport i tractament del combustible derivat de 
residus (codis LER 19.12.10 i 19.12.12) es realitzaran de manera que no afectin al 
correcte funcionament del servei públic insularitzat per a la transferència i 
tractament dels residus urbans de Mallorca. 
 
9.- Aquestes operacions s’hauran de sotmetre a les accions de vigilància i inspecció 
del Consell de Mallorca previstes al Reglament d’explotació de gestió de residus 
urbans (BOCAIB núm. 130 de 26 d'octubre de 1993) i a la modificació del contracte 
entre el Consell de Mallorca i Tirme, SA per Acord de ple de 2 d’abril de 2007. 
 
IV.- Al punt tercer “Finançament” de l’Estudi Econòmic Financer annex al contracte, 
quan expressa que d’acord amb el que s’estableix al PDSGRUM les vies de 
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finançament de les inversions previstes són les següents, s’inclourà un nou apartat 
sisè: 
6. Altres ingressos  
2. Delegar a la Comissió de Govern l’aprovació del preu, així com l’atorgament de 
l’autorització per a cada operació d’importació, transport i tractament del combustible 
derivat de residus (codis LER 19.12.10 i 19.12.12). 
3. Aquest acord serà sotmès a informació pública per un període de 30 dies hàbils 
mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i notificat a l’empresa 
concessionària TIRME SA, a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori 
del Govern de les Illes Balears, així com als ajuntaments de Mallorca perquè, en el 
termini de 10 dies hàbils i en tràmit d’audiència, al·leguin el que estimin adient; amb 
l’oferiment a tots els interessats que l’expedient es troba a la seva disposició a la 
Direcció Insular de Residus del Departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca per a la seva consulta i estudi.”  
 

La PRESIDENTA informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat intervenir al Ple en 
aquest punt i dóna la paraula al Sr. Pere Felip. 

El Sr. FELIP (portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent intervenció: 

“Honorable senyora presidenta, senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de Mallorca, 
referent a aquest punt tan important de la nefasta i apocalíptica importació de fems forans, exposa el 
següent: 

Estam d’acord amb la proposta de modificació del contracte entre el Consell de Mallorca i Tirme però 
no per importar fems de fora sinó per reciclar més. 

Molt poca fe ha de tenir el Consell de Mallorca en el futur de la nostra roqueta si permet dur fems de 
fora per cremar-los a Son Reus. Molt poca imaginació ha de tenir el Partit Popular, a l’hora de reactivar 
l’economia, si és capaç d’hipotecar el prestigi turístic de l’illa, que viu de la seva imatge i de vendre 
encís mediterrani, potenciant les xemeneies de la incineradora de Palma. 

Una iniciativa tan funesta com aquesta només pot provenir d’una visió tràgica de les Balears, de no 
tenir cap estima ni cap mena d’esperança en el futur illenc. 

Incomprensiblement, el Consell de Mallorca carrega contra el medi ambient i el turisme amb les 
deixalles que vénen de Sabadell i que passaran a contaminar la nostra atmosfera. És vergonyós. Suposa 
un dels cops més durs que es recorden a la imatge de Mallorca. 

L’eliminació dels fems és un problema seriós a molts indrets del continent: ningú no vol contaminació 
a ca seva i s’estima més enviar-los tan enfora com sigui possible a cremar-los. Han tingut la sort de 
trobar una Illa del Diable on els governants són capaços de tot, fins i tot d’enfornar un prestigi turístic 
llaurat al llarg de dècades d’esforç.  

Mai no s’havia viscut a l’arxipèlag tanta deriva ideològica com l’actual, de manca de rumb polític i 
social, de decisions improvisades sense calcular-ne les conseqüències. Patim la deriva mediambiental, 
la cultural, la lingüística i la d’imatge turística: és la deriva de la ruïna.  

El fet de permetre dur fems de fora suposa assumir que tenim incineradores per sobre de les nostres 
possibilitats, en la terminologia que utilitza el Partit Popular per parlar de l’estat del benestar que 
esdevé miratge. Però, també, és el reconeixement implícit del poc que els importa la imatge del país, ja 
que tracta d’afegir els fems que altres no volen. Mallorca convertida en centre europeu de residus: des 
del turisme de gatera fins als polítics corruptes, tot passant per tones i tones de fems i inversors 
fantasma.  

Som de l’opinió (discutible i debatible) que el Consell de Mallorca posa en greu perill la salut dels 
ciutadans per elevar el risc de mort de càncer de la població a l’entorn de la incineradora i per amagar 
els interessos obscurs d’importar fems. 



 67

El Consell de Mallorca, segons sembla, posa els interessos i negocis del conglomerat d’empreses que 
formen Tirme per sobre dels interessos dels ciutadans i de la salut pública.  

I, com ‘l’euromerda ja és aquí’, la Unió d’Associacions de Mallorca, amb tots els respectes, demana la 
dimissió de la consellera de Medi Ambient del Consell de Mallorca, la senyora Catalina Soler, per dur 
fems de fora, segons sembla, de manera irregular, amb nocturnitat i amagant informació.” 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) fa constar que aquest expedient, quan va anar 
a Comissió Informativa, presentava unes objeccions no essencials per part d’Intervenció General i que 
ara aquestes objeccions ja han estat esmenades. Per tant, és un expedient que ve a Ple sense cap tipus 
d’objecció ni per part d’Intervenció General ni de Secretaria General. 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) sol·licita, per començar, que la Sra. Soler 
expliqui una mica més profundament el motiu d’aquest punt en aquest ordre del dia ja que avui mateix 
s’ha aprovat l’acta del Ple de dia 13 de desembre de 2012 (la Sra. Soler hi ha votat a favor) on es 
recullen les seves intervencions. 

Aleshores tant el PSOE com PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca manifestaven reiteradament que 
s’estava presentant una modificació del contracte amb Tirme a la qual cosa la Sra. Soler responia 
literalment: “Jo no discutiré més amb vostès perquè jo, estudiant amb sos jurídics d’es nostro 
departament, dubtam i tot si aquest tema hauria de venir a Ple o no. I dubtam i tot si és necessari, com 
vostès exigeixen, s’informe d’es secretari i s’interventora.”  

En aquells moments la discussió es referia precisament a la modificació contractual i la Sra. Soler deia 
textualment: “Jo li manifest que noltros creim que no és modificació d’es contracte i n’esteim totalment 
tranquils i segurs. Ho tenim claríssim.”  

Assegura que ho tenien tan clar que avui presenten una modificació del contracte amb Tirme que inclou 
22 punts, és a dir, que no és una petita modificació i, per tant, requereix d’una explicació. 

Reitera que l’oposició necessita una explicació de la Sra. consellera que dia 13 de desembre de 2012 va 
dir taxativament que no era necessària la modificació del contracte i es va ignorar la intervenció del Sr. 
secretari general qui, en un punt concret d’aquell ordre del dia, va dir que s’havia de dilucidar si era o 
no una modificació de contracte. 

Tot i això, l’equip de govern va entrar –a la torera i d’una forma molt poc clara– al final del Ple de dia 
13 de desembre –i així es recull en l’acta– el punt de la mateixa manera que l’havien duit abans però 
introduint-hi fins i tot una afirmació del Sr. Payeras dient que no era necessària una modificació del 
contracte i, en canvi, ara l’estan modificant. 

Això és riure-se’n de tothom i per tant, com a mínim, la Sra. Soler hauria d’explicar a tots els presents 
per què aquella no modificació del contracte acaba amb 22 punts inclosos en l’actual contracte vigent 
amb Tirme. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) anuncia que el seu Grup també sol·licita una major explicació del tema per 
part de la consellera perquè s’ha d’entendre que els ciutadans que segueixin el Ple necessiten aquesta 
explicació, és a dir, que han de saber de què s’està parlant atès que per a la gent aquest punt no serà 
públic fins que no sigui publicat en el BOIB. 

Tot seguit manifesta el vot en contra del seu Grup per distints motius però, sobretot, pel fet que una 
altra vegada els serveis públics del Consell de Mallorca es posen únicament i exclusivament a 
disposició d’interessos privats. 

Des del passat mes d’agost el Servei de Residus del Consell de Mallorca únicament i exclusivament ha 
treballat i maquinat quina és la manera d’importar fems a Mallorca sense modificar ni el Pla Director ni 
el contracte. 

Els esforços en aquest sentit han estat ingents. S’ha fet una esmena a una llei per convertir-la en una llei 
de residus –quan no hi tenia res a veure– sense cap tipus de participació ciutadana manllevant a tota la 
ciutadania la possibilitat de poder entrar a discutir la modificació del Pla Director i fan l’esmentada 
esmena a aquesta de llei de residus per tal de manllevar la participació ciutadana per modificar el Pla 
Director Sectorial de Residus Sòlids Urbans que té una tramitació més llarga que una llei i botar-se-la a 
la torera i de mala manera. 
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A més de tot això, intenten no modificar-ne el contracte i, per no fer-ho, es trobaren dia 13 de desembre 
de 2012 amb un Ple que fa vergonya en llegir-ne l’acta –acta que s’ha aprovat avui– i fa vergonya 
l’actuació que es va fer en aquell moment. 

Aleshores es trobaren amb una situació que obligà els grups de l’oposició a forçar un informe (ja que 
tant l’equip de govern com el Grup Popular es varen negar a fer-lo) que acaba concloent que s’ha de 
modificar el contracte per començar a incinerar fems de fora. 

L’informe ho diu clarament però des de dia 9 de gener de 2013 s’estan important fems i s’estan tractant 
fems sense tenir cap tipus de cobertura legal perquè els informes de Secretaria General i d’Intervenció 
General –dels quals ara la Sra. Soler diu que no posen cap objecció– clarament diuen que per poder 
donar la conformitat a la importació de fems i al tractament de fems s’ha d’aprovar la modificació del 
contracte. 

Aquesta aprovació requereix també de la publicació en el BOIB, és a dir, que no basta amb un inici 
d’expedient de modificació de contracte. 

El Consell de Mallorca no fa cas de ningú i tira endavant i autoritza, sense poder, el tractament de fems 
–que s’està fent des de dia 9 de gener–, és a dir, que s’autoritza a Tirme a tractar uns fems sense tenir 
cap tipus d’empara legal. 

En aquest punt vol ressenyar una cosa molt important i és que Tirme està gestionant un servei públic. 
No és una empresa privada que pugui fer el que vulgui per veure què fa amb el seu compte de resultats. 

Reitera que Tirme gestiona un servei públic, el servei de tractament de residus de Mallorca i, per tant, 
no pot agafar els residus que vulgui i, sense cap mena d’empara, incinerar-los. 

Per altra banda, manifesta igualment l’oposició del seu Grup perquè el fet de modificar aquest contracte 
únicament i exclusivament per donar empara a la importació de fems va en contra dels interessos de 
Mallorca i va a favor dels interessos de Tirme. 

Si la intenció de la Sra. Soler era fer feina a favor dels interessos de Mallorca, doncs hagués fet feina 
per modificar el contracte i així modificar el càlcul que s’aplica a la tarifa, és a dir, que hagués pogut 
fer feina per modificar el contracte a favor de tots els mallorquins. De fet, el seu leitmotiv hauria de ser 
l’interès públic i no l’interès particular.  

Tot entrant un poc en el fons de l’assumpte, anuncia que el seu Grup rebutja la proposta de modificació 
que plantegen perquè implica una modificació substancial de les condicions de la contractació quan es 
va treure l’any 1992 ja que a les empreses que s’hi volien presentar els haurien d’haver dit que el 
Consell de Mallorca oferiria “barra lliure” per entrar fems a Mallorca. 

Insisteix que les empreses que poguessin optar a la licitació haurien d’haver sabut que el Consell de 
Mallorca els autoritzaria a treure fems d’allà on fos –a dur fems d’allà on fos– per omplir les 
incineradores.  

Aquest és un fet molt important perquè té molt a veure amb el compte de resultats i amb el compte 
d’explotació de l’empresa saber quantes tones s’incineren i quantes no ja que aquest concepte és un 
multiplicador de la fórmula. 

Per tant, això hauria d’haver-se dit en el seu moment atès que no fer-ho va en contra dels principis 
d’igualtat i de lliure concurrència que han de regir les contractacions públiques. Així doncs, aquesta 
modificació contractual és totalment il·legal perquè va en contra dels principis d’igualtat i de lliure 
concurrència. 

Només amb els arguments que acaba d’exposar, l’equip de govern hauria de retirar ara mateix 
l’assumpte de l’ordre del dia però, com que ho farà, a continuació dirà tot el que està malament en 
aquesta modificació contractual i que suposa que, com en altres ocasions quan han avisat que les coses 
no s’estan fent bé, el temps els acabarà donant la raó. 

Observa que si l’equip de govern hagués fet les coses com tocava, a hores d’ara ja podrien tenir la 
modificació del contracte aprovada. 

La Sra. PRESIDENTA interromp la intervenció de la Sra. Garrido per recordar-li que s’excedeix amb 
escreix del temps màxim d’intervenció. 
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La Sra. GARRIDO demana disculpes per la durada de la seva intervenció però fa notar que es tracta 
d’un tema prou important com per comptar amb un poc més de temps per intervenir. 

La Sra. PRESIDENTA puntualitza que no li ha llevat l’ús de la paraula sinó que simplement li ha fet 
notar que s’excedeix en 4 minuts del temps màxim d’intervenció. 

La Sra. GARRIDO li agraeix a la Sra. presidenta que li mantengui l’ús de la paraula i continua amb la 
seva intervenció. 

Assegura que el seu Grup entén que no es justifiquen els motius d’interès públic que han d’avalar la 
modificació del contracte ja que només es pot modificar un contracte si el motiu és l’interès públic. 

L’equip de govern diu que el motiu d’interès públic d’aquesta modificació és que es rebaixarà la tarifa 
però, en canvi, per premsa diuen que no poden garantir que es rebaixi la tarifa i igualment Tirme ha 
manifestat que tampoc no pot garantir que es rebaixi la tarifa. Per tant, aquest motiu d’interès públic 
que hauria de regir la modificació del contracte no està justificat suficientment. 

Alhora, en cap moment, el contracte no diu quin és el límit de tones que amb el codi LER es podran 
incinerar. Hi ha informes dins l’expedient que parlen de 100.000 i 200.000 tones però el contracte no 
diu, enlloc, quin n’és el límit. 

Dins els informes i dins la mateixa modificació del contracte es diu que seran les línies 3 i 4 allà on 
s’incineraran aquests fems però que el Consell de Mallorca podrà autoritzar també que s’incinerin en 
les línies 1 i 2, és a dir, que podran tenir els quatre forns incinerant aquests fems a tota màquina. 

Assegura que no és cap nimietat el tema del límit de tones ja que els informes d’impacte ambiental es 
fan tenint en compte el màxim que es pot incinerar als quatre forns però referit al màxim de residus 
sòlids urbans i assimilables i no el màxim d’aquest tipus de residus amb el gran percentatge de plàstics 
que contenen.  

No tenen en compte que més d’un 25% dels residus que entraran al sistema per incinerar-se seran 
d’aquest tipus, és a dir, amb un alt percentatge de plàstics i, per tant, desconeixen els nivells 
contaminants que poden arribar a assumir perquè no s’han tengut en compte en l’informe d’impacte 
ambiental perquè, entre d’altres coses, no s’ha fet ja que just s’ha modificat l’autorització però no s’ha 
fet l’informe d’impacte ambiental. Així doncs, insta l’equip de govern a dir quin és el límit de tones. 

Per altra banda, indica que també el fet de modificar l’objecte del contracte és per fer entrar aquests 
residus i el contracte diu que els residus que entrin dins el sistema han de pagar 131€. Els residus els 
entren dins el sistema els usuaris. 

Per tant, en primer lloc caldria modificar el concepte d’usuari i de pagador per tal que aquestes 
empreses exportadores i productores de fems amb codi LER siguin usuàries del sistema i, a partir 
d’aquí, que paguin la tarifa com qualsevol usuari del sistema, com els ajuntaments i les mancomunitats. 

Si aquestes empreses entren fems, tal i com es planteja en el primer punt de modificació del contracte, 
són usuàries del sistema i el contracte diu que els usuaris paguen tarifa. 

Així doncs, tenen l’oportunitat de, per ventura, intentar fer-los una tarifa específica. Tot seguit demana 
què cobraria Tirme a un ajuntament que s’hi presentàs amb aquest tipus de residus, 20€ o 131€? 

Recalca que estan davant d’un residu i, per tant, davant d’un usuari del sistema i davant d’un pagament 
de tarifa únic per no fer cap tipus de greuge comparatiu. L’equip de govern calcula que el cost del 
tractament dels residus LER és de 20€/tona mentre que als ajuntaments els cobren 131€/tona. 

A continuació anuncia que el seu Grup proposa una esmena d’addició. Seria un quart punt d’acord que, 
atès que la base de l’expedient és l’informe de Secretaria General i d’Intervenció General de dia 20 de 
desembre de 2012, digui que se suspenen, de forma immediata, les tasques de tractament de residus 
codis LER 19.12.10 i 19.12.12 fins al moment en què s’aprovi definitivament i es publiqui la 
modificació contractual que pugui donar cabuda a aquestes operacions. 

Puntualitza que la base de la modificació són els informes de Secretaria General i d’Intervenció 
General i, per això, entén que és una base totalment legal. Els esmentats informes expressament diuen 
que l’efectivitat de l’acord que dóna conformitat al tractament d’aquests fems resta condicionada a 
l’aprovació del contracte. 
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Per finalitzar, sol·licita la inclusió d’aquesta esmena que ha comentat i que sigui aprovada. 

La Sra. SOLER comença la intervenció adreçant-se a la Sra. Palou i li diu que no sap per què li fa 
preguntes i que la Sra. Palou es pensa que són a una obra de teatre però no és així. No són aquí per fer 
teatre sinó que són aquí perquè, després de l’acord del Ple del qual avui s’ha aprovat l’acta, l’oposició 
va entrar un escrit als serveis de Secretaria General i Intervenció General i, en base a complir les 
indicacions d’aquests dos departaments, avui duen aquesta modificació del contracte. 

Tot i això, comenta que aleshores pensava una cosa i avui segurament segueix pensant el mateix però, 
no obstant això, dóna tràmit al que està establert: una petició del PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca i del PSOE. 

En segon terme, li diu a la Sra. Garrido, en relació a tot el que ha demanat, que no es preocupi perquè a 
partir del proper dissabte l’expedient serà a exposició pública i tendrà 30 dies hàbils per presentar 
al·legacions a la modificació del contracte, al·legacions que seran degudament contestades. 

Afegeix que està tan cansada de sentir la Sra. Garrido parlar d’il·legalitats que es comença a plantejar 
on ha estat la Sra. Garrido durant els passats 4 anys. 

Avui tenen un sistema de tractament que la Sra. Garrido l’està crucificant però, quan estava al govern, 
el seu departament –amb la firma de la Sra. Garrido– va pagar 3.900€ d’un viatge de la consellera de 
residus (no del Sr. Bonet, que era el seu conseller), Sra. Tugores, per anar a Barranquilla (Colòmbia) a 
exportar aquest sistema de tractament. 

Aleshores ja tenien els 4 forns en marxa i ja sabien que podien tractar 700.000 tones però ara el govern 
del PP són els dimonis. Llavors varen fer que el Sr. Antich i la Sra. Armengol firmassin un conveni ja 
que el departament de residus havia fet un informe desfavorable a pagar aquest viatge i, al final, el va 
pagar el Departament de Presidència, del qual la Sra. Garrido n’era la secretària tècnica. 

En aquest cas li podria retreure si és nul o no és nul l’acord d’autorització de fer els dos forns nous (el 3 
i el 4), autorització atorgada per un Consell Executiu presidit pel PSOE amb membres del PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca i amb un informe extern del Sr. Coca i, si resulta que és nul aquest 
acord, qui pagarà la indemnització. Doncs la pagaran els ciutadans de Mallorca gràcies de la gestió del 
PSOE ja que tant Secretaria General com Intervenció General varen advertir que l’autorització no la 
podia aprovar el Consell Executiu sinó el Ple però no l’hi varen dur. 

Insisteix que l’aprovació la va fer el Consell Executiu, presidit per la Sra. Armengol, i demana que, si 
ara resulta que l’autorització de fer les línies 3 i 4 és nul·la, qui ho pagarà. 

Per altra banda, assegura que l’actual equip de govern únicament intenta donar solucions al tractament 
de fems. No es podran incinerar més de 700.000 tones. Només es podrà dur un màxim de 200.000 tones 
de combustible a incinerar però el PSOE llegeix els informes en funció de si li agraden o no. 

A més a més, li demana a la Sra. Garrido si sap què paguen, en aquests moments, de tractament de 
residus a Irlanda o a Itàlia. A Irlanda paguen 400€ per casa, a Itàlia paguen 370€ mentre que a Mallorca 
se’n paguen 131 però, si avui governàs el PSOE, se’n pagarien prop de 300€ ja que aquesta és la 
proposta que va trobar, en entrar al Departament de Medi Ambient, damunt la seva taula, una proposta 
que implica pagar el doble del que es paga ara. Aquest és el sistema de tractament de residus del PSOE. 

Remarca que l’equip de govern avui simplement dóna cobertura legal a una petició d’un informe per 
part del PSOE i del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca i del qual se’n seguiran tots els tràmits 
pertinents i, a partir de la publicació en el BOIB, hi haurà 30 dies per fer-hi les al·legacions que 
s’estimin oportunes i totes seran degudament contestades amb els informes adients. 

La Sra. PALOU li retreu a la Sra. Soler que, com ja els té acostumats, xerra molt, crida molt i fa moltes 
referències al passat però no dóna explicacions. 

Recalca que abans li ha demanat que expliqui la modificació contractual conformada per 22 punts i pels 
quals avui són aquí. 

Afegeix que la Sra. Soler, dia 13 de desembre, se’n va riure de tots els mallorquins i mallorquines 
dient-los que no havien de modificar el contracte i va fer que els seus companys, els consellers del PP, 
fessin el ridícul en votar una cosa que avui s’han de replantejar ja que duen la modificació del 
contracte. 
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A més a més, assegura que actualment s’està pagant la greu decisió a la qual els va abocar el Partit 
Popular l’any 2006 amb la modificació del Pla Director Sectorial que possibilitava la construcció de les 
línies 3 i 4 i amb la modificació de contracte aprovada l’any 2007, per PP i UM, al Consell de Mallorca 
donant via lliure a la construcció dels forns 3 i 4. 

Remarca que en aquests moments els mallorquins i les mallorquines estan pagant les decisions 
equivocades del Partit Popular. 

Per altra banda, assenyala que hi ha un punt molt important en la modificació que es planteja avui, un 
punt que necessita resposta i que llegirà textualment. 

El punt 6 de la modificació contractual que tenen avui damunt la taula diu: “A les instal·lacions de 
Tirme, en cas de necessitat, es podrà emmagatzemar, amb caràcter transitori i pendents de ser 
incinerades, les tones de combustible derivat de residus codis (LER 19.12.10 i 19.12.12) a la nau per 
residus de demolició del projecte de complex de tractament integral de residus de Son Reus, així com a 
altres instal·lacions del servei públic insularitzat si s’acredita la necessitat i el Consell de Mallorca 
dóna la seva conformitat.” 

Fa notar que vol que la Sra. Soler els expliqui aquest punt –en comptes de parlar amb el seu veí– 
perquè és molt important ja que resulta que l’any 2006, com que tenien residus emmagatzemats amb 
caràcter temporal pendents de ser incinerats, varen haver de construir les línies 3 i 4. Aquelles línies 
que aleshores eren tan necessàries per donar compliment a la incineració de residus que s’anaven 
acumulant, ara són supèrflues i les han d’alimentar amb fems provinents de fora. 

Li insisteix a la Sra. Soler que aquest punt de la modificació contractual necessita d’una resposta. 
Aquest punt és el que va fer que, en aquell moment, PP i UM donassin el vistiplau a la construcció de 
les línies 3 i 4 que avui impliquen un cost tan alt per als ciutadans de Mallorca. 

Ara el PP vol fer possible –i ho ha fet d’una manera poc transparent i sense cap participació ciutadana– 
que per la porta de darrere entrin residus que vénen de fora i amb l’esmentat punt de la modificació del 
contracte faran que aquests residus es puguin acumular, si fos necessari, a les instal·lacions de Tirme.  

Això és indecent i és una presa de pèl a la ciutadania de Mallorca i, sobretot, li observa a la Sra. Soler 
que és ella qui diu que hi haurà un màxim de 200.000 tones per incinerar però el contracte no ho diu 
enlloc. La modificació que avui duen a aprovació no ho diu i, en aquest sentit, recorda que en el mes de 
desembre la Sra. Soler deia que la modificació no era necessària però avui l’estan aprovant i, per tant, 
no se’n fien de la seva paraula. 

La Sra. GARRIDO li retreu a la Sra. Soler que hagi perdut una gran oportunitat de contestar allò que li 
han demanat i just ha contestat el que li ha donat la gana: ha fet una defensa desesperada d’una 
modificació de contracte que pensa que ni tan sols no se la creu i que la fa perquè no li queda altre 
remei. 

Adverteix que creu que aquesta modificació de contracte és un apedaçament per fer via i deixar que 
Tirme comenci a importar aquestes tones de residus i les comenci a cremar. 

Tot seguit assenyala que no entén com l’equip de govern, amb un majoria absoluta que els permet no 
haver-se d’encomanar a ningú, fa les coses tan malament. Recorda que els varen advertir, en el seu 
moment, però tiraren endavant. Els tornaren a advertir però, per caparrudesa, tiraren endavant. 

Ara mateix, encara li podrien fer més advertències d’aquella llei que es varen inventar en el mes 
d’agost i que varen aprovar en el mes de novembre i que no seran capaços d’aplicar. És una 
improvisació absoluta que denota que els serveis i els polítics del Consell de Mallorca estan posats, 
únicament i exclusivament, als peus de Tirme i fer allò que Tirme demana en aquests moments i fer-ho 
ràpidament i de mala manera. 

Li reitera que, com li ha dit abans, estan davant dues il·legalitats. Una és el fet de no poder tractar 
aquestes tones fins que no es modifiqui el contracte i el fet que Tirme estigui tractant i incinerant 
aquestes tones ja veuran què és i què representa per al Departament de Medi Ambient l’autorització per 
incinerar aquestes tones sense tenir l’aval normatiu i contractual corresponent. 

Remarca que s’està cometent una il·legalitat i, per això, li ha presentat l’esmena la qual espera que 
acceptin i la votin a favor per així posar una mica de seny dins tota aquesta bogeria que tenen al davant. 
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La següent il·legalitat del contracte és que va en contra dels principis d’igualtat i de concurrència dels 
licitadors. La circumstància que el sistema sempre podria arribar al màxim de tones a incinerar és molt 
important i modifica, substancialment, les condicions de la contractació. Per tant, això fa que el 
contracte sigui il·legal. 

A més de tot això, la modificació que ara plantegen té greus defectes i el principal és que la Sra. Soler 
no acaba d’entendre que això són fems. Quan la llei estatal i la Unió Europea deixin de considerar 
aquests residus com a fems i els treguin del llistat europeu de residus –que és el que vol dir LER–, 
aleshores deixaran de ser fems però, mentrestant, són fems i, com a tal, els fems que entren dins el 
sistema han de pagar la tarifa i, si no paguen la tarifa, han d’estar expressament exceptuats i no hi estan. 
Una altra cosa seria veure quina explicació donaria perquè estiguessin exceptuats. 

Insisteix que aquests fems han de pagar tarifa perquè hi estan subjectes. La planta de Sabadell, la de 
Pescara o qui sigui són usuaris del sistema igual que els ajuntaments de tot Mallorca. 

Recalca que és un greuge comparatiu que els ciutadans de Mallorca paguin un preu mentre que els 
ciutadans de Pescara en paguen un de més barat i això no té cap explicació ni una. 

La Sra. SOLER observa que l’esmena que proposen és el punt 2 del recurs de reposició interposat que 
demana la suspensió del tractament d’aquests residus i, per tant, s’haurà d’estar a l’espera que el recurs 
sigui contestat. 

Atès que la Sra. Garrido li fa notar que el termini per contestar finalitza avui, li respon que encara són a 
temps per contestar el recurs i, en cas que no hi hagi resposta, doncs s’haurà d’entendre desestimat el 
recurs, com deu saber la Sra. Garrido que és tan bona jurídica. 

Reitera que el recurs de reposició serà contestat i que l’esmena que presenten és exactament el punt 2 
d’aquest recurs el qual està essent tramitat pels serveis jurídics i serà contestat, si s’ha de contestar. 

Pel que fa als comentaris sobre il·legalitats, li diu que a la Sra. Garrido que la publicació de l’expedient 
es farà el proper dissabte i que, a partir d’aquell moment, podrà presentar-hi totes les al·legacions que 
consideri. 

Recalca que aquest expedient que duen avui a Ple segurament és un dels expedients més pulcres que 
s’hi hagin duit atès el nombre d’objeccions que hi han anat sorgint i totes han estat esmenades. 

Tot i això, si el PSOE sap més que els serveis jurídics o que Intervenció General del Consell de 
Mallorca, no hi té res a dir i afegeix que l’expedient que duen avui està avalat per uns informes sense 
objeccions ni de Secretaria General ni d’Intervenció General. 

Constata que, a més a més, es troben en aquest punt per mor que el PSOE va demanar aquell informe i 
Secretaria General i Intervenció General els va donar la raó. Si no haguessin demanat aquest informe, 
segurament avui no es trobarien en aquest punt de la tramitació. 

Per altra banda, informa que avui es torna a aprovar el protocol que s’aprovà en el Ple de desembre atès 
que s’hi ha incorporat i insisteix que a partir de dissabte l’oposició podrà presentar les al·legacions que 
consideri oportunes i totes seran contestades com cal. 

La Sra. PRESIDENTA anuncia que li formularà una proposta al Grup Socialista. El Grup Socialista ha 
presentat una esmena a aquesta proposta d’acord i li demana a la Sra. Garrido que, si el PP votava a 
favor d’aquesta esmena, si llavors el PSOE votarà a favor d’aquest punt núm. 11. 

La Sra. GARRIDO indica que el seu Grup votaria a favor de l’esmena que ha presentat i en contra de la 
resta de punts de la proposta d’acord. 

La Sra. PRESIDENTA puntualitza que, així doncs, el PP podria acceptar l’esmena del PSOE i, en 
canvi, el PSOE votaria en contra de la resta de punts. 

La Sra. GARRIDO aclareix que el seu Grup votaria en contra dels punts núm. 1, 2 i 3 de la proposta 
d’acord i a favor del punt núm. 4. 

La Sra. PRESIDENTA insisteix que la seva proposta consisteix en què, si el PP accepta l’esmena del 
PSOE, doncs el PSOE voti a favor tot el punt núm. 11. Si no és així, evidentment el seu Grup no 
acceptarà l’esmena del PSOE. 
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La Sra. GARRIDO observa que, si la presidenta està disposada a acceptar l’esmena del PSOE, doncs 
seria convenient que l’equip de goven contestàs avui el recurs i s’accepti la petició de suspensió del 
tractament d’aquests residus. 

La Sra. PRESIDENTA reitera que la seva proposta era ben clara però si no l’accepten, doncs sotmetrà 
a votació l’esmena proposada pel PSOE i a continuació l’acord del punt núm. 11. 

Sotmesa l’esmena a votació, es rebutja per deu vots a favor (PSOE), cap abstenció i 
vint-i-tres vots en contra (PP i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap abstenció i 
catorze vots en contra (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 
 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

PUNT 12. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DE L’ASSEMBLEA DE BATLES I BATLESSES DE 
MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cooperació Local que diu: 

“DICTAMEN 
 
Segons l’article 7.1 del Reglament d’organització i funcionament de l’Assemblea de 
batles i batlesses de l’illa de Mallorca (incorporat com annex al Reglament orgànic del 
Consell), aprovat per acord del Ple del Consell de dia 14 de gener de 2008, 
“l’Assemblea compta amb dues vicepresidèncias”. 
 
Per tal d’atorgar una major participació a tots els batles i batlesses en els òrgans 
directius de la dita Assemblea, es creu convenient crear una nova vicepresidència 
(vicepresidència tercera) i per això es proposa modificar l’esmentat Reglament, 
concretament els articles 5, 7 i 19. 
 
Atesa l’esmena aprovada per la Comissió Informativa General i de Comptes en sessió 
de dia 7 de febrer de 2013, relativa a la supressió de la proposta de creació d’una nova 
vicepresidència i en el seu lloc establir tres vocalies. 

  
Per això, Conseller Executiu de Cooperació Local eleva al Ple del Consell de 
Mallorca la següent proposta d' 
 
A C O R D  
 
1.- Aprovar inicialment les següents modificacions del Reglament d’organització i 
funcionament de l’Assemblea de batles i batlesses de Mallorca, aprovat per acord del 
Ple del Consell de dia 14 de gener de 2008 (BOIB núm. 12, de dia 24 de gener de 
2008): 
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-L’article 3 dirà: “Són òrgans de l’Assemblea: a) El Ple. b) La Mesa. c) La 
Presidència. d) Les vicepresidències. e) Les vocalies. f) Les comissions sectorials. g) 
La Secretaria Permanent.” 
 
-L’article 4.2 tendrà la següent redacció: “Les persones que ocupin la Presidència, les 
vicepresidències, les vocalies, la Secretaria Permanent, els batles i les batlesses, i les 
persones que ocupin les presidències d’entitats locals menors no poden delegar 
l’assistència al Ple ni a la Mesa de l’Assemblea.” 
 
-L’article 5.1 tendrà la següent redacció: “Integren la Mesa la Presidència, les dues 
vicepresidències, les tres vocalies i la Secretaria Permanent.” 
 
-L’article 7.1, que durà per títol: “Les vicepresidències i les vocalies”, dirà el següent: 
“L’Assemblea compta amb dues vicepresidències i tres vocalies.” 
 
-L’article 7.2 tendrà la següent redacció: “Les persones que ocupen les 
vicepresidències són elegits d’entre els membres de l’Assemblea que siguin batle o 
batlessa, i els que ocupen les tres vocalies també. Si no hi ha consens, s’ha de votar i 
és elegit vicepresident primer la persona que obtengui més vots i vicepresident segon, 
la que quedi en segon lloc. Cada membre de l’Assemblea tan sols pot votar una de les 
propostes que es presentin per ocupar aquests càrrecs. Per ocupar les vocalies també 
es farà una votació si no hi ha consens i igualment cada membre de l’Assemblea tan 
sols pot votar una de les propostes que es presentin per ocupar aquests càrrecs.” 
 
-L’article 7.3 tendrà aquesta redacció: “La durada de la representació dels 
vicepresidents o de les vicepresidentes i de les tres vocalies és d’un mandat, i s’han de 
renovar després de la constitució dels nous ajuntaments.” 
 
-L’article 7.4 dirà el següent: “En cas de cessament en la condició de batle o batlessa 
o de dimissió d’un o dels dos vicepresidents o d’una de les tres vocalies, s’ha de fer 
una nova elecció d’acord a l’establert a l’apartat segon d’aquest article.” 
 
-L’article 19.2 tendrà la següent redacció: “ La Presidència ha de donar la paraula, en 
cada un dels punts de l’ordre del dia, a tots els membres de l’Assemblea que ho 
sol·licitin i, si és necessari, als membres acompanyants amb veu i sense dret de vot, i 
als membres del Consell Executiu del Consell de Mallorca. Poden tancar el debat de 
les intervencions, per aquest ordre, les persones que ocupen els càrrecs de les tres 
vocalies, la Vicepresidència segona, la Vicepresidència primera, la Secretaria 
Permanent i la Presidència.”   
 
2.- Sotmetre aquest acord de modificació del Reglament d’organització i 
funcionament de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca a informació pública 
mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis del 
Consell de Mallorca per un termini de trenta dies perquè es pugui examinar 
l'expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions. 
 
3.- En el supòsit que no es presentin reclamacions ni suggeriments, aquest acord 
s'entendrà aprovat definitivament, sense necessitat d'adoptar-ne un de nou.” 



 75

 

El Sr. COLL (conseller executiu de Cooperació Local) inicia la seva intervenció. 

Informa que s’ha arribat a un acord amb els diferents Grups polítics sobre el Reglament d’organització 
i funcionament de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca, de forma que la Mesa estigui 
formada per una Vicepresidència, quatre Vocals i la Secretaria Permanent. En conseqüència, se 
modifiquen tots els articles que hi estan relacionats.  

Per acabar, agraeix la col·laboració que han demostrat en aquest sentit els Grups polítics de l’oposició. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) intervé a continuació. 

Considera que és un motiu de satisfacció haver arribat a un acord que beneficia l’Assemblea de Batles i 
Batlesses i, en conseqüència, tota la ciutadania de Mallorca.  

Fa notar que és una primera passa i que espera que d’ara endavant continuïn ajuntant esforços per 
convertir-la en un veritable espai de debat i de consens.  

El Sr. FERRÀ (PSOE) intervé tot seguit. 

Agraeix també la bona disposició del Sr. Coll i de tot l’equip de consellers i consellers que han fet 
possible arribar a aquest acord.  

Anuncia que votaran a favor, tot i que desitja advertir que ho fan amb poc entusiasme, tot i afirmar que 
estan molt satisfets. 

Quant a les raons del poc entusiasme que ha indicat, diu que es deuen a dos motius principals, que 
explica tot seguit. 

En primer lloc, pel fet que l’actual equip de govern i el Grup del PP no han demostrat, fins ara, gaire 
voluntat de consens per tirar endavant la gestió d’un òrgan que neix precisament per arribar a un 
consens pel que fa a temes claus que afecten especialment els ajuntaments de Mallorca i, evidentment, 
tota la ciutadania de Mallorca de manera molt directa. Ara sembla que rectifiquen, de la qual cosa se 
n’alegra, però retreu que només s’hagin fet dues convocatòries d’aquesta assemblea quan ja n’haurien 
d’haver fet quatre.  

En segon lloc, pels punts que s’han tractat a l’assemblea i, dissortadament, pels temes que no s’han 
tractat.  

Posa com exemple, pel que fa als Serveis Socials, el Pla de Prestacions Bàsiques (PPB) que gestionen 
els ajuntaments. Fa notar que afecta molt directament la vida de la gent. Adverteix que no té notícies 
que aquesta qüestió s’hagi debatut, ni que s’hagin cercat solucions ni adoptades tampoc mesures de 
consens entre els batles dels diferents municipis i l’equip de govern d’aquesta institució.  

També fa notar que un altre tema prou important és el que s’acaba de debatre al punt anterior, i tampoc 
no s’ha sotmès a la consideració dels batles i batlesses ni s’ha cercat cap consens, tot i que la consellera 
hagi dit el contrari.  

Diu que a partir d’ara donen un vot de confiança al conseller executiu de Cooperació Local per tal que 
convoqui les assembles en el temps oportú i en la forma escaient.  

Per acabar, sol·licita públicament que tots aquells assumptes que gestiona el Consell de Mallorca i que 
afecten directament la gestió dels ajuntaments i, encara més directament, en la ciutadania, se debatin, 
s’arribi a un consens i s’escoltin les diferents postures dels ajuntaments dins l’Assemblea de Batles i 
Batlesses. 

Sotmesa l’esmena a votació, s’aprova per unanimitat. 

En conseqüència la proposta esmenada queda conformada amb els termes següents: 
 
“Segons l’article 7.1 del Reglament d’organització i funcionament de l’Assemblea de 
batles i batlesses de l’illa de Mallorca (incorporat com annex al Reglament orgànic del 
Consell), aprovat per acord del Ple del Consell de dia 14 de gener de 2008, 
“l’Assemblea compta amb dues vicepresidèncias”. 
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Per tal d’atorgar una major participació a tots els batles i batlesses en els òrgans 
directius de la dita Assemblea, es creu convenient crear una nova vicepresidència 
(vicepresidència tercera) i per això es proposa modificar l’esmentat Reglament, 
concretament els articles 5, 7 i 19. 
 
Atesa l’esmena aprovada per la Comissió Informativa General i de Comptes en sessió 
de dia 7 de febrer de 2013, relativa a la supressió de la proposta de creació d’una nova 
vicepresidència i en el seu lloc establir tres vocalies. 

  
El Conseller Executiu de Cooperació Local eleva al Ple del Consell de Mallorca la 
següent proposta d' 
 
A C O R D 
 
1.- Aprovar inicialment les següents modificacions del Reglament d’organització i 
funcionament de l’Assemblea de batles i batlesses de Mallorca, aprovat per acord del 
Ple del Consell de dia 14 de gener de 2008 (BOIB núm. 12, de dia 24 de gener de 
2008): 
 
-L’article 3 dirà: “Són òrgans de l’Assemblea: a) El Ple. b) La Mesa. c) La 
Presidència. d) La vicepresidència. e) Les comissions sectorials. f) La Secretaria 
Permanent.” 
 
-L’article 4.2 tendrà la següent redacció: “Les persones que ocupin la Presidència, la 
vicepresidència, membres de la Mesa, la Secretaria Permanent, els batles i les 
batlesses, i les persones que ocupin les presidències d’entitats locals menors no poden 
delegar l’assistència al Ple ni a la Mesa de l’Assemblea.” 
 
-L’article 5.1 tendrà la següent redacció: “Integren la Mesa la Presidència, la 
vicepresidència, les quatre vocalies i la Secretaria Permanent.” 
 
-L’article 7.1, que durà per títol: “La vicepresidència i les vocalies”, dirà el següent: 
“L’Assemblea compta amb una vicepresidència i quatre vocalies.” 
 
-L’article 7.2 tendrà la següent redacció: “La persona que ocupa la vicepresidència és 
elegida d’entre els membres de l’Assemblea que siguin batle o batlessa, i els que 
ocupen les quatre vocalies també. Si no hi ha consens, s’ha de votar i és elegit 
vicepresident la persona que obtengui més vots. Cada membre de l’Assemblea tan 
sols pot votar una de les propostes que es presentin per ocupar aquest càrrec. Per 
ocupar les vocalies també es farà una votació si no hi ha consens i igualment cada 
membre de l’Assemblea tan sols pot votar una de les propostes que es presentin per 
ocupar aquests càrrecs.” 
 
-L’article 7.3 tendrà aquesta redacció: “La durada de la representació del 
vicepresident o de la vicepresidenta i de les quatre vocalies és d’un mandat, i s’han de 
renovar després de la constitució dels nous ajuntaments.” 
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-L’article 7.4 dirà el següent: “En cas de cessament en la condició de batle o batlessa 
o de dimissió del vicepresident o d’una de les quatre vocalies, s’ha de fer una nova 
elecció d’acord a l’establert a l’apartat segon d’aquest article.” 
 
-L’article 7.5 tendrà aquesta redacció: “Correspon a la persona que ocupi la 
Vicepresidència substituir la persona que ocupi la Presidència de l’Assemblea en cas 
d’absència”. 
 
-L’article 19.2 tendrà la següent redacció: “ La Presidència ha de donar la paraula, en 
cada un dels punts de l’ordre del dia, a tots els membres de l’Assemblea que ho 
sol·licitin i, si és necessari, als membres acompanyants amb veu i sense dret de vot, i 
als membres del Consell Executiu del Consell de Mallorca. Poden tancar el debat de 
les intervencions, per aquest ordre, les persones que ocupen els càrrecs de les quatre 
vocalies, la Vicepresidència, la Secretaria Permanent i la Presidència.”   
 
2.- Sotmetre aquest acord de modificació del Reglament d’organització i 
funcionament de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca a informació pública 
mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis del 
Consell de Mallorca per un termini de trenta dies perquè es pugui examinar 
l'expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions. 
 
3.- En el supòsit que no es presentin reclamacions ni suggeriments, aquest acord 
s'entendrà aprovat definitivament, sense necessitat d'adoptar-ne un de nou.” 

 

Sotmesa la proposta esmenada a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
III) PART DE CONTROL 
 
PUNT 13. DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE 
 
a) RELACIÓ DE DECRETS I RESOLUCIONS ADOPTATS DES DE LA 
DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA. 
 
S’ajunta com annex la relació de decrets 
 
Es donen per assabentats. 
 
 
b) NOMENAMENT SECRETARIS DELEGATS DE LA COMISSIÓ INSULAR 
DE PATRIMONI HISTÒRIC I DE LA PONÈNCIA TÈCNICA DE PATRIMONI 
HISTÒRIC. 
 

Atesa la proposta del Secretari General de dia 11-01-2013 sobre delegació de la 
Secretaria de la Comissió Insular de Patrimoni Històric. 

Atesa la proposta de decret del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports de dia 16 
de gener de 2013. 
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Atesa la modificació del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, 
aprovada definitivament per part del Ple, en sessió de dia 13 d’octubre de 2011, publicada en 
el BOIB núm. 158, de dia 20 d’octubre de 2011. 

Atès els articles 40.2 d) i 42.1 k) de l’esmentat Reglament Orgànic del Consell Insular 
de Mallorca, preveuen que el secretari general pugui delegar les funcions que li pertoquen 
com a secretari de la Comissió Insular de Patrimoni Històric i de la Ponència Tècnica de 
Patrimoni Històric, en favor de funcionaris que pertanyin al grup A i tinguin la llicenciatura 
de Dret. 

Atès que les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu respecte de juntes, 
òrgans o entitats dependents de la Corporació distintes de la Presidència, Ple o Comissió de 
Govern poden ser encomanades per la Corporació a funcionaris propis que no tinguin la 
condició d’habilitació de caràcter nacional, a proposta del titular de la Secretaria i que 
actuaran com a delegats d’aquest (art. 13.2 RD 1174/1987, de 18 de setembre) 

Atesa la competència que té aquesta Presidència, en virtut de l’article 34.1 h) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

RESOLC  

1r.- Deixar sense efecte el Decret de dia 11 de gener de 2012 (BOIB núm. 7, de 17-01-2012), 
de nomenament de la Secretaria de la Comissió Insular de Patrimoni Històric i de la Ponència 
Tècnica de Patrimoni Històric. 

2n.- Encomanar l’exercici de les funcions de secretària de la Comissió Insular de Patrimoni 
Històric i de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric a la Sra. Serafina Munar Gregorio que 
actuarà per delegació del Secretari General del Consell Insular de Mallorca. 

3r.- Nomenar suplent de la funcionària abans esmentada en les funcions de Secretària de la 
Comissió Insular de Patrimoni Històric i de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric, a la 
Sra. Ana Maria Catalán Carrera. 

4r.- Publicar aquest Decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el qual començarà a vigir 
el mateix dia de la seva publicació. 

5è.- Donar compte al Ple en la primera sessió que se celebri. 
 
Es donen per assabentats. 
 
PUNT 14. DONAR COMPTE COMUNICACIÓ DEL GRUP POLÍTIC PSM-
INICIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA DE CANVI 
DE DENOMINACIÓ DEL GRUP POLÍTIC 
 
Es dóna compte del següent escrit: 
 
En atribució de les meves competències com a portaveu de l’actual grup polític 
denominat PSM-IniciativaVerds-Entesa (PSM-IV-ExM) li comunico que s’ha decidit 
la modificació del seu nom. 
 
Així, idò, la nova denominació serà la de: 
 
Nom:  MÉS PER MALLORCA   
Sigla: (MÉS) 
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Li agrairem que realitzi les gestions oportunes per tal de fer efectiva aquesta nova 
denominació a tots els efectes administratius i protocol·laris.  
 
Es donen per assabentats. 
 
MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC. 
 
PUNT 15. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE LA 
PRESÈNCIA DE MENORS A LES PLACES DE BOUS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

“La Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà. 
BOCAIB nº58 14-05-1992 s’introdueix amb aquestes paraules: ”Si bé a les societats 
més avançades s’han produït amplis moviments d’opinió per a la defensa i protecció 
dels animals, encara no existeix per a les Illes Balears una normativa exhaustiva, 
globalment estructurada i d’intencionalitat proteccionista que pugui fer front als 
abusos que comporten determinades conductes de l’home, respecte dels animals. [...] 

Existeixen dues grans categories d’animals, la regulació jurídica de les quals ha de ser 
netament diferenciada: d’una banda existeix la fauna silvestre que constitueix cosa de 
ningú, i de l’altra existeixen els animals que viuen en l’entorn de l’home, normalment 
sota la seva propietat o possessió. [...] 

En conseqüència, i amb la finalitat d’adequar la normativa legal a una consciència 
ciutadana que urgeix acabar amb les tortures, amb inflicció de danys o sofriments 
moltes vegades gratuïts, o amb els maltractaments de què en ocasions són objecte 
molts dels animals que conviuen amb nosaltres; aquesta llei pretén no només satisfer 
una demanda social, sinó també ser instrument per tal d’augmentar la sensibilitat 
col·lectiva balear cap a comportaments més civilitzats i propis d’una societat 
moderna, que respecta els seus patrimonis, natural i cultural”. 

D’aquesta llei modèlica pel contingut i el moment en que es va redactar es van 
excloure específicament les festes de mes de cent anys, les corregudes de bous en 
places fixes i anteriors a la llei i les tirades de coloms i guatlleres (aquesta darrera 
excepció va ser afegida per la Llei 10/2003 de 22 de desembre de mesures tributàries i 
administratives, article 19-2. num. 23741. BOIB 179 EXT 29-12-2003). 

Aquesta llei diu explícitament a l’article 4 apartat 3 que no es permetrà l’entrada als 
espectacles a què fa referència l’apartat anterior als menors de setze anys. 

Així mateix l’Article 46.1.h. classifica com infracció lleu l’incompliment de qualsevol 
norma o prescripció assenyalada en aquesta llei, que no estigui classificada com a 
greu o molt greu. 

La llei actual 16/2006 de 17 d’octubre, de Règim jurídic de les llicències integrades 
d’activitat de les Illes Balears , és la única llei que regula aquestes activitats i la 
presencia de menors en elles a les Illes balears, i la mateixa llei, Art 116. Punt 14. 
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“Permetre l’entrada a menors de 16 anys a activitats que la tenguin prohibida o 
incomplir qualsevol de les obligacions complementàries d’aquesta prohibició”, preveu 
unes sancions per infracció greu de 6.000€ a 60.000€,  

Hem sabut que s’està tramitant una nova redacció de la llei de llicències integrades 
que eliminaria aquest punt. De ser això així, la sanció de la presència de menors a les 
places de bous passaria a estar regulada per la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció 
dels animals que viuen a l’entorn humà, considerant-se així únicament una infracció 
lleu la presència de menors a les activitats que comporten tortura d’animals com son 
les corregudes de braus, amb una sanció d’entre solsament 60€ a 300€. 

Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti el següent: 

Acord 

1.El Consell de Mallorca, amb afany de protecció dels menors de 16 anys, insta al 
parlament de les Illes Balears a mantenir el redactat de la llei actual vigent 16/2006 de 
17 d’octubre, de Règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes 
Balears pel que fa a la prohibició de l’entrada dels menors a espectacles a on la 
tenguin prohibida.” 

 

La Sra. PALOU (Més per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Recorda que aquest punt va quedar sobre la taula, en el Ple de dia 13-12-2012, a l’espera que el PP 
valoràs la proposta amb el seny que pertoca aplicar en aquest cas.   

Fa notar que el motiu de presentar-ho avui en forma de moció és que han sabut que s’està tramitant un 
canvi en la Llei d’activitats 16/2006, en el sentit que deixi de tenir caràcter de greu l’incompliment de 
la prohibició de presència de menors en els llocs on la tenen prohibida. 

Fa avinent que aquesta prohibició afecta específicament les places de bous, però també ho fa de forma 
tangencial a sales pornogràfiques, a sales de jocs, a casinos, etc., casos tots ells en què la llei protegeix 
especialment els menors de setze anys i els en prohibeix l’entrada.  

Per aquest motiu demana que la redacció de la futura llei, en aquests casos concrets, no alteri el 
contingut de l’actual, de forma que es mantengui la prohibició d’entrada i el caràcter de sanció greu en 
cas d’incompliment de la llei. 

Fa avinent que tothom, d’una o altra forma, es pot veure afectat per aquest greu incompliment. Recorda 
que quan varen tenir el debat era recent la desgràcia del Madrid Arena, amb la mort d’una menor, 
present en un lloc on tenia prohibida l’entrada.  

Per acabar, i amb l’esperança que sigui més difícil saltar-se la llei, demana al PP que voti a favor de la 
seva proposta.  

El Sr. COLOM (PSOE) intervé tot seguit.  

Mostra l’acord total del seu Grup polític amb el que ha exposat la Sra. Palou respecte d’aquesta llei que 
s’està tramitant, al Parlament de les Illes Balears. 

Diu que, sense ànim de voler interferir en les competències legislatives, que pertanyen al Parlament de 
les Illes Balears, sí que el seu Grup creu oportuna la moció, en el sentit d’advertir, de fer notar que tal i 
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com està redactat el projecte de la Llei reguladora de les llicències d’activitat integrades, si se manté 
així, podria implicar també un canvi en la qualificació de la presència de menors en activitats que 
puguin comportar maltractaments d’animals, qualificació que podria passar de ser una falta molt greu, 
digne de sancionar amb 300€ a només una falta lleu, digne de sancionar amb 60€. 

Assenyala que, si fos així, al seu parer suposaria un retrocés i una involució en la protecció dels menors 
de setze anys.  

Fa avinent que, en aquest moment, no existeix una demanda social ni unes raons extraordinàries 
d’ordre públic que justifiquin aquest canvi de legislació, sinó tot el contrari, pel fet que pot significar 
obrir les portes a una major tolerància envers uns tipus de conductes que poden ser perjudicials per a 
l’educació dels menors de setze anys, segons el parer del seu Grup.  

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) intervé tot seguit. 

Explica que actualment, i arran de l’obertura d’una sèrie d’expedients en el departament d’Urbanisme, 
en el qual es troba el Servei d’Activitats Classificades, se va demanar als Serveis Jurídics del Consell 
de Mallorca com s’havien d’aplicar les diferents normes que preveuen sancions en els casos de 
presència de menors en places de bous, que és concretament allò en què el Consell de Mallorca té 
competències, a hores d’ara. 

Observa que la moció considera dues lleis: la Llei de protecció als animals i la Llei de llicències 
d’activitats integrades, que s’està modificant actualment.  

Explica que, en qualsevol cas, arran dels recursos que s’han presentat sobre aquests expedients se va 
demanar un informe, atès que existien dubtes seriosos sobre quina de les dues lleis esmentades s’havia 
d’aplicar, en aquest cas, tot i que ja s’havien aplicat sancions quant a la presència de menors a les 
places de bous aplicant la Llei de llicències d’activitats integrades. 

Fa saber als Grups de l’oposició que tenen al seu abast un resum, atès que és molt extens, d’aquest 
informe jurídic que varen rebre el mes de novembre de 2011. Comenta que deixa prou clar que, per bé 
que la norma més específica per a la prohibició és la Llei de protecció dels animals, també se podrien 
aplicar les sancions que estableix la Llei de llicències d’activitats classificades integrades, però sense 
sobrepassar en cap cas allò que indica la llei més específica.  

Assenyala que aquesta és la situació actual, a la qual s’hi afegeix una dificultat més: la competència per 
aplicar les sancions que preveu la Llei de protecció dels animals la tenen els ajuntaments mentre que la 
competència per aplicar les sancions que estableix la Llei de llicències d’activitats classificades 
integrades la té el Consell de Mallorca.  

Fa avinent que, per aquest motiu, es pot produir una doble sanció. Assegura que, de fet, la situació ha 
existit ja, tot i que evidentment quan un ajuntament ho ha comunicat al Consell de Mallorca aquest ha 
suspès la sanció que s’havia d’aplicar, atès que no és possible sancionar un promotor dues vegades per 
un mateix motiu. 

Assegura que el PP no pot votar a favor d’aquesta redacció de l’acord, atès que ocasiona la situació 
actual, que suposa que el Consell de Mallorca no pot aplicar cap sanció superior a la que preveu la Llei 
de protecció dels animals, amb independència d’aplicar o no la Llei de llicències d’activitats integrades. 

Torna a dir que no votaran a favor d’aquesta redacció, per bé que li proposa que des del Consell de 
Mallorca se recomani als Grups parlamentaris que, durant el tràmit parlamentari de la norma, tant en 
aquest cas com en el d’altres relacionades, s’estudiïn concretament les modificacions oportunes la 
correcció de l’aplicació de les sancions. 

Reitera que, tal i com està la situació actual, amb el que proposa el Grup Més per Mallorca, no s’arregla 
res. En conseqüència, diu que si volen enviar un missatge als legisladors, ho facin, atès que aquesta 
qüestió és reserva de llei.  
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Assenyala, d’altra banda, que li sembla absurd que aquestes qüestions se regulin de forma diferent a 
distints llocs d’Espanya.  

Quant a establir el límit d’edat, considera que és important que el legislador ho solucioni, però no per 
mitjà de la Llei d’activitats classificades, perquè és obvi que si existeix una llei específica és aquesta la 
que preval. Per aquesta raó proposa a la Sra. Palou que sigui el Consell de Mallorca qui insti el 
Parlament de les Illes Balears a revisar, amb la finalitat de protegir els menors, la regulació específica 
que existeix actualment a les Illes Balears pel que fa a l’assistència de menors als espectacles públics 
en els quals hi tenguin prohibida l’entrada.   

Per acabar, indica que si s’admet aquest canvi en la redacció de l’acord, el PP votarà a favor de la 
moció. 

La Sra. PALOU intervé a continuació. 

Diu que li sembla encertada la proposta del Sr. Rovira, perquè tot i que ara parlen més de la qüestió 
dels bous, si se modifica la Llei de llicències d’activitats classificades integrades, tal i com s’ha previst, 
no afectarà només els espectacles de bous, sinó també als combats de boxa, als sex shops, a les sales X, 
als casinos i a molts més llocs.  

Diu al Sr. Rovira que potser per aquest motiu convendria que a la seva proposta de redacció s’indiqui 
que se refereix als llocs allà on tenguin prohibida l’entrada els menors de setze anys, sense especificar 
si es tracta d’espectacles o algun altre tipus de locals.  

Torna a dir que és perillós obrir determinades portes, atès que tothom, en algun moment o 
circumstància, se’n pot veure afectat, per una decisió massa liberal en aquest sentit.  

Assenyala que és necessària, aquesta protecció dels menors, i que quan se va aprovar l’anterior llei 
s’havien pres en consideració els aspectes que ha explicat.  

Finalment, agraeix el vot favorable del PP i indica que faran arribar al secretari general la redacció final 
d’aquesta transacció. 

El Sr. ROVIRA intervé tot seguit. 

Reitera a la Sra. Palou que li donarà una còpia de l’informe al qual s’ha referit durant la seva primera 
intervenció.  

Torna a dir que la Llei de llicències d’activitats classificades integrades s’ha convertit en una norma 
difícil d’aplicar sobre aquest tipus d’infraccions i en reitera els motius, raó per la qual considera que és 
del tot necessari que la persona que hagi de legislar ara s’ho miri amb una cura especial, atenent tots els 
aspectes que s’han explicat. 

La PRESIDENTA demana que se torni a llegir la transacció.  

El Sr. ROVIRA la llegeix textualment: 

“El Consell de Mallorca, amb afany de protecció dels menors, insta el Parlament de 
les Illes Balears a revisar tota la normativa referida a la presència de menors a 
espectacles o altres activitats on les tenguin prohibides”. 

Sotmesa l’esmena a votació, s’aprova per unanimitat. 

En conseqüència de la proposta esmenada que conformada, en la seva part dispositiva, 
amb els termes següents: 
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“El Consell de Mallorca, amb afany de protecció dels menors, insta el Parlament de 
les Illes Balears a revisar tota la normativa referida a la presència de menors a 
espectacles o altres activitats on les tenguin prohibides”. 

Sotmesa la proposta esmenada a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 16. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE LA 
REDISTRIBUCIÓ DEL SUPERÁVIT DE L’AGÈNCIA DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“A la passada legislatura el Consell de Mallorca va crear l’Agència de Disciplina 
Urbanística (ADU) amb la finalitat de que els ajuntaments de Mallorca que ho 
trobessin oportú li cedissin les competències de disciplina urbanística. Es va fer, sobre 
tot, pensant en els ajuntaments més petits que no disposen de mitjans tècnics i 
econòmics suficients. 
 
Entre l’any 2009 i 2010 seran 7 els ajuntaments de Mallorca els qui signaran el 
corresponent conveni d’adhesió i cessió de competències a l’ADU. 
 
En el debat inicial sobre els estatuts de l’ADU produït a l’Assemblea de Batles de 
Mallorca ja es va deixar constància de la dificultat que suposava que els ajuntaments 
no cobressin les sancions per disciplina urbanística ja que aquesta partida suposa una 
bona font de finançament per a les corporacions locals.   
 
La resposta al debat suscitat va quedar reflectit a l’article 25.3 dels estatuts de l’ADU 
que indiquen: “Tots els ingressos de l’Agència seran considerats en el règim 
pressupostari i quedaran vinculats a la satisfacció de la corresponent anualitat. Els 
excedents dels ingressos respecte de les necessitats de manteniment seran aplicats a 
la dotació d’un fons, propi de l’Agència, destinat preferentment a la realització 
d’inversions per a la conservació i millora dels valors mediambientals, en benefici 
dels municipis delegants, d’acord amb les criteris establerts pel Consell de Direcció.“ 
 
Ens hem assabentat que, des de l’u de gener de 2012 fins el 31 de desembre de 2012, 
l’import de sancions recaptades ha arribat als 1.497.256 €. Així mateix el pressupost 
de l’any 2012 de l’ADU arriba als 1.337.459,26 €. Això suposa un superàvit de 
159.796,74 €. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti el següent: 

 
Acord 

 
1.-  El Ple del Consell de Mallorca insta a l’Agencia de Disciplina Urbanística a 

crear un fons propi de l’Agència, tal com marca l’article 25.3 dels seus 
estatuts, destinat a permetre la conservació i millora dels valors 
mediambientals en benefici dels municipis delegants.” 
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El Sr. FONT (Més per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Recorda que quan se va tractar a l’Assemblea de Batles i Batlesses la creació de l’Agència de 
Disciplina Urbanística (ADU), un dels principals objectius que se varen reflectir en el debat va ser la 
intenció d’afavorir els ajuntaments que tenien menys recursos i menys capacitat tècnica per poder 
gestionar la disciplina urbanística. 

De fet, durant els primers dos anys de la seva existència, set ajuntaments de Mallorca s’hi han adherit i 
han signat el conveni oportú per tal que sigui l’ADU qui se’n faci càrrec. 

Assenyala que un dels punts que va generar més debat a l’hora d’aprovar l’ADU va ser la dificultat que 
tenien molts d’ajuntaments que ja s’ocupaven de la disciplina urbanística per renunciar a la part del 
finançament que els suposaven les sancions per aquest motiu. 

Arran d’aquest debat, se va acordar una redacció de l’article 25.3 dels seus estatuts, que estableix que: 
“tots els ingressos de l’Agència de Disciplina Urbanística seran considerats en el règim pressupostari i 
quedaran vinculats a la satisfacció de la corresponent anualitat. Els excedents dels ingressos respecte de 
la necessitat de manteniment seran aplicats a la dotació d’un fons propi de l’ADU, destinat 
preferentment a la realització d’inversions per a la conservació i millora dels valors mediambientals, en 
benefici dels municipis delegants, d’acord amb els criteris establerts pel Consell de Direcció”.  

Sembla que en la darrera reunió de l’ADU, en la qual se varen presentar els pressuposts amb la 
justificació dels ingressos de l’ADU pel que fa a la recaptació de sancions, se va informar que la 
recaptació, durant l’exercici pressupostari de 2012, va ser d’1,5M€,  aproximadament.  

Observa que potser que alguna d’aquestes sancions sigui anterior a la creació de l’ADU, però el cert és 
que se varen recaptar dins l’exercici pressupostari de 2012.  

Recorda que el pressupost de l’ADU per a 2012 era de 1.317.459,00€, la qual cosa demostra que el 
Consell de Mallorca ja ha tengut beneficis, dins l’any 2012, amb la creació de l’ADU (160.000€). 

Per les raons que ha explicat, proposen que el Ple del Consell de Mallorca insti l’ADU a crear aquest 
fons al qual es refereix l’article 25.6, en benefici dels ajuntaments que en són socis, amb el 
corresponent conveni signat, i que se destini a projectes de conservació i millora dels valors 
mediambientals. 

El Sr. COLOM (PSOE) intervé a continuació. 

Anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció perquè la considera molt positiva.  

Recorda que ell va defensar també, al darrer Ple, la idea de donar un impuls polític a l’ADU. En 
conseqüència, la creació d’aquest fons seria, al seu parer, un bon camí i un premi per als ajuntaments 
que han estat els pioners a cedir a l’ADU la gestió de les seves competències urbanístiques, fent 
renúncia d’una part de la seva autonomia municipal i a la possibilitat d’obtenir alguns ingressos extra 
derivats de les sancions imposades per raó d’infraccions urbanístiques.  

A més, pot constituir un revulsiu molt atractiu perquè altres ajuntaments també se decideixin a cedir les 
seves competències a l’ADU.  

D’altra banda, tal i com està redactat l’article 25.3 dels Estatuts de l’ADU, que preveuen l’existència 
d’aquest fons, la seva constitució seria obligada. Fa notar que s’estableix que l’excedent dels seus 
ingressos seran aplicats a la dotació d’un fons propi, i no diu “podran ser”, sinó que utilitza una 
expressió imperativa: “seran”. 

Observa que, segons explica la memòria que acompanya els pressuposts de l’ADU per a 2013, l’import 
de les sancions efectivament recaptades des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de l’any 2012 han 
ascendit a la quantitat d’1.497.256,00€.  
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Ara bé, considera que s’ha de cridar l’atenció, al Ple, sobre aquesta moció, en el sentit que parla de 
destinar “superàvit”. En canvi, als estatuts de l’ADU, se parla de “excedents”. Fa avinent que no és el 
mateix superàvit que excedent.  

Assenyala que, efectivament, sembla que existeix un superàvit comptable, del qual no en coneix 
l’import exacte en aquest moment (no sap si són els 159.796,00€ que indica la moció) i ho diu perquè 
la xifra del teòric “superàvit” s’ha calculat sobre el pressupost previst per a 2012 i no sobre el 
pressupost realment executat o liquidat, que en aquest moment tothom desconeix.  

Tot i això, creu que la qüestió és encara més complicada, perquè sembla que el Consell de Mallorca 
havia previst fer una aportació d’uns 700.000€ per al funcionament de l’ADU, tal i com figura al 
pressupost de 2012, i també figurarà una quantitat semblant al pressupost de 2013. Tot i això, fa notar 
que la realitat és ben diferent, atès que sembla que a hores d’ara no s’ha transferit, ni de prop, el total de 
la quantitat prevista sinó només una tercera part. 

En conseqüència, assegura que el funcionament de l’ADU –més ben dit, la seva supervivència– es pot 
atribuir a la meritòria tasca del personal funcionari que hi treballa, i el funcionament dia a dia ha estat 
possible gràcies a les recaptacions derivades de les sancions. Fa avinent que, en aquest cas, no ha estat 
gràcies a la voluntat política de l’equip de govern de la institució. 

Assenyala que el resultat és que, en teoria, l’ADU té un superàvit comptable que efectivament 
permetria –o obligaria– a crear aquest fons tan important, però la realitat és que el Consell de Mallorca 
deu doblers a l’ADU; no li ha pagat allò que li deu i suposa que és a causa d’altres prioritats polítiques.  

Qualifica la proposta d’acord –que el PSOE subscriu totalment– de molt interessant, oportuna i molt 
adient però fa notar que tal i com s’ha redactat no fixa la quantia exacta del fons de recursos propis de 
l’ADU. En conseqüència, si el Consell de Mallorca fa la transferència de recursos a la qual està obligat 
i s’hi va comprometre per mitjà dels pressuposts, aquest fons ha d’anar destinat a beneficiar els 
ajuntaments que s’hi han adherit i pot ser una perfecta realitat.  

Destaca que és una qüestió de voluntat política. Adverteix l’equip de govern que si no ho fan així, el 
que faran serà pegar un altre cop de puny a l’ADU i poc a poc la deixaran morir d’inanició.  

El Sr. LLAMAS (PP) comença la seva intervenció. 

Diu que, independentment de la diferència que pugui existir entre superàvit comptable o un excedent 
comptable, és cert que s’ha de considerar tot allò que indica l’Estatut d’Autonomia.  

Cita l’article 23, referit al finançament de l’ADU, per fer notar que rep una aportació important del 
Consell de Mallorca. Recorda que l’actual equip de govern va destinar 1.300.000€ a diferents 
departaments del Consell de Mallorca, entre els quals hi figurava l’ADU, i que quan aquesta se va 
crear, durant la passada legislatura, s’hi destinaren 1,4M€. També se pot comprovar, observant el 
capítol d’ingressos, que durant l’any 2012 el Consell de Mallorca hi va destinar aproximadament més 
de 731.000€.  

Al seu parer, no es pot parlar d’un excedent, d’un superàvit comptable, perquè en realitat la major part 
del finançament de l’ADU prové de fons econòmics del Consell de Mallorca, que en un moment 
determinat, quan es faci un reajustament dels pressuposts se poden reajustar també i destinar-los a 
l’àrea dels serveis socials. 

El Sr. FONT intervé tot seguit. 

Diu que no ha entès si finalment el Grup del PP donarà o no suport a la moció. 

Agraeix el suport que ha manifestat el Grup del PSOE.  
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Fa notar que no posen una quantitat determinada i que totes les consideracions tècniques que s’han fet 
poden tenir vigència, per la qual cosa deixen a criteri del personal tècnic de la institució la fixació de la 
quantitat que pertoqui tenir disponible per a l’esmentat fons i definir com s’ha de crear. El que sí 
consideren imprescindible és que se creï aquest fons perquè els ajuntaments que en són membres, amb 
un conveni signat, comencin a veure els fruits i el benefici que en poden obtenir pel fet de ser membres 
de l’ADU i també perquè tengui un efecte de crida envers els altres ajuntaments que encara no ho són. 

Adverteix que el motiu  pel qual la resta d’ajuntaments de Mallorca no s’hi han adherit és la qüestió del 
finançament. Assegura que per als ajuntaments que han decidit aplicar la disciplina urbanística aquesta 
és una bona font de finançament. Es mostra convençut que l’ADU genera un important benefici 
econòmic.  

Destaca la importància d’aquesta primera passa per crear el fons, amb la quantitat que estableixi el 
personal tècnic. D’altra banda, adverteix que és obligatori crear-lo, perquè els estatuts de l’ADU així ho 
estableixen.  

Per acabar torna a dir que la proposta és que el Ple del Consell de Mallorca encomani a l’ADU la 
creació de l’esmentat fons. 

El Sr. COLOM intervé a continuació. 

Fa referència a la intervenció del Sr. Llamas, en relació a les quanties econòmiques que el Consell de 
Mallorca ha aportat a l’ADU i li demana que s’informi, perquè sembla que de l’any 2011 queden 
quantitats pendents, que el Consell de Mallorca encara no ha abonat a l’ADU. L’informa també que, 
certament, per a 2012 se va pressupostar la quantitat meravellosa de 700.000€, però la realitat és que 
només n’han pagat devers 200.000€.  

Fa notar al Sr. Llamas que, si la gestió continua en aquesta direcció, és obvi que l’ADU no podrà 
funcionar.  

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) intervé per tancar el debat. 

En primer lloc, diu que és clar que l’article esmentat parla dels excedents i adverteix que a hores d’ara 
l’ADU rep la major part del seu finançament dels pressuposts del Consell de Mallorca, no dels 
ajuntaments de Mallorca. 

En segon lloc, observa que, per bé que la situació econòmica és especialment negativa, el Consell de 
Mallorca manté la despesa de personal de l’ADU. A més, s’ha de considerar que, també durant l’any 
2012, una part prou important de la recaptació anual no és deguda a l’activitat pròpia de l’ADU sinó a 
l’activitat pròpia del Consell de Mallorca, anterior a la creació de l’ADU.  

Indica que les quantitats recaptades no s’han de considerar doblers generats per l’ADU, raó per la qual 
no existeix aquest excedent del que parla la proposta.  

Assenyala que el Ple ha de tenir ben clar que l’objectiu és aconseguir l’autofinançament de l’ADU, i 
actualment no ho fa; es troba en el bon camí i ho pot fer, si s’atenen els seus actuals costos de 
manteniment i de funcionament, però si s’observa el que es recapta cada any ja no és precisament el 
mateix.  

Fa avinent que durant l’any 2012 s’ha produït una recaptació extraordinària, molt important, 
concretament en un expedient i que si no s’hagués produït ara no se’n parlaria, d’aquesta recaptació, 
que pràcticament empata amb el pressupost, sinó de menys de la meitat.  

De fet, per a la proposta de pressupost de 2013 que se va aprovar recentment en el Consell de Direcció 
de l’ADU, les sancions s’han previst com a ingressos –i seriosament no volen augmentar aquesta 
quantia per si no es fa realitat– és de 500.000€. Diu que encara en mantenen 600.000€ de l’aportació 
del Consell de Mallorca.  
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Considera que amb aquestes xifres no hi ha motiu per ser tan exageradament optimistes, atès que es 
basen únicament en un sol cobrament important, a una persona concreta, que correspon a una sanció 
concreta, que pertany a un expedient de fa més de dos anys.  

Opina que s’ha de ser més pacient i observar quina és la realitat de l’ADU durant els propers anys –
durant el proper any, de moment– per poder considerar que aquests cobraments importants se 
consoliden.  

Per acabar, assegura que ell no creu que sigui així, lamentablement. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i Més per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

 
 
PUNT 17. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓ D’UN PAS ELEVAT PER A VIANANTS A LA 
CARRETERA MA-13ª. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“El 29 d'octubre del 2004, el Ple de l'Ajuntament d'Inca aprovà per unanimitat una 
proposta de batlia en la qual es demanava al Consell de Mallorca, com a institució 
competent en matèria de carreteres, la construcció d’un nou pas elevat per a vianants a 
la carretera C-713 (que en l'actual nomenclatura és la carretera Ma-13A) que permeti 
una connexió més segura, propera i directa entre la Gran Via Colom i la zona 
esportiva del Sallista.  
 
L'exposició de motius de l'esmentada proposta diu textualment: “La carretera C-713 
que comunica Palma amb Alcúdia és, en aquests moments la principal artèria viària 
que travessa la ciutat i que serveix de connexió directa amb bona part dels municipis 
veïns. El trànsit que suporta aquesta via durant tot l’any és intensíssim produint-se 
importants retencions a les hores punta sobretot a les rotondes de sortida de la ciutat. 
Les persones que necessiten travessar a peu aquesta carretera, sobretot vora la 
rotonda que comunica la Gran Via Colom amb la carretera que du a Sineu, pateixen 
gravíssims problemes de seguretat. Aquesta situació és encara més sagnant si es té en 
compte que molts d’aquests vianants són infants i adolescents que han de travessar la 
carretera per anar a practicar esport a les zones esportives del Constància i del 
Sallista ubicades a l’altra vorera. Aquesta situació ha generat una gran 
intranquil·litat social sobretot entre els pares dels infants que han de passar per 
aquest punt. La construcció de la variant sud de la ciutat alleugerirà de forma 
notable la quantitat de trànsit que passarà per la C-713 posant remei als embossos 
però no es donarà una solució per als vianants. A Inca tenim un bon antecedent en 
aquesta matèria com és el pont per a vianants a l’avinguda Reis Catòlics i que salva 
la C-713. Aquest pas s’ha demostrat com una solució idònia per a salvaguardar la 
integritat dels vianants. Des de l’Ajuntament entenem que la millor solució seria 
construir un nou pont si bé tendriem una doble possibilitat per a la seva ubicació. Per 
una part es podria situar vora el pont del tren on resultaria manco impactant però 
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també manco pràctic a l’hora de ser utilitzat. La segona opció passaria per construir-
lo per sobre de la rotonda de la carretera de Sineu; un projecte que causaria amb 
més impacte però que tindria una major acceptació social per la seva practicitat”. 
 
Al passat ple de gener del 2013 l’Ajuntament d’Inca va aprovar, per unanimitat, una 
moció del grup municipal del PSM-IniciativaVerds demanant al Consell de Mallorca 
el mateix que s’havia plantejat a l’any 2004 atès que el govern insular i el Ministeri de 
Foment del Govern de l’Estat renegocien la distribució dels 431 milions d’euros del 
conveni de carretes de Mallorca. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti el següent: 

 
Acord 

 
El Ple del Consell de Mallorca insta al govern insular a realitzar les gestions 
oportunes per, al més aviat possible, habilitar un pas elevat per a vianants segur, 
proper i directe entre la Gran Via i la zones esportiva del Constància, Sallista i Beat 
Ramon Llull.”  
 

El Sr. FONT (Més per Mallorca) explica que aquesta moció no pretén més que traslladar al Ple la 
petició manifestada per tots els ciutadans d’Inca al ple del seu ajuntament on es va aprovar una moció 
semblant per unanimitat. 

Ja el 29 d’octubre de 2004 el Ple de l’Ajuntament d’Inca, mitjançant una moció del Partit Popular, va 
aprovar per unanimitat demanar al Consell de Mallorca que miràs d’executar un pas per a vianants per 
damunt la carretera Ma-13a amb la finalitat que els ciutadans d’Inca poguessin accedir a peu a la zona 
esportiva dels clubs Sallista Atlético, Constància i Beat Ramon Llull. 

Aleshores el Consell de Mallorca, pels motius que fossin, no va tirar endavant aquesta petició i en el 
Ple de l’Ajuntament d’Inca, arran d’una moció presentada per Més per Mallorca, es va tornar a aprovar 
per unanimitat, és a dir, per tots els ciutadans d’Inca, constatar la necessitat de construir un accés 
directe per a vianants que salvi la carretera i permeti l’accés a la zona esportiva i, a més a més, ara en 
2013 s’hi afegeix l’hospital d’Inca que és una infraestructura importantíssima. 

Aquests fets fan que el seu Grup dugui avui al Ple aquesta moció a través de la qual demana al Consell 
de Mallorca que faci els estudis tècnics o els projectes adients per estudiar el millor traçat per aquest 
accés per a vianants d’Inca per damunt de la carretera Ma-13a cap a la zona esportiva i l’hospital d’Inca 
i que l’executi de la millor manera possible per tal minvar l’aïllament que suposa la barrera d’aquesta 
carretera entre la zona esportiva i la resta de la ciutat d’Inca.  

Reitera que aquesta proposta de Més per Mallorca és també la proposta que formula l’Ajuntament 
d’Inca i que el seu Grup no fa més que traslladar-la al Ple del Consell de Mallorca. 

El Sr. ALEMANY (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció a l’espera que la 
infraestructura tengui viabilitat tècnica perquè, en cas contrari, ja no en parlarien. 

Fa notar que és una bona idea evitar la barrera que sempre suposen les carreteres tot i que els usuaris 
llavors l’empren poc però que no sigui perquè la infraestructura no existeixi. 
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El Sr. LLAMAS (PP) considera que en tot el discurs s’ha obviat quelcom que és realment important i 
és que no estan parlant d’una carretera sinó d’una via urbana. De fet, segons li consta, existeix un 
conveni signat entre l’Ajuntament d’Inca i el Consell de Mallorca l’any 2008 mitjançant el qual se 
cedeix aquesta via a l’Ajuntament d’Inca i, per tant, la competència és seva perquè és una via urbana 
atès que la finalitat d’aquest conveni era transformar aquesta avinguda en una via amb condicions i 
característiques de via urbana. 

Això no impedeix, evidentment, que l’Ajuntament d’Inca pugui fer peticions al Consell de Mallorca 
perquè executi determinades obres però no pot fer-ho sota la justificació que és una carretera perquè, de 
moment, l’esmentat conveni faria inviable la petició com a responsabilitat directa del Consell de 
Mallorca. 

Sap que hi ha hagut circumstàncies que han provocat algun moviment veïnal i ha recuperat de la 
premsa del mes d’octubre de l’any passat algunes propostes del PSOE d’Inca en aquest sentit i 
mitjançant les quals alerten de l’alt nivell de perill dels passos de vianants en aquestes carreteres i 
asseguren que recullen les crítiques dels veïns les qual se centren, sobretot, en la velocitat amb què 
circulen els vehicles, la nul·la visió dels conductors i, principalment, la manca d’il·luminació nocturna. 

La proposta que en el seu moment fa el PSOE –i que ara n’és una altra– era posar en marxa noves 
mesures que garantissin la seguretat dels veïns i aquestes mesures haurien de ser les mateixes que hi 
pot haver en qualsevol carrer de qualsevol ciutat.  

En aquest sentit remarca que per travessar un carrer de qualsevol ciutat no cal fer-hi un pas elevat 
perquè existeixen mesures reductores de velocitat, millora de la il·luminació de la zones o instal·lar-hi 
semàfors. Són mesures de caràcter molt més urbà i que, atesa la situació econòmica d’aquesta 
institució, una despesa que podria arribar a ser d’uns 200.000€ o 300.000€ (que és el que li va costar al 
Consell de Mallorca el darrer pas elevat d’Inca) seria quelcom desproporcionat per a la finalitat pretesa. 

Per finalitzar insisteix en el fet que, si es tracta de mesures de caràcter urbà relacionades amb el trànsit, 
s’han d’aplicar solucions de caràcter urbà i que la construcció d’un pas elevat seria desproporcionada i, 
sobretot, que l’hagués executar el Consell de Mallorca ja que no és el responsable d’aquesta avinguda. 

El Sr. FONT manifesta que, independentment que el vial sigui urbà o sigui del Consell de Mallorca –i, 
de fet, és urbà perquè el Consell de Mallorca, en el seu moment, va anar viu i l’hi va endossar a 
l’Ajuntament d’Inca i, per tant, és urbà–, s’està parlant d’una reivindicació de tots els ciutadans d’Inca 
atès que la proposta ha estat aprovada, en dues ocasions, per unanimitat del Ple. En el primer cas, la 
Sra. Salom era regidora de l’Ajuntament d’Inca i també hi va votar a favor. 

No considera que sigui tant important el fet que sigui una carretera o que sigui un vial i creu que el 
Consell de Mallorca està per ajuntar esforços amb els ajuntaments i no per girar-los l’esquena. 

Ja aniria bé si el Consell de Mallorca només es pogués comprometre a fer un projecte i estudiar les 
possibilitats i dir, per exemple, que un pont elevat no seria viable però sí fer un estudi de circulació ja 
que qualsevol col·laboració seria bona. 

En qualsevol cas, el que no pot fer el Consell de Mallorca és tancar les portes a una petició de tots els 
ciutadans d’Inca i, per tant, insisteix en la petició però està disposat a modificar la proposta per tal que 
digui que el Consell de Mallorca col·laborarà amb l’Ajuntament d’Inca per estudiar totes les 
possibilitats per solucionar el problema d’accessibilitat de vianants a la zona esportiva del Club Sallista 
Atlético i de l’hospital d’Inca. 

Per acabar, observa que modificarà la proposta si l’equip de govern està d’acord en votar-la 
favorablement però, si no hi voten a favor, doncs mantendrà la proposta inicial. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) comenta que s’han d’observar tres 
respectes bàsics.  
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El primer és un respecte als acords del ple de l’Ajuntament d’Inca atès que pot demanar tot allò que 
consideri oportú. Ho varen demanar quan la competència era del Consell de Mallorca i ho demanen ara 
que la competència és seva. Malgrat això, respecta que el Ple de l’Ajuntament d’Inca prengui els acords 
que consideri que ha de prendre. 

El segon és un respecte a les competències de cadascú. Aquí està clar que, de la mateixa manera que el 
Consell de Mallorca respecta els acords del ple de l’Ajuntament d’Inca a l’hora de demanar, també s’ha 
de respectar que les competències són seves i remarca que les plenes competències sobre aquesta 
carretera són de l’Ajuntament d’Inca i les competències del Consell de Mallorca, en matèria de 
carreteres, són els restants 1.753 quilòmetres de carreteres de Mallorca i per als quals no hi ha 
pressupost suficient. 

Adverteix que la Sra. Armengol va signar un conveni l’any 2008 –segons el qual el Sr. Font creu que li 
ficaren un gol a l’Ajuntament d’Inca– però l’Ajuntament d’Inca va acceptar que, mitjançant aquell 
conveni, li transferissin la competència d’aquesta carretera després d’executar-hi unes obres de millores 
del ferm, obres que es feren abans de transferir la titularitat de la carretera a l’Ajuntament d’Inca. 

Si no demanaren ponts elevats o semàfors degué ser perquè, en aquell moment, es va considerar que no 
eren necessaris tant per part de l’Ajuntament d’Inca com per part del Consell de Mallorca tot i que 
aquell era el moment de demanar. 

El tercer respecte és a la legalitat. Aquest respecte a la legalitat li marca on pot invertir els doblers del 
Consell de Mallorca i, per tant, no pot invertir els doblers del Consell de Mallorca en una carretera que 
no sigui del Consell de Mallorca i, molt manco, els doblers del Ministeri de Foment en una carretera 
que és d’un ajuntament. 

Amb l’excusa que hi ha 430M€ del Ministeri de Foment per a carreteres de Mallorca, que no serveixen 
per arreglar qualsevol cosa sigui o no del Consell de Mallorca, és molt fàcil fer mocions. Fa notar que 
bon negoci farien si agafen els doblers del Ministeri de Foment per tot ja que el Ministeri no dóna els 
seus doblers per a qualsevol cosa i menys per a carreteres que no són titularitat del Consell de 
Mallorca. 

A més a més, si ara s’arribava a un acord per fer una inversió en aquesta carretera, la primera cosa que 
faran els serveis jurídics i la Intervenció General seran dos informes dient que no es pot fer la inversió 
perquè és il·legal i, per tant, no la farà ja que la carretera no és del Consell de Mallorca sinó de 
l’Ajuntament d’Inca. 

Remarca que no li és possible gastar o deixar de gastar doblers en competències que no són del Consell 
de Mallorca però, no obstant això, assegura que l’Ajuntament d’Inca compta amb la total col·laboració 
del Consell de Mallorca. 

Indica que, sense entrar en massa detalls, un pont elevat sobre la carretera pot costar més de 200.000€ i, 
per això, creu que l’Ajuntament d’Inca s’hauria de plantejar si no seria millor prendre una sèrie de 
mesures de control del trànsit en aquesta via tal i com ha fet en un altre tram d’aquesta mateixa via, 
concretament a prop del parc de bombers. 

Reitera que la competència d’aquesta via és de l’Ajuntament d’Inca (de la mateixa manera que 
l’Ajuntament de Palma ho és per regular el trànsit a les Avingudes) i si vol que es faci una inversió en 
aquesta via, doncs només ha de proposar al Consell de Mallorca un conveni per retornar-li la titularitat 
de la carretera ja que la única solució seria que el Consell de Mallorca recuperàs la titularitat d’aquesta 
carretera. 

Recorda que si en 2008 l’Ajuntament d’Inca va signar un conveni per assumir la competència 
d’aquesta carretera, doncs queda clar que la competència és seva la qual cosa no lleva que el Consell de 
Mallorca li ofereix la seva total col·laboració i suport però no pagar la inversió ja que no pot perquè és 
il·legal. 
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El Sr. FONT demana a la Sra. Presidenta si ha d’entendre que no s’accepta la transacció que ha 
proposat. 

La Sra. PRESIDENTA li confirma que, efectivament, no l’accepten. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i Més per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

 
 
PUNT 18. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE EL 
DESCOMPTE AERI DELS RESIDENTS A LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Vistes les informacions i declaracions en els medis de comunicació sobre la 
possibilitat de reducció del 50% del descompte aeri així com de la possibilitat de 
posar-hi diverses limitacions. 
 
Atesa la disposició addicional en els pressuposts generals de l’estat espanyol que 
possibilita que la Sra. Ministra de Foment, mitjançant una ordre ministerial, limiti 
l’esmentat descompte. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti els següents: 

 
Acords 

 
1.- El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de l’estat que, en cap cas, es 
redueixi la bonificació del 50% del descompte aeri i que, igualment, tampoc es posi 
un límit del mateix a cap de les tarifes aèries entre les Illes Balears i la península. 
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca reprova el vot favorable dels diputats i senadors 
del Grup Popular al Congrés de Diputats a la disposició addicional dels pressuposts 
generals de l’estat que possibiliten que es pugui reduir o limitar el descompte aeri pels 
residents a les Illes Balears.” 
 

La Sra. PRESIDENTA presenta la moció i proposa que se tracti conjuntament amb el punt 26 de 
l’ordre del dia, la moció del PSOE sobre el rebuig a l’establiment de quantitats màximes bonificables 
en el descompte aeri de residents.  

La Sra. CANO (PSOE) anuncia que el seu Grup retira la moció del punt 26, pel fet que considera que 
se pot fer un debat conjunt i unitari de les propostes d’acord que planteja el Grup Més per Mallorca. 

La Sra. CAMPOMAR (Més per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Explica que presenten aquesta moció a causa de les notícies del Ministeri de Foment, referides a la 
rebaixa en el descompte per resident a la gent de les Illes Balears i atès que, a més a més, en els 
pressuposts generals de l’Estat el PP hi va incloure una disposició addicional que permet posar límits i 
rebaixar l’esmentat descompte a la població resident a les Illes Balears.  



 92

Retreu que les informacions del Ministeri de Foment siguin tan indefinides d’un dia a l’altre i també les 
informacions tan contradictòries que ha donat el Govern balear sobre les gestions i les reunions que han 
duit a terme per tractar aquesta qüestió.  

Considera que ha quedat demostrat que ambdós organismes no volen donar informacions clares, raó 
per la qual no és possible creure res del que han manifestat i s’ha d’exigir amb contundència que no es 
duguin a terme les intencions que té el Ministeri de Foment.  

Lamenta que el Grup PP, al Parlament, no hagi acceptat les proposicions no de llei, per exigir de forma 
contundent que se rebutgin les intencions del Ministeri de Foment i que els descomptes i bonificacions 
quedin regulades per llei. Aquesta és una mostra de la submissió del PP a les indicacions del Govern de 
l’Estat, per bé que siguin contràries als interessos de la ciutadania de les Illes Balears. 

La majoria parlamentària del Grup del PP va rebutjar, al Congrés dels Diputats, totes les al·legacions 
que se varen fer en contra d’aquestes disposicions que posaven límits als esmentats descomptes.  

Recorda que fa només dos dies que el PSOE va presentar, al Congrés dels Diputats, la petició 
d’eliminar la menció d’aquest límit, i a la Comissió de Foment el PP hi va votar en contra, amb 
l’agreujant que ni tan sols els parlamentaris del Grup PP de les Illes Balears varen tenir la decència 
d’anar-hi, a la reunió d’aquesta comissió. Creu que devien estar ben empegueïts, perquè ella hi hagués 
estat ben empegueïda de no haver-hi anat. 

Assenyala que no és necessari remarcar la necessitat i la urgència, la importància de la connectivitat de 
les nostres illes i d’aquest descompte, per mantenir-la i no discriminatòria amb la resta de la gent de la 
Península.  

Retreu la discriminació que pateix la ciutadania de les Illes Balears respecte a la de la resta de l’Estat, 
amb exemples com ara els descomptes sobre els viatges amb l’AVE. Demana per què s’ha de consentir, 
quina és la raó per la qual s’apliquen en casos com aquest mentre s’eliminen quan es tracta dels viatges 
per a les persones residents a les Illes Balears. 

Recorda que l’any 2012 se varen incrementar les taxes aeroportuàries, amb el rebuig de tot el sector 
turístic. És obvi que totes les modificacions que ha fet el PP en aquest sentit han perjudicat 
sistemàticament la gent de les Illes Balears, i destaca que aquest és el problema real. 

Fa notar que l’AVE també té un dèficit aproximat de 400.000€ anuals i que el pagam entre tots, encara 
que no en facem ús. També fa avinent que ara s’han complert els 20 anys de la construcció de l’AVE, 
durant els quals s’han gastat 40.000M€.  

Comenta el cas de l’AVE de Toledo, que s’ha hagut de tancar després de l’enorme inversió que s’hi 
havia fet, perquè costava més de 1.000€ per passatger; una vergonya total, quan se compara amb la 
retirada dels petits descomptes per resident a les Illes Balears, i la pretensió de voler posar-hi límits. 

Observa que la gent de les Illes Balears no en té la culpa, de les tarifes que posen les companyies 
aèries, el que necessita és poder-se connectar amb la Península i amb la resta de les illes, perquè tot i 
habitar en un arxipèlag té els mateixos drets que la gent de la resta de l’Estat espanyol. Fa avinent que 
l’Estatut d’Autonomia estableix aquest dret. 

Assenyala també l’alt cos que suposa per a la ciutadania salvar la banca, però tot i aquesta despesa 
enorme, no destinen 443M€ per fer un tren a Mallorca. Diu que, tot plegat, és una vergonya.  

Observa que, als pressuposts generals de l’Estat, el descompte per residència ha baixat de forma 
impressionant i que en una proposició no de llei, que el PP va votar a favor, s’argumentava de forma 
positiva el fet d’haver-hi destinat 269M€ i no varen dir en cap moment que l’any passat n’hi havia 
490M€. Retreu que al PP no li preocupi gens aquesta enorme reducció del pressupost per aquest 
concepte. 
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En aquest punt, la Presidenta li suggereix que ja hauria d’acabar la seva intervenció. 

La Sra. Campomar li recorda que poques vegades s’ha extralimitat en el temps disponible per a les 
seves intervencions al Ple, per la qual cosa li demana que la deixi acabar la seva intervenció. 

La PRESIDENTA no li ho discuteix, però li diu que ha de ser conscient que es troben només al punt 18 
de l’ordre del dia, i convé que tothom s’ajusti al temps que té disponible.  

La Sra. Campomar demana si li lleva la paraula. 

La PRESIDENTA diu que no li lleva, però li demana que vagi acabant.  

La Sra. Campomar continua la seva intervenció.  

Retreu que, sobre aquesta qüestió, el PP només hagi formulat una petició al Govern de l’Estat, però no 
una exigència, que és el que s’ha de fer quan es tracta d’un dret. 

Observa que l’AVE de València a Madrid va costar més de 6.000M€, que equival a setanta anys de 
descompte a les Illes Balears. D’altra banda, el pressupost de l’AVE que volen fer a Galícia és de 
3.600M€.  

Recorda i retreu que, quan governava el PSOE, el PP deia que aquestes línies de l’AVE no serien 
viables, ni tan sols amb una ocupació del 100% però ara les continua fent i defensa que a Extremadura i 
a Galícia s’han de fer, sense cap dubte.  

Destaca que aquest import de 3.600M€ seria suficient per cobrir 50 anys de descompte de resident a les 
Illes Balears. 

Per acabar, diu que aquestes són les raons per les quals presenten la moció. Reitera una sèrie 
d’arguments que ja ha explicat abans i tot seguit llegeix textualment els dos punts que conté la moció. 

La Sra. CANO intervé tot seguit. 

Considera que la Sra. Campomar ja ha fet una explicació prou clara de la situació. 

Defineix com un vodevil l’actuació que ha tengut sobre aquesta qüestió el Sr. Bauzá, president del 
Govern balear: afirmacions també del conseller de Turisme assegurant que la ciutadania veuria afectats 
els seus drets a l’hora viatjar, el president del Govern balear negant negociacions amb el Ministeri de 
Foment, publicacions a la pàgina web, jocs de paraules, ambigüitats, etc.  

Per aquestes raons, no només per les informacions creuades, sinó també pels fets, dels que són esclaus 
els diputats del PP. 

Torna a dir, com la Sra. Campomar, que el passat dilluns, a la Comissió de Foment   per debatre una 
proposició no de llei que presentava el diputat socialista per Mallorca Pablo Martín i retreu que els 
diputats del PP no se varen interessar tan sols per comparèixer a la comissió que havia de tractar un 
tema d’interès per a la ciutadania de les Illes Balears, per tal de defensar els interessos de la gent de 
Mallorca.   

Retreu la reducció de 13M€ que s’ha aplicat als pressuposts generals de l’Estat, retallada que s’agreuja 
amb la previsió d’augment d’usuaris, atès que ara hi tenen dret també els residents europeus i de tercers 
països si tenen la residència habitual a les nostres illes. 

Recorda que el PP va presentar una esmena per eludir el fet d’adoptar una posició explícita en contra de 
la limitació del descompte aeri; és això, el que el PSOE vol aclarir d’una vegada, atès que si se manté 
tal com està ara és un parany molt perillós, una espasa de Damocles sobre els drets de la gent de 
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Mallorca pel fet que permet que en qualsevol moment la ministra de Foment pugui retallar el 50% del 
pressupost, en virtut d’aquesta disposició addicional. 

Adverteix que el PSOE va presentar esmenes als pressuposts generals de l’Estat, tant al Congrés dels 
Diputats com en el Senat, esmenes que el PP va votar negativament. 

Anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció, perquè és fonamental que se pugui mantenir el 
descompte aeri i marítim i també és important que se pugui fer una reprovació pública, perquè els 
representants del PP no han sabut estar al nivell que pertocava, en aquestes circumstàncies, i no han 
defensat els interessos de la ciutadania de Mallorca.  

El Sr. VIDAL (PP) intervé a continuació. 

Diu que aquest tipus de mocions i d’intervencions són ganes de fer retxes dins s’aigo, ganes de rentar 
es cap a s’ase, ganes de perdre el temps asseguts aquí. 

També retreu que només tenguin memòria en forma de flash, i tot seguit ho explica. 

Recorda a la Sra. Campomar que ella ha manifestar haver llegit en premsa que podria ser que es 
veiessin afectats els descomptes de resident, però no va veure les reaccions que va tenir el propi PP de 
les Illes Balears. Assegura que el PP va respondre immediatament, de forma contundent, i potser per 
aquesta raó la ministra de Foment, la Sra. Pastor, va haver de reiterar en dues ocasions consecutives el 
compromís del Govern de l’Estat de mantenir el descompte del 50%.  

Li recorda que la premsa se’n va fer ressò, i també se va difondre per mitjà dels comunicats del 
Ministeri de Foment, el dia 5 de febrer. Per deixar-ho més clar, li llegeix textualment: “La ministra ha 
destacado que el gobierno nunca se ha planteado reducir el descuento del 50% que los residentes no 
peninsulares han venido percibiendo durante los últimos años y que, gracias a los 269M€ que se 
destinan en 2013, podran seguir beneficiándose de estas ayudas”. 

Més endavant, el dia 29 de gener, la ministre se va comprometre altra vegada, públicament, a mantenir 
aquest 50% de descompte per tots els residents no peninsulars. 

Considera que no té cap sentit que ara els Grups de l’oposició presentin unes mocions en els termes en 
què ho fan –i per duplicat, tot i que després en retirin una–, perquè qui va actuar quan ho havia de fer, i 
amb contundència, per defensar els interessos de la gent de Mallorca, és el Grup del PP.  

Destaca, en aquest sentit, la reacció que varen tenir, convidant tot el govern de l’Estat a fer un Consell 
de Ministres a Formentera, per tal que poguessin entendre la doble insularitat, si és que no l’entenien i 
fa avinent que després de la intervenció del PP, quan la ministra i el Govern de l’Estat són capaços de 
rectificar i de manifestar –al Congrés dels Diputats i al Senat– que no tocaran el descompte aeri, que el 
deixaran tal com està.  

Torna a dir que qui defensa els interessos de la gent de Mallorca és el PP, sense fer tant de rebombori ni 
perdre tant de temps i que ho varen demostrar en aquesta ocasió, quan varen reconduir la situació per 
trobar la solució adequada. 

Per aquestes raons opina que la moció és extemporània i que no han entès cap a on camina la societat, 
l’espanyola i la mallorquina en particular. Atès que perden el temps, no és possible que el PP els faci 
costat. 

La Sra. CAMPOMAR intervé tot seguit. 

Assegura que, atès tot el que ocorre al PP, ja no se creuen cap ni una de les seves manifestacions, 
diguin el que diguin, perquè tot són mentides.  
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Opina que tot plegat és una gran hipocresia i assegura que estan cansats de sentir que per una part 
diguin una cosa i per darrera facin tot el contrari. 

Afirma que el Sr. Grup manté la moció i, sobretot, fa palès que reprova l’actitud dels senadors i dels 
diputats, per la raó que ha explicat, atès que és obvi que amb la seva actitud no representen la gent de 
Mallorca. 

La Sra. CANO intervé a continuació. 

Fa notar al Sr. Vidal que no en té res d’extemporània una moció que precisament aquest passat dilluns 
s’ha pogut debatre en una comissió, al Congrés dels Diputats, i que el PP s’ha negat a rebutjar de 
manera explícita per tal de no reduir les bonificacions que afecten drets fonamentals i, en el seu lloc, ha 
proposat una moció plena d’ambigüitats,  jocs de paraules.  

Tot seguit, la llegeix textualment: “El Congreso insta al Gobierno a seguir trabajando para reforzar la 
cohesión de los dos archipiélagos y ciudades autónomas con el resto de territorios, a través de la 
mejora contínua del sistema de bonificaciones al residente, garantizando al mismo tiempo un servicio 
eficiente y de calidad, eludiendo expresamente rechazar la tarifa máxima bonificable”. 

Torna a retreure al Sr. Vidal que qualifiqui la proposta d’extemporània, a la vista d’aquest text. 

Diu que no ho dubta, que la ministra de Foment va passar un cap de setmana meravellós a Formentera, 
però és obvi que no va comprendre el concepte ni la importància que té per a la gent de Mallorca que es 
garanteixi aquest servei, amb les condicions no actuals –que són nefastes– perquè els pressuposts 
generals de l’Estat ho determinen: la reducció de 13M€ per aquest concepte i perquè suposa una 
amenaça constant el fet que, quan s’acabi la disposició pressupostària, puguin eliminar aquesta 
bonificació.  

Destaca que la credibilitat del PP és zero, atès que han ignorat sistemàticament totes les promeses 
electorals i diu al Sr. Vidal que el PP no els pot donar lliçons de defensa dels interessos generals de la 
ciutadania.   

El Sr. VIDAL intervé a continuació.  

Considera que s’equivoquen i tot seguit ho explica.  

Quant al primer punt de la moció, i basant-se en tot el que ell ha explicat en la seva primera 
intervenció, el Grup del PP pot votar-lo a favor. 

En canvi, pel que fa al segon punt de la moció, el PP sempre votarà en contra. Recorda que a la 
Comissió de Foment no hi ha cap diputat balear que representi les Illes Balears. 

Tot i això, manté la proposta: si accepten una votació dels dos punts per separat, el PP votarà a favor 
del primer punt i en contra del segon. 

Reitera arguments que ha explicat en la seva primera intervenció i torna a refusar que se presentin 
mocions al Ple per perdre el temps, perquè han de ser debats seriosos i amb fonament.  

La Sra. CAMPOMAR indica que el seu Grup manté la moció tal com l’han presentada, amb els dos 
punts. 

La Sra. PRESIDENTA li demana si és conscient que si voten la moció conjuntament no s’aprovarà cap 
punt, mentre que si se vota de forma separada el Ple aprovaria el punt primer de la moció. 

Li explica que si se vota per separat, avui el Ple aprovaria per unanimitat instar el Govern de l’Estat 
que, en cap cas, se redueixi la bonificació del 50% del transport aeri i que igualment tampoc no es posi 
el límit del mateix a cap de les tarifes aèries entre les illes i la Península. Si se vota separadament, el 
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Ple, per unanimitat, podria enviar l’acord al Ministeri de Foment, i no se podrà enviar en cas que 
decideixi fer votació conjunta.  

La Sra. CAMPOMAR diu que, en nom del Grup Més, accepta la votació separada. 

La PRESIDENTA li ho agraeix, atès que és el més raonable. 

Sotmès el punt 1 de la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

Sotmès el punt 2 de la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i 
Més per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

 

 
PUNT 19. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE EL 
PLA DIRECTOR SECTORIAL D’EQUIPAMENTS COMERCIALS DE 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“En data 7 d’agost de 2012 va tenir entrada al registre del Consell de Mallorca un 
escrit de PIMECO sol·licitant que el Consell de Mallorca elabori i aprovi un Pla 
Director Sectorial d’Equipaments Comercials de Mallorca (PDSEC) 
 
Aquesta proposta es fonamenta en base a la llei 8/2009 que modifica els articles 58 i 
59 de la llei 11/2003 en els seus articles 21 i 22 i que faculta als Consells Insulars per 
l’ordenació i les mesures de foment del sector. 
 
Les darreres decisions polítiques preses pels governants de la Comunitat Autònoma i 
de l’Estat espanyol ens porten a una perillosa liberalització del sector que vulnera la 
directiva europea de serveis i que, evidentment, perjudica al petit i mitjà comerç de la 
nostra illa. 
 
El Consell de Mallorca té l’obligació de fer costat al teixit comercial de l’illa 
representat sobre tot pel petit i mitjà comerç i, a més a més, entenem que se fa 
imprescindible regular la seva implantació al territori de l’illa així com també al de les 
grans superfícies. 
 
Tot això demostra que la petició de PIMECO al Ple és lògica, coherent i ajustada a 
llei. 
 
A les diferents mocions presentades anteriorment pel nostre grup polític l’equip de 
govern del Partit Popular les ha rebutjat amb l’excusa de manca de personal qualificat 
per a elaborar-ho. 
 
Essent competència l’elaboració del PDSEC de Mallorca del Departament 
d’Urbanisme i Territori el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al 
Consell de Mallorca proposa al Ple que adoptin els següents: 
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Acords 
 

1. El Ple del Consell de Mallorca insta a l’elaboració d’un informe tècnic, per 
part del servei competent del Departament d’Urbanisme i Territori del Consell 
de Mallorca, en el qual s’especifiquin, detalladament, els motius tècnics que 
impossibiliten la redacció del PDSEC de Mallorca.  

 
2. Que l’esmentat informe inclogui una proposta tècnica, amb el pressupost 

corresponent si escau, per fer front a les despeses econòmiques per poder 
elaborar l’esmentat PDSEC de Mallorca.” 

 

La Sra. CAMPOMAR (Més per Mallorca) explica que aquesta és la tercera moció que el seu Grup duu 
sobre el Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials d’ençà que el passat més d’agost Pimeco va 
presentar una sol·licitud perquè s’elaboràs aquest Pla. Recorda que, a més a més, el seu Grup també va 
formular, al Ple, una pregunta al conseller executiu d’Urbanisme i Territori sobre aquest tema. 

Atès que en les diferents intervencions tot han estat excuses i elements per sortir-ne del pas i dir que les 
competències eren del Govern de les Illes Balears i no del Consell de Mallorca, etc., el seu Grup 
presenta aquesta moció perquè considera que, vista la normativa d’estatal d’horaris que el Partit 
Popular ha imposat a totes les comunitats autònomes, la postura del Govern de les Illes Balears de no 
fer res pel petit comerç i la postura del Consell de Mallorca que, la poca cosa que hi pot fer, tampoc no 
la vol fer, cal detallar i justificar quins són els motius tècnics i econòmics que impedeixen l’elaboració 
d’aquest Pla Director Sectorial. 

Observa que el petit comerç a les Illes Balears i, concretament, a Mallorca té un pes molt important en 
l’economia. Gairebé el 80% dels seus empleats tenen contractes estables i, a més a més, els petits 
comerços ajuden a la conciliació familiar i són les que ofereixen més ocupació a les Illes Balears. 

Per tant, considera que és molt important no continuar donant carta blanca a les grans superfícies com 
està fent l’Estat amb les mesures preses pel Sr. Rajoy i com està fent el Govern de les Illes Balears 
sense establir unes regles de joc sobre la implantació de grans superfícies que estan ofegant el petit 
comerç. 

Adverteix que el petit comerç ja està patint prou amb la crisi i, amb la carta blanca que tenen les grans 
superfícies per instal·lar-se arreu de Mallorca, encara és més greu l’efecte sobre el seu creixement 
econòmic. 

Per això, la petició del seu Grup és que el Ple del Consell de Mallorca insti l’elaboració d’un informe 
tècnic per part dels serveis competents del Departament d’Urbanisme i Territori del Consell de 
Mallorca en el qual s’especifiquin, detalladament, els motius tècnics que impossibiliten la redacció 
d’aquest Pla Director Sectorial i que l’esmentat informe inclogui una proposta tècnica amb el 
pressupost corresponent, si escau, per fer front a les despeses econòmiques per poder elaborar 
l’esmentat Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials de Mallorca. 

La Sra. DUBON (PSOE) fa notar que aquesta és una qüestió sobre la qual, com ha dit el Grup Més per 
Mallorca, s’han fet distintes intervencions en aquest Ple i avui la moció que ara debaten és més 
concreta. 

En relació al text de la moció, explica que el Grup Socialista n’ha parlat amb el Grup Més per Mallorca 
i anuncia que proposarà una transacció però, abans de llegir la redacció que vol proposar, en vol 
explicar els motius. 

En primer lloc, diu que considera que en aquests moments les passes que s’estan fent, tant per part del 
govern de l’Estat com del de la comunitat autònoma en relació el tema de la regularització del comerç, 
formen part d’una filosofia general que emana de la normativa d’Europa la qual, d’alguna manera, 
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allibera totes aquestes qüestions –que no només afecta el comerç sinó també altres aspectes– però, 
respecte al tema de comerç, té moltes repercussions com les que ha explicat la Sra. Campomar en el 
sentit que és un tema fonamental per a l’ocupació a Mallorca. 

Tothom sap que el problema més greu que existeix a la nostra societat és l’atur creixent i, així doncs, si 
no es prenen de manera seriosa el petit comerç, que és un teixit importantíssim per estructurar el 
territori i crear ocupació, estaran mirant cap una altra banda que no són els interessos reals de la 
ciutadania ni les preocupacions dels ciutadans. 

Amb això vol dir que, precisament dins aquesta filosofia més lliberal, en l’únic aspecte que la Unió 
Europea deixa clar que és possible establir unes acotacions és justament en temes ambientals i 
territorials. 

Aquestes qüestions, sobre les quals és competent el Consell de Mallorca –especialment en referència a 
la redacció del Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials–, són un tema clau que el Consell de 
Mallorca ha d’assumir. 

Afegeix que, a més a més, aquest Pla Director Sectorial es podria fer de moltes maneres i, fins i tot, ja 
hi ha models diferents a les nostres illes atès que s’han fet alguns plans directors sectorials de comerç a 
altres illes molt detallats i que semblen que no són allò que els col·lectius més implicats en el sector 
demanaven per Mallorca. 

A les reunions que va mantenir, durant l’anterior legislatura, amb els col·lectius de professionals del 
comerç li varen fer saber que les necessitats del Pla Director Sectorial eren que fos un pla breu i concís 
que resolgués els problemes que la llei no havia acabat de perfilar perquè eren competència del Pla 
Director Sectorial. 

En definitiva, aquest col·lectiu estava demanant un pla clar, concís i breu i no un gran Pla Director. Per 
tant, els motius que aportà, en el seu moment, el conseller executiu d’Urbanisme i Territori –dient que 
no era possible l’elaboració del Pla perquè no tenien mitjans per fer-lo– cobren feblesa perquè el sector 
demana una cosa molt concreta i molt concisa. 

Per això, el seu Grup proposa una transacció dins la redacció de la moció de Més per Mallorca per tal 
que en la segona línia del punt 1, després d’allà on diu “El Departament d’Urbanisme i Territori del 
Consell de Mallorca...” s’afegeixi, entre guions o parèntesis, el text següent: “...previ estudi del perfil i 
les característiques necessàries del nou Pla Director Sectorial de Comerç acordat amb els sectors 
implicats...”. 

Reitera que aquesta frase s’hi podria incloure entre parèntesis o entre guions i, a continuació, seguir 
amb la mateixa redacció que preveu la moció. 

D’aquesta manera creu que queda més clar que allò que se li està demanant al Departament 
d’Urbanisme i Territori (i als tècnics que han de fer aquesta avaluació) és qüestió d’elaborar un 
document clar i concís que resolgui els punts que la llei, lògicament, deixa oberts perquè cada consell 
insular els pugui acabar de concretar. 

Així doncs, considera que la transacció que ha proposat acota un poc més el tema i facilita la feina que 
han de fer els funcionaris per tal de donar compliment a aquesta proposta. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) comença la intervenció indicant-li a la Sra. 
Dubon que ja només falta que li digui als tècnics del Consell de Mallorca què ha dir el Pla o, encara 
millor, que siguin els mateixos afectats de les patronals de comerç que dictin el contingut del Pla. 

Adverteix que els arguments no són seriosos i recorda que ja han debatut aquest tema i que el Pla el 
podrien haver fet durant la passada legislatura, si tan fàcil era, però no el feren malgrat que comptaven 
amb mitjans i, ara que no tenen mitjans, demanen que es faci el Pla. 
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Pel que fa a la proposta, comenta que ja hi ha un informe sol·licitat. L’informe és de data 10 de 
setembre, està redactat pel TAG del Servei d’Ordenació del Territori i diu quins aspectes tècnics i 
jurídics hi ha en relació al Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials, qui l’ha de redactar, quins 
departaments del Consell de Mallorca en són competents, com s’ha de fer i quin contingut mínim ha de 
tenir. 

A la vista d’aquest informe, no creu que sigui necessari demanar-ne un altre perquè digui el mateix que 
diu aquest informe, és a dir, que en primer lloc no hi ha cap departament del Consell de Mallorca 
competent en matèria de comerç i, per tant, qui hauria de redactar els aspectes tècnics referits a comerç 
d’aquest Pla hauria de ser el Departament de Presidència que no té ni un sol funcionari dedicat a 
aquesta matèria. 

En segon lloc diu que l’única cosa que podrien fer des del Departament d’Urbanisme i Territori és 
impulsar els aspectes processals d’aprovació del Pla i els aspectes referits a territori però és clar que no 
faran un pla a mitges i, a més a més, tenint sobre la taula tres temes fonamentals referents al 
desenvolupament de la llei turística, ja aprovada, amb dos qüestions bàsiques que són l’elaboració del 
reglament de la llei turística a la qual el Consell de Mallorca vol aportar tot allò que s’està trobant a 
l’hora d’aplicar-la en quant a temes urbanístics i de territori i com es desenvolupen els PIAT que 
determina la llei turística.  

El tercer tema importantíssim és com es desenvolupa l’avantprojecte de la llei del sòl, quina redacció 
definitiva té aquest projecte presentat al Parlament, com s’aprova la llei del sòl i quin desenvolupament 
posterior ha de tenir la llei del sòl a nivell del Consell de Mallorca, és a dir, si farà falta fer-ne un 
reglament o no. 

Aquests són els temes importants que ara tenen damunt la taula i que versen sobre competències que 
afecten directament el Consell de Mallorca i no com la de Comerç que, en aquests moments, no hi ha 
cap departament del Consell de Mallorca que la gestioni perquè s’ha decidit, per part de l’equip de 
govern, no fer duplicitats amb el Govern de les Illes Balears. 

Per aquest motiu, el Grup Popular no donarà suport a la moció ja que no necessiten un segon informe i, 
si l’oposició vol còpia del primer informe, doncs només l’han de demanar i els hi farà arribar. 

La Sra. CAMPOMAR fa notar que, al final, el Sr. Rovira els ha dit exactament el mateix que ha dit 
altres vegades, és a dir, que no hi ha cap voluntat política de fer feina pel petit comerç de Mallorca. 
Aquest és el problema real: el desinterès total del Partit Popular per poder ajudar a regular les 
competències de Comerç. 

Tot seguit li adverteix al Sr. Rovira que les competències de Comerç, segons l’Estatut d’Autonomia, les 
ostenta el Consell de Mallorca, per més que el Sr. Rovira ho negui, com també té les competències en 
matèria de Territori. 

El Sr. Rovira, desgraciadament, té molta feina amb la llei de turisme i amb la llei del sòl i aclareix que 
per al seu Grup és una desgràcia que hi hagi aquestes lleis ja que consideren que la llei de turisme no 
s’hauria d’haver aprovat. 

Tot i això, confia que els tècnics del Consell de Mallorca facin feina per tal d’alliberar, de qualque 
manera, totes les destrosses que provocarà aquesta llei i reitera que únicament veuen que no hi ha 
voluntat política d’elaborar el Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials. 

L’informe que ha esmentat el Sr. Rovira –del qual ja els va parlar i del qual no tenen còpia– creu que és 
una manera de dir els tècnics que no hi ha tècnics específics en Comerç però el seu Grup ha sol·licitat 
que es detalli la manera en què es podria fer el Pla i quines necessitats s’haurien d’externalitzar. 

Recorda que el Sr. Rovira, en un moment donat, va dir que necessitava doblers en debatre aquest tema 
en una altra ocasió però tampoc no els ha dit si això s’ha quantificat, quins doblers farien falta, quins 
tècnics necessitarien, etc.  



 100

Més per Mallorca demana que això es concreti i l’esmentat informe no ho concreta ni el Sr. Rovira no 
ho vol fer ni tampoc no ho vol demanar als tècnics perquè no vol que llavors hi hagi una resposta amb 
la qual s’hagi de fer front a una possible solució. Reitera que al Sr. Rovira no li interessa tenir una 
proposta damunt la taula perquè no li interessa el petit comerç i no li interessa arreglar aquest tema ni 
fer cap feina al respecte. 

Per altra banda anuncia que el seu Grup accepta la transacció que ha proposat el Grup Socialista i, per 
concloure, manifesta que sent pena per la indiferència que té el Partit Popular de cara al petit comerç de 
Mallorca. 

La Sra. DUBON li comenta, en primer lloc, al Sr. Rovira i a tots els consellers del Partit Popular que 
sempre fan creure que la crisi la varen descobrir el dia que entraren a governar. 

A més a més, el Sr. Rovira ha dit que en l’etapa que ella era consellera de Territori hi havia doblers i 
ara no n’hi ha i, en aquest sentit, li diu que quan es va aprovar la Llei de comerç ja estaven en plena 
crisi econòmica i, si el Sr. Rovira no té doblers o no té tècnics específics de Comerç, són els mateixos 
tècnics que tenia ella. Així doncs, aquesta excusa és una excusa barata i sense cap fonament. 

En qualsevol cas, la qüestió que li han reclamat de parlar-ne amb el sector seria més que necessària 
però el Partit Popular actua segons li convé perquè als hotelers els han fet una llei a mida perquè en 
surtin beneficiats però, en canvi, al sector del comerç no els poden escoltar i ni tan sols rebre’ls al 
despatx per deliberar. 

Assegura que són tractaments totalment discriminatoris segons els col·lectius i, per això, pensa que el 
Sr. Rovira duu una política molt desenfocada: perd el temps en coses secundàries i en aquelles que en 
té les competències no actua i el col·lectiu n’està vertaderament molest –amb molt de motius per estar-
hi– perquè tots els arguments no són més que excuses de mal pagador. 

El Sr. ROVIRA indica que l’oposició demana que el Consell de Mallorca inverteixi en carreteres que 
no són de la seva competència i, per això, els insta a demanar que s’inverteixi en carreteres que siguin 
del Consell de Mallorca i que es facin coses en temes que siguin competència del Consell de Mallorca. 

La Sra. Dubon li ha dit que es dedica a perdre el temps en altres coses i li agradaria que li digui i li 
quantifiqui les coses amb les quals està perdent el temps perquè creu que participar en el projecte de la 
llei de sòl, juntament amb el Govern de les Illes Balears i ajudar-lo en aquells temes que són 
complicats, dubtosos o que plantegen problemes, no és perdre el temps.  

Comprometre’s amb el Govern de les Illes Balears a desenvolupar la llei del sòl quan estigui aprovada, 
tampoc no creu que sigui perdre el temps precisament. Ajudar el Govern de les Illes Balears a redactar 
el reglament de llei general turística o al desenvolupament dels PIAT, que són competència del Consell 
de Mallorca, no és tampoc perdre el temps. 

En canvi, sí considera que és perdre el temps que un departament que no gestiona Comerç es dediqui a 
redactar un Pla Director Sectorial quan no té mitjans per fer-lo. 

El seu departament desenvolupa les competències que li han estat encomanades i no les que a 
l’oposició li agradaria que desenvolupàs. Està clar que allò que a l’oposició li agradaria que fes, entre 
d’altres coses, hauria de ser competència seva. 

Assegura que té molt clar que no executarà competències que no li corresponen i que, a més a més, la 
direcció política de la importància dels temes del departament no la marcarà el Grup Socialista quan no 
va ser capaç de treure endavant, quan governava, els mateixos temes que ara reclama. 

No li sembla normal que quan tenien mitjans per fer-ho, no ho feren tot i que tenien un departament de 
Promoció Econòmica al Consell de Mallorca amb càrrecs polítics que ni tan sols no es plantejaren fer 
aquest Pla Director Sectorial i ara, quan no desenvolupen competències que no siguin pròpies del 
Consell de Mallorca, els demanen que el facin i això no li sembla normal. 
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Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i Més per 
Mallorca), cap abstenció i desset vots en contra (PP). 

 
 
PUNT 20. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA DE 
SUPORT A LA CREACIÓ DE LA XARXA DE MUNICIPIS DE LES ILLES 
BALEARS PEL RAMON LLULL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“El passat 8 de Novembre de 2012 el Govern de les Illes Balears va anunciar que 
abandonava l’Institut Ramón Llull, consorci integrat, inicialment, per la Generalitat de 
Catalunya i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  
 
Aquest consorci era una eina de projecció exterior de la llengua catalana i de la 
cultura que s’hi expressava en totes les seves modalitats, matèries i mitjans 
d’expressió. Els objectius fonamentalment era la promoció de l’ensenyament del 
català, la seva difusió a l’exterior, el coneixement de la literatura que s’expressa en 
llengua catalana, la difusió del pensament, l’assaig i la investigació a l’exterior, a més 
de la promoció de les relacions, els projectes i les iniciatives conjuntes amb 
institucions i organismes de projecció de la cultura, de dins o fora del domini 
lingüístic. 
 
A aquest abandonament s’afegiria el tancament, la mateixa setmana, de l’Espai 
Mallorca. Aquest era un centre de promoció i difusió de la cultura de les Illes Balears 
a Catalunya, que va néixer l’any 1998, com una iniciativa de la Conselleria de Cultura 
del Consell de Mallorca en col·laboració amb el Gremi d’Editors de Balears. El seu 
objectiu, era donar a conèixer els productes culturals de les Illes Balears, promoure els 
seus artistes i escriptors, i crear vincles i intercanvis culturals amb Catalunya. 
 
Per alta banda, diversos ajuntaments de Mallorca, promouen la creació d’una Xarxa 
de municipis de les Illes Balears amb l’objectiu de que l’Institut Ramon Llull 
mantengui la seva presència a les Illes Balears per tal de donar difusió exterior a la 
nostra llengua i cultura. 
 
El nostra grup polític està convençut que aquest ple constata la importància de la 
cultura com a instrument de creació de riquesa així com també de promoció i 
dinamització del turisme. Entenem, igualment, que tothom comparteix la necessitat de 
que les institucions defensin la llengua i cultura pròpies. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti els següents: 
 

Acords 
 

1.- El Ple del Consell de Mallorca manifesta el seu suport a la creació de la Xarxa 
de Municipis de les Illes Balears pel Ramon Llull 
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2.- El govern insular traslladarà aquest acord de suport als òrgans fundacionals de 
la Xarxa de Municipis de les Illes Balears així com també al mateix Institut Ramon 
Llull.” 

 

El Sr. ENSENYAT (Més per Mallorca) comença la seva intervenció indicant que, com tothom sap, 
l’Institut Ramon Llull és un consorci que estava integrat per la Generalitat Valenciana, la Generalitat de 
Catalunya i el Govern de les Illes Balears i tenia com a clara finalitat la promoció de la cultura i la 
llengua pròpia d’aquestes tres comunitats. 

No fa gaire, concretament dia 8 de novembre de 2012, el Govern de les Illes Balears anuncià que 
abandonava l’Institut Ramon Llull, el qual forma part de la Fundació Ramon Llull on també està 
integrat el govern d’Andorra. 

Aquest Institut desenvolupa tota una tasca que de promoció de la cultura i adverteix que avui mateix 
s’han aprovat 2 declaracions institucionals. Una referida a Josep Maria Llompart i l’altra referida a 
Bartomeu Rosselló-Pòrcel i, precisament i gràcies a la feina de l’Institut Ramon Llull, les seves obres 
han estat traduïdes a diferents idiomes dins el marc de la Unió Europea i dins el marc que té l’Institut 
Ramon Llull amb diferents càtedres universitàries. 

A més a més, no és només una qüestió de promoció dels nostres escriptors i els nostres poetes sinó 
també de gent que es dedica a la cultura, és a dir, pintors, escultors i, fins i tot, arquitectes. 

El seu Grup entén, tot i que no hi està d’acord, que abandonar l’Institut Ramon Llull és una decisió 
legítima del Govern de les Illes Balears com també és legítim que hi hagi un grup d’ajuntaments no hi 
estan d’acord i que, per tant, volen seguir formant part d’aquesta xarxa perquè entenen que és l’únic 
mitjà de promoció de tots aquells aspectes culturals que ha esmentat abans. 

Per això, sol·licita al Consell de Mallorca que doni suport a la creació de la Xarxa de Municipis de les 
Illes Balears pel Ramon Llull i així comunicar-ho a la Fundació Ramon Llull. 

El Sr. DALMAU (PSOE) manifesta el vot favorable del seu Grup a aquesta moció que presenta el Grup 
Més per Mallorca principalment per dos motius. 

En primer lloc perquè va ser Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Artà el que va iniciar el camí 
per adherir-se a aquesta xarxa de municipis i celebren que ara s’hi sumi Més per Mallorca ja que, tal i 
com ha dit el Sr. Ensenyat, és molt necessària aquesta xarxa perquè és l’única possibilitat de seguir 
amb la projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura d’ençà que el Govern de les Illes Balears 
va decidir abandonar l’Institut Ramon Llull i, per això, li volen donar el seu suport. 

En segon lloc perquè consideren que l’Institut Ramon Llull ha de seguir sent l’element de promoció i 
difusió de la literatura que s’expressa en llengua catalana i l’element de difusió i del pensament, de 
l’assaig i la investigació a l’exterior. 

Així doncs, el Grup Socialista estaria molt satisfet si avui el Consell de Mallorca donàs el seu suport a 
aquesta Xarxa de Municipis de les Illes Balears pel Ramon Llull que no ve a ser res més que una 
adaptació de la Xarxa de Ciutats Valencianes pel Ramon Llull que ja fa temps que existeix impulsada 
per diferents municipis de la Comunitat Valenciana. 

La Sra. GARCIA (PP) indica, en primer lloc, que li sap greu esclafar la satisfacció del Sr. Dalmau 
perquè vol anunciar el vot en contra del Grup Popular a la moció i que tot seguit n’explicarà els motius. 

Observa que el Partit Popular parteix de punts de vista totalment diferents i, tal i com diu la moció de 
Més per Mallorca, dia 8 de novembre de 2012 el Govern de les Illes Balears va fugir del consorci de 
l’Institut Ramon Llull estalviant-se, d’aquesta manera, 1,2M€ d’acord amb la política d’austeritat del 
Govern balear i, per tant, reitera que parteixen de filosofies diferents. 
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Per altra banda, tampoc no els queda massa clar quina és la finalitat d’aquesta xarxa de municipis que 
proposen però la deixaran estar perquè la moció no demana que el Consell de Mallorca s’hi adhereixi 
sinó que doni suport a aquesta xarxa d’ajuntaments i, per tant, no hi entrarà. 

En la moció s’esmenta que aquella mateixa setmana en què s’abandonà l’Institut Ramon Llull també es 
va deixar l’Espai Mallorca –que és un tema que tampoc no val la pena discutir avui– però, centrant-se 
en l’Institut Ramon Llull, insisteix que les dues formacions polítiques (PP i Més per Mallorca) hi tenen 
punts de vista diferents. 

El Grup Més per Mallorca té molts de lligams amb la Generalitat de Catalunya i amb altres entitats 
però, en canvi, el Grup Popular considera que aquí tenim autonomia suficient per defensar el nostrat i 
que les Illes Balears no necessiten anar de la mà de ningú per defensar la seva cultura i la seva llengua 
pròpia. 

A conseqüència d’aquella decisió, s’acordà fer una fusió de l’Institut Ramon Llull a les Illes Balears 
amb l’Institut d’Estudis Baleàrics de manera que tot passa a quedar integrat dins l’Institut d’Estudis 
Baleàrics i des d’aquesta entitat s’assumirà la promoció exterior de la llengua i la cultura catalana 
pròpies de les Illes Balears. 

Així doncs, si el Partit Popular va estar d’acord en aquell moment amb la sortida de l’Institut Ramon 
Llull, poden entendre que avui no estigui a favor d’incloure aquesta xarxa de municipis dins l’Institut 
Ramon Llull i més tenint en compte que l’Institut Ramon Llull funciona amb autonomia pròpia sense la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, és a dir, que no se’ls ha deixat penjats ni que la institució no 
pugui subsistir sense la nostra participació. 

Tampoc no està d’acord l’Institut Ramon Llull sigui l’únic mitjà que tenen els ajuntaments per poder 
defensar la seva llengua i cultura pròpies perquè en tenen molts d’altres: els ajuntaments, com entitats 
pròpies; a Mallorca, el Consell de Mallorca; el Govern de les Illes Balears i l’Institut d’Estudis 
Baleàrics poden exercir la promoció exterior de la cultura i llengua pròpies. 

Per tant, els ajuntaments no estan sotmesos únicament i exclusivament a l’Institut Ramon Llull ja que 
no és l’única eina ni l’únic instrument que tenen els ajuntaments per fer promoció exterior de la llengua 
i de la cultura. 

Per finalitzar, indica que aquesta és la posició del seu Grup davant aquesta moció de Més per Mallorca 
i el que ha explicat són els arguments que justifiquen el vot negatiu del Partit Popular. 

El Sr. ENSENYAT considera que el motiu principal d’abandonar l’Institut Ramon Llull no era 
l’austeritat perquè segurament l’1,2M€ que s’estalvien s’hauran transferits a altres bandes, potser a 
l’Institut d’Estudis Baleàrics com diu la Sra. Garcia. 

Creu recordar que públicament es va dir que el motiu era que no els agradava el camí que havia 
començat el president de la Generalitat, Sr. Artur Mas, quan deia que havia de convocar un referèndum 
per l’autodeterminació. D’aquesta mateixa manera, per exemple, el Govern de les Illes Balears hagués 
pogut anunciar que tancava tots els seus comptes a La Caixa perquè també és una entitat catalana. 

Poc temps després també es va dir públicament que a Mallorca “no bevem en gots sinó en tassons” i, 
automàticament, varen sortir els de Menorca dient que potser a Mallorca sí però a Menorca no. És com 
dir que duim capell i no duim barret quan, per exemple, a Esporles hi ha un molí del segle XVIII 
documentat com “molí barreter”. 

No obstant això, no vol entrar en aquestes qüestions i reitera que realment no és un tema d’austeritat 
sinó que a darrere hi ha una qüestió ideològica amb la qual, evidentment, no està d’acord. 

De la mateixa manera que l’Instituto Cervantes, de promoció de la llengua castellana, no afecta just a la 
regió de Castella sinó que afectes altres regions i, fins i tot, altres estats com, per exemple, tots els 
d’Amèrica del Sud que no formen part de l’Estat espanyol i ningú no s’hi planteja cap problema moral. 
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En canvi, la qüestió de l’Institut Ramon Llull sí que planteja problemes, sobretot, al Partit Popular o, 
millor dit, únicament i exclusivament al Partit Popular perquè ja va dir que a València allò que parlaven 
no era el mateix que es parlava a Catalunya i aquí a Mallorca també s’han jugat un poc amb això atès 
que el fet de ser una illa encara ens dóna més autonomia però a la península, la gent que viu a les zones 
limítrofes de Catalunya i València no saben què parlen, si català o valencià. 

Tots aquests arguments són totalment absurds perquè, al cap i a la fi, aquí s’està debatent sobre la 
defensa del nostrat i, en aquest sentit, li recorda a la Sra. Garcia que abans n’hi ha posat alguns 
exemples. Josep Maria Llompart és nostre i també Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Ambdós són morts però, 
gràcies a convenis que hi ha amb universitats europees, obres d’aquests autors han estat traduïdes a 
diferents llengües. 

A continuació posa l’exemple del conveni que l’Institut Ramon Llull té amb la Universitat de Friburg 
en virtut del quals allà s’estudia la filosofia de Ramon Llull, que era mallorquí i, per tant, també se 
suposa que és nostre. 

Podria entendre que la intenció sigui potenciar l’Institut d’Estudis Baleàrics però és un error perquè, si 
ja hi ha un ens que funciona, no creu que s’hagi de modificar. Si el Sr. Artur Mas, que és l’actual 
president de la Generalitat de Catalunya però no ho serà tota la vida, ha decidit que vol emprendre la 
independència de Catalunya i el PP hi passa pena.... en fi, són qüestions totalment surrealistes que no es 
poden justificar. 

Aquesta xarxa de municipis que s’està creant és una reacció a aquesta decisió per fer veure que aquest 
és un element necessari però no per una qüestió ideològica sinó perquè hi ha molta gent que es dedica a 
la cultura i viuen d’ella: escriptors, professors, artistes, escultors, pintors, etc. i que ara no tenen cap 
estament que els pugui promocionar cosa que, per descomptat, no farà l’Institut d’Estudis Baleàrics 
perquè té una altra finalitat que no és precisament la que tenia l’Institut Ramon Llull o la Fundació 
Ramon Llull. 

El Sr. DALMAU vol traslladar que el seu Grup sabia que aquesta qüestió acabaria així, és a dir, que 
sabien que el PP no donaria suport a la moció la qual cosa és una llàstima perquè aquesta xarxa de 
municipis es crearà vulguin o no vulguin atès que hi ha un dèficit que s’ha de cobrir i, a més a més, hi 
ha un sentiment majoritari sobre la importància de la difusió de la cultura i de compartir els recursos 
d’una cultura que no només tenim a Mallorca sinó que és comuna amb altres indrets amb els quals 
compartim una forma de vida, uns costums i unes tradicions. 

Per tant, posa de manifest el seu sentiment de rebuig a aquesta postura i puntualitza que el Grup 
Socialista sí que promocionarà aquesta xarxa de municipis i ho farà juntament amb el Grup Més per 
Mallorca en aquells municipis on comptin amb un suport majoritari i també als altres municipis perquè 
és una iniciativa a tenir en compte. 

Per concloure, refusa que el PP al·legui problemes pressupostaris ni econòmics atès que la decisió 
respon a un motiu purament ideològic. El PP no creu en l’Institut Ramon Llull i no importa que parli 
d’estalvi perquè, com deia el Sr. Ensenyat, no és una qüestió econòmica sinó ideològica. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) observa que, en aquests moments, les 
posicions estan clarament exposades si bé a la moció que ha presentat Més per Mallorca (encara amb 
l’anagrama de PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) es fa referència, en tot moment, a la 
promoció exterior de la cultura i la promoció exterior de la cultura a Mallorca i a les Illes Balears 
aquesta funció li correspon al Govern de les Illes Balears que deu tenir les partides pressupostàries 
corresponents. 

Recalca que, a més a més, la moció fa referència en tot moment que els objectius són la promoció de 
l’ensenyament del català –que és una competència pròpia, segons l’Estatut d’Autonomia, de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears–, la seva difusió a l’exterior, el coneixement de literatura que 
s’expressa en llengua catalana (i, per això, també hi ha el COFUC amb el qual participa el Consell de 
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Mallorca), la difusió, el pensament, l’assaig i la investigació a l’exterior. Tots aquests temes fan 
referència a la promoció exterior de la llengua catalana. 

Per altra banda, també s’hi fa una breu referència a l’Espai Mallorca i, en aquest sentit, comenta que la 
sentència recentment dictada al respecte deixa ben clar que (encara que Més per Mallorca insisteix en 
què va ser una iniciativa del Consell de Mallorca) el que és cert és que, almanco jurídicament, el 
Consell de Mallorca no el va constituir i, per això, no ha pogut tenir el suport de la Magistratura en 
aquest sentit. 

L’equip de govern considera que l’Institut d’Estudis Baleàrics és la institució corresponent perquè té 
les competències pròpies i els agradaria que la moció es reconvertís en un suport a les tasques, la labor i 
les competències de l’Institut d’Estudis Baleàrics per promoure la llengua pròpia de Mallorca i per 
promoure també la cultura pròpia de Mallorca. 

Així doncs, assegura que el Consell de Mallorca farà costat a totes aquelles iniciatives que s’hi 
impulsin i que el fet de no formar part de l’Institut Ramon Llull no significa, ni molt manco, no creure 
ni estimar la nostra cultura i, d’acord amb les competències d’aquesta institució, no promocionar la 
nostra cultura, la llengua pròpia de Mallorca amb les eines i els instruments pertinents. 

Adverteix que, en aquest sentit, tota la normativa fa referència que aquestes són competències pròpies 
del Govern de les Illes Balears que ha manifestat la seva voluntat de potenciar-les i promoure-les a 
través de l’Institut d’Estudis Baleàrics. 

Pel que fa a la xarxa de municipis, diu és una qüestió dels ajuntaments que considerin oportú adherir-
s’hi però que, en tot cas, el Consell de Mallorca ha de destinar els seus recursos propis a promoure les 
seves competències en matèria de Cultura seguint les línies de col·laboració que s’estableixin amb 
l’Institut d’Estudis Baleàrics. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i Més per 
Mallorca), cap abstenció i desset vots en contra (PP). 

 
PUNT 21. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA DE 
REBUIG A LA CONTRACTACIÓ D’UN GERENT DEL “CONSORCI SERRA 
DE TRAMUNTANA PATRIMONI MUNDIAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Vistes les brutals retallades del Govern de les Illes Balears en matèria de protecció 
(equipaments, personal, recursos econòmics...) de parcs naturals i àrees protegides  de 
les Illes Balears incloent la Serra de Tramuntana i que, a la pràctica, ha deixat només 
a un tècnic per a la protecció d’aquest darrer espai. 
 
Aquestes retallades, que han afectat només al personal i als mitjans de protecció dels 
espais, no ha suposat l’eliminació o reducció, en cap cas, de cap càrrec institucional 
del Partit Popular. 
 
Vist que hem constatat la publicació del nomenament d’un gerent pel “Consorci Serra 
de Tramuntana Patrimoni Mundial”, i atès que el Partit Popular a optat per 
incrementar el nombre de càrrecs públics quan, al mateix temps, retalla de forma 
indiscriminada el pressupost per a la protecció dels espais naturals del nostre país. 
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Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti els següents: 

 
Acords 

 
1.- El Ple del Consell de Mallorca rebutja el nomenament d’un gerent pel 
“Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial” amb pressupost a càrrec del  
propi Consorci. 
 
2.- Que les funcions de gerent del “Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni 
Mundial” siguin assumides per un altre càrrec el qual no suposi una despesa 
addicional així com un increment innecessari de càrrecs públics a costa de disminuir 
els recursos per a la protecció de la mateixa Serra Tramuntana.” 
 

 

La Sra. CAMPOMAR (Més per Mallorca) explica que enguany les retallades en matèria de protecció 
d’espais naturals han estat brutals per part del Govern de les Illes Balears. S’ha passat de 900.000€ 
d’inversió a 70.000€ per a inversions en tots els espais naturals de les Illes Balears. El personal tècnic 
s’han reduït en 25 persones: de 6 tècnics a la serra de Tramuntana només se n’ha deixat 1. 

Ara, per sorpresa, troben que hi ha un consorci entre el Govern de les Illes Balears i el Consell de 
Mallorca que no contracta un tècnic sinó un altre càrrec públic a costa de la protecció de la serra de 
Tramuntana. 

La serra de Tramuntana té 63.000 hectàrees i només compta amb 1 tècnic per a la seva protecció però, 
en canvi, té 4 càrrecs polítics per damunt: una directora general d’Espais Naturals, un gerent d’Espais 
Naturals (s’ha reduït el pressupost d’Espais Naturals però no se n’han eliminat càrrecs), un gerent 
d’IBANAT i ara hi afegeixen un gerent del Consorci de la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. 

Al seu Grup li sembla que això és una vergonya i que és ofensiu per als treballadors que es dediquen a 
la conservació d’aquests espais. 

A part d’això, se segueix una política de privatització dels espais posant taxa esportives, etc., tot i que 
esperen que no s’arribi al que fa la Sra. Cospedal a Castella–La Manxa on està llevant del catàleg de 
béns públics (monts) per poder-los vendre perquè encara seria més vergonyós. 

Sembla mentida que quan fan promoció turística només mostrin les cales verges i els espais naturals 
verges però després, a l’hora de protegir-los, no tenguin res en compte i, a mode d’exemple, comenta 
que l’Albufera de Mallorca va tenir més de 100.000 visitants. 

Hi ha una revista –Monocle– que en el mercat britànic promociona les Illes Balears als turistes britànics 
i que inclou el Parc de Llevant dins les 100 sensacions o experiències que recomana a Espanya però 
això li és igual al govern del Partit Popular ja que hi ha un reconeixement internacional d’aquests 
espais com a reclam turístic però llavors no hi destinen doblers i els pocs que s’hi dediquen són per 
pagar sous. 

Ara mateix s’estan pagant 4 sous de càrrecs públics (els que ha anomenat abans) i sumen gairebé 
210.000€ i resulta que llavors només hi ha 1 tècnic i ara només hi destinen 70.000€ per a tot Balears. 

A més a més, el seu Grup entén que el Consell de Mallorca no ha aprovat el seu pressupost perquè no 
tenia doblers suficients per poder-lo aprovar però ara resulta que sí que té doblers per contractar càrrecs 
públics del PP. Suposa que ho fan per tornar favors. 
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Si al final es prorroga el pressupost del Consell de Mallorca de 2012, el sou del gerent es menjarà un 
26% del pressupost del Consorci Serra de Tramuntana que podria anar a la protecció de la serra de 
Tramuntana, patrimoni mundial. 

Afegeix que el gerent que han triat va fer unes declaracions a la “Veu de Sóller”, dia 8 de juliol de 2011 
quan li demanaren què pensava sobre la declaració de la serra de Tramuntana com a patrimoni de la 
humanitat, i digué literalment: “Si aquesta declaració ha de suposar crear una gran quantitat de 
controladors, funcionaris i gestors de la zona sense haver resolt abans la promesa de la nostra 
subsistència –com a pagesos, imagina– encara ho trobaria un greuge comparatiu més gran.” 

Observa que ara s’ha oblidat aquestes paraules quan ha acceptat el càrrec i afirma que ell sí que s’ha 
assegurat una bona subvenció amb el seu sou a costa dels doblers que deixaran d’anar als ajuntaments i 
a la protecció de la serra. 

A continuació explica que l’objectiu d’aquesta moció és rebutjar aquest nomenament perquè 
consideren que les funcions de gerent posen en perill la declaració feta per la Unesco. Totes les accions 
que fa el Partit Popular, tant al Govern de les Illes Balears com al Consell de Mallorca, de reducció dels 
doblers a destinar a la protecció –i que són per pagar polítics– posen en perill la declaració de patrimoni 
de la humanitat de la serra de Tramuntana. 

En aquests moments de reducció del nombre de càrrecs, de la qual el Partit Popular sempre fa tanta 
propaganda però que al final n’anomenen més –diuen A i fan B–, creu que les funcions de gerent 
podrien ser assumides per un altre càrrec polític. 

No fa gaire –creu que l’any passat– varen demanar a Presidència quins projectes tenia el director 
insular de Projectes del Consell de Mallorca i els varen contestar que no tenia cap projecte i, en canvi, 
ara nomenen un altre càrrec. 

Al seu Grup li sembla una vergonya aquesta manera d’actuar i que és insultant per als treballadors que 
s’hi dediquen. Ara per ara, a la serra de Tramuntana hi ha un sol tècnic, que és del Govern de les Illes 
Balears, i quatre càrrecs públics que comanden.  

En conseqüència, el seu Grup ha presentat aquesta moció atès que considera important posar de 
manifest que el Partit Popular només es preocupa dels seus càrrecs públics i no de la protecció dels 
espais naturals.  

La Sra. DUBON (PSOE) anuncia, en primer lloc, que el seu Grup s’abstendrà en aquesta moció i que 
explicarà els motius d’aquesta abstenció atès que està d’acord amb alguns aspectes que ha comentat la 
Sra. Campomar però el PSOE hi fa un enfocament diferent. 

La declaració de la serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat deixa clara la idea que obre 
noves perspectives de futur per Mallorca. Pot suposar rompre amb el famós esquema que ha funcionat 
sempre a Mallorca que per generar riquesa s’ha de destruir territori. 

Aquest esquema, per sort o per desgràcia, sempre ha funcionat a Mallorca, és a dir, que quan s’havia de 
generar riquesa, implicava que s’havia de construir un tros més, és a dir, que s’havien de carregar un 
tros més d’illa. 

Emperò, en ple segle XXI i sent respectuosos amb el territori i amb les idees que estan sorgint a 
Europa, aquest esquema va a contra corrent i, per tant, creu que haurien de ser capaços de generar 
riquesa sense destruir territori i precisament la declaració de la serra de Tramuntana com a patrimoni de 
la humanitat va en aquest sentit. 

El Grup Socialista, com que creu que aquest projecte és un projecte fonamental per anar capgirant, a 
poc a poc, la manera d’entendre el territori i la manera de crear riquesa a Mallorca, pensa que és 
fonamental donar-li l’impuls que fa falta. 
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No obstant això, el gerent del Consorci duu un any de retard i creu que s’hauria d’haver nomenat just a 
principis de legislatura. En aquest moments van un any i mig endarrerits i això no ho diu ella ni el 
PSOE sinó que ho diuen els hotelers i tots els sectors que estan interessats que aquesta declaració es 
faci efectiva i desenvolupi la força que realment té. 

A continuació diu que posarà un exemple d’una actuació del Partit Popular. És el cas del batle de 
Vitòria que sí que creu que “el verd, ven i el verd pot genera riquesa”. Aquest batle és del Partit 
Popular. Conta que ella va anar convidada a donar una conferència en 2012 que era l’any de “Vitoria, 
capital verde europea” i els tècnics li varen explicar que aquesta perspectiva havia anat bé perquè el 
batle s’ho creia i reitera que aquest batle és del Partit Popular. 

Així doncs, no sempre el Partit Popular pren una actitud destructiva envers el territori tal i com s’està 
prenent a Mallorca atès que les lleis que s’estan fent aquí són lleis, fins ara, per destruir el territori. 

Precisament la declaració de la serra com a patrimoni de la humanitat va en sentit contrari i, per això, el 
PSOE pensa que la figura del gerent és fonamental si realment hi creuen i volen que el tema vagi 
endavant ja que, si segueixen amb la dinàmica que han seguit fins ara, el que passarà serà que la 
Unesco, d’aquí a 4 anys, llevarà la declaració de la serra de Tramuntana i això sí serà una vergonya per 
Mallorca i demostrarà que, com sempre, van en sentit contrari del que han d’anar. 

Per aquests motius, el Grup Socialista s’abstendrà en aquesta moció ja que consideren que el camí no 
és llevar el gerent sinó al contrari perquè creuen que el gerent té molta feina a fer i és indispensable 
però una altra qüestió són els altres càrrecs que té el Govern de les Illes Balears –com explicava la Sra. 
Campomar. No entrarà a valorar si el Govern de les Illes Balears hauria d’haver eliminat càrrecs però 
possiblement sí que ho hauria d’haver fet. 

A més a més, està totalment en desacord amb les retallades mediambientals, de vigilància del medi 
ambient i de protecció del medi ambient de la mateixa manera que està en desacord amb les retallades 
fetes al Consell de Mallorca en eliminar els agents de desenvolupament local que eren la clau d’aquest 
desenvolupament local i una de les peces clau per la declaració de la serra de Tramuntana com a 
patrimoni de la humanitat. 

En definitiva, està en desacord amb tot allò que impliqui eliminar elements que impedeixin que aquesta 
declaració sigui efectiva i generi riquesa des dels pobles de la serra, que són pobles que tenen necessitat 
d’un desenvolupament sostenible, i que tot allò que signifiqui donar sentit a la declaració és positiu per 
Mallorca i, per això, creu que el gerent té molta feina a fer i, si desenvolupa el càrrec correctament, hi 
pot fer una gran labor. 

Puntualitza que espera que les declaracions que va fer a la “Veu de Sóller” fossin desafortunades i 
motivades perquè encara no coneixia bé el tema. El seu Grup està obert a parlar amb el nou gerent –i 
amb tothom que faci falta– per explicar, amb detall, la filosofia d’aquest projecte atès que el coneixen 
de primera mà. 

Aprofita per dir que li sap greu que, en un projecte que es va treure per unanimitat i que, per 
aconseguir-lo en un període de temps relativament curt, molta gent hi feu molta feina, al Grup 
Socialista no li hagin contat res, que no formi part del Consorci ni de la Junta Rectora ni de cap altre 
organisme.  

Per acabar, reclama que es creïn ja tots els organismes de participació que estaven prevists igual que el 
Comitè de Savis. Totes aquestes coses demostren que fa falta el gerent i, per tant, és hora que s’hi posin 
a fer feina de debò. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) comenta que, de les dues intervencions, li ha quedat 
clar que es pot fer una intervenció raonada, amb arguments, amb la qual es pot estar d’acord en part.  

Tot seguit li diu a la Sra. Dubon que està d’acord amb ella en quant al tema del gerent, que té molta 
feina a fer i que, fins i tot, si no haguessin seguit un procediment clar i transparent, per ventura s’hauria 



 109

d’haver nomenat abans. De fet, hi haguessin pogut assimilar un alt càrrec que haguessin nomenar 
directament però es varen estimar més obrir un sistema públic de lliure concurrència perquè s’hi 
presentés qui volgués. 

A la Sra. Campomar li diu que la seva intervenció ha estat demagògica i falta d’arguments. Una cosa és 
que tengui una postura política i una altra és que véngui al Ple i digui el que li dóna la gana sense tenir 
ni idea del que està dient com, per exemple: “insultant”, “és vergonyós”, “per sorpresa hi ha un 
consorci”. 

En aquest sentit li demana si és que no sabia que hi havia un consorci. El Grup Més Mallorca forma 
part del Ple i dia 11 d’abril de 2011 es va aprovar la creació del consorci i els seus estatuts i ara la Sra. 
Campomar resulta no sabia que hi hauria un consorci ni l’existència d’un article que parla d’un gerent 
que, a més a més, és qui ha de desenvolupar la feina del dia a dia. Li indica a la Sra. Campomar que si 
no sabia res de tot això, seria convenient que llegís un poc allò que el seu Grup ha aprovat al Ple quan 
estava governant. 

Per altra banda, fa notar que li saben molt greu les declaracions de la Sra. Campomar perquè són 
terriblement desafortunades i pren nota del que ha dit, entre cometes, al mitjans de comunicació: “es 
nomena un gerent de forma semiclandestina” (el PSOE sí entén que el gerent és necessari) i adverteix 
que “semiclandestina” vol dir de manera secreta, oculta, fet al marge de la llei.  

A continuació li demana a la Sra. Campomar si li pareix que això és un argument i si pot anar dient 
això a tres mitjans de comunicació quan hi ha informes de la casa que diuen que el gerent no és un alt 
càrrec sinó personal de direcció, que ha estat contractat correctament atès que per contractar personal 
de direcció s’ha d’obrir un concurs i que hi havia 5 funcionaris de carrera (del Govern de les Illes 
Balears i del Consell de Mallorca) que formaven part del tribunal, que s’hi va presentar més gent, que 
la persona s’ha d’agafar tenint en compte els principis de competència i així va ser amb total 
transparència. 

Afirma que va demanar els informes atès que la Sra. Campomar havia declarat a la premsa que el 
nomenament del gerent havia estat de forma semiclandestina, és a dir, deixant una taca d’il·legalitat en 
un procés del qual han format part uns funcionaris de carrera, que ha tengut una publicació per seguir 
els principis de lliure concurrència, mèrit i capacitat. Recalca que les declaracions de la Sra. Campomar 
a tres mitjans de comunicacions li semblen vergonyoses. 

Observa que una cosa és que la Sra. Campomar no estigui d’acord amb la figura del gerent i una altra, 
molt diferent, és que parli d’il·legalitats o de clandestinitat. Li aconsella, personalment, que mesuri les 
seves paraules. 

Fa notar, igualment, que la vàlua del gerent és una qüestió que s’haurà d’avaluar a final de legislatura, 
un cop sigui coneguda la feina que hagi fet. A més a més, és una figura molt necessària i que té molta 
feina a fer. La figura del gerent és una inversió perquè la intenció és que aconsegueixi potenciar, 
impulsar i donar valor a la serra de Tramuntana, que és un tema de desestacionalització, així com 
també posar en valor el tema del sector primari de producció econòmica a la serra de Tramuntana, dur 
un turisme sostenible, etc. 

Tot això és una feinada i és una inversió. Per això el contracten i perquè així estava previst als Estatuts 
i perquè és necessari. 

Si bé per a l’equip de govern la figura del gerent és una inversió, pot entendre que per a Més per 
Mallorca fos una inversió gastar-se 1.264.000€ en publicitat de la serra de Tramuntana exclusivament 
amb opis, mitjans de comunicació, diaris, etc. Podria entendre que gastassin 1.264.000€ si hagués estat 
una promoció externa de la serra de Tramuntana (i ve a col·lació perquè la Sra. Campomar s’ha referit a 
una revista britànica) però resulta que, d’aquests 1.264.000€, 8.000€ varen ser per a mitjans de 
comunicació externs: una revista catalana que compta amb 15.000 lectors i un altre mitjà de 
comunicació. 
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La resta de la despesa era publicitat interna d’autobombo a Mallorca. Tal vegada era perquè, per 
ventura, el batle de Santanyí o el batle de Maria de la Salut, quan miraven cap l’horitzó i veien el puig 
Tomir o el puig de Galatzó i una ombra pel mig que era el puig Massanella, no sabien que era la serra 
de Tramuntana i, per això, s’havia de publicitar –fent-se autobombo– amb 1.264.000€. 

Ara, en canvi, quan s’ha reduït la meitat dels càrrecs, recriminen a l’equip de govern que hagin 
contractat un gerent del Consorci de la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. Convé que s’ho facin 
mirar perquè, en la legislatura passada, li sembla que la formació política de la Sra. Campomar tenia el 
doble de càrrecs que té ara el Partit Popular. 

Per concloure, anima el gerent per afrontar tota la feina que té per endavant així com a tots els 
consellers del Consell de Mallorca i del Govern de les Illes Balears, que tenguin responsabilitat en 
matèria de medi ambient, carreteres, etc., a potenciar la serra de Tramuntana. 

La Sra. CAMPOMAR lamenta que el PSOE no voti a favor de la moció perquè creu que el moment 
d’ara no és el moment de la legislatura passada. 

El Sr. Juan li ha dit que s’ha contractat un personal d’alta direcció i, per ella, un personal d’alta 
direcció, si no és una plaça de funcionari, és un càrrec polític tant si volen com si no. Si aquest senyor 
no és funcionari, doncs és un càrrec polític. Ho poden amagar i poden mentir tot el que vulguin però és 
un càrrec polític. 

Les funcions d’aquesta gerència les considera importants però, en aquests moments d’estalvi i quan 
s’omplen la boca d’eliminar duplicitats, les pot exercir una altra persona. Això és el que li està dient i 
no que no sigui important exercir les funcions de gerència però no estan d’acord que aquest sou 
consumeixi un 26% dels recursos que van destinats a aquest Consorci perquè imagina que són uns 
pressuposts prorrogats i, segons les dades que li consten, compta amb els 200.000€ que ja hi havia 
pressupostats en 2012. 

Reitera que això és el que rebutja el seu Grup i el que posen damunt la taula. En aquests moments els 
sembla una vergonya que es consumeixi amb un sou d’un càrrec polític un 26% del pressupost del 
Consorci. No li lleven importància al càrrec però aquestes funcions les pot exercir una altra persona 
que ja cobri d’un altre lloc. 

Si del Consorci formen part el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears, doncs es poden 
posar d’acord al respecte ja que hi ha persones, atesa la reducció de pressupost dels espais naturals, que 
segurament no tenen ni la meitat de feina. 

Fa notar, en aquest sentit, que el Sr. Juan té un director insular de Projectes que no sap quins projectes 
té atès que el mateix Sr. Juan els va dir que no en tenia. 

Insisteix que el seu Grup segueix rebutjant aquesta contractació perquè ara no és un moment expansiu 
i, desgraciadament, s’està en un moment d’austeritat i encara que diguin que és un càrrec de direcció, 
l’hagin fet com l’hagin fet, en realitat és un càrrec polític. Així el considera Més per Mallorca i així el 
rebutgen perquè creuen que aquestes funcions s’han d’exercir però no a costa de reduir un 26% el 
pressupost d’aquest Consorci. 

La Sra. DUBON indica, en primer lloc, que creu recordar que unes de les qüestions fonamentals 
d’aquest projecte va ser el suport social que s’hi va obtenir i que, a més, era una de les qüestions que 
exigia la Unesco. 

Dia 17 de maig de 2011 s’havien recollit 30.000 signatures d’adhesió i això respon a una labor que 
varen fer, labor que vertaderament va arribar a la societat i aquesta societat espera molt d’aquesta 
declaració i, per tant, hi ha un compromís amb la societat a la qual li han de donar resposta. 

En conseqüència, pensa que el gerent ha de ser una persona qualificada i amb un perfil adequat a les 
exigències que se li demanen. Ara bé, això no lleva que, evidentment, es puguin suprimir altres càrrecs 
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en el govern perquè la baixada pressupostària generalitzada que hi ha hagut d’ençà que governa el 
Partit Popular ha impedit que altres departaments puguin fer feina. Per tant, possiblement sí que s’hi 
pot fer un bon repàs i eliminar bastants alts càrrecs que sobrin atesos els pocs doblers que hi ha per 
administrar. 

Tot i això, assenyala que no és aquesta la qüestió que volia plantejar sinó donar èmfasi a la declaració 
de la serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat i, per això, creu sincerament que fa falta un 
gerent especialitzat i no qualsevol persona o qualsevol alt càrrec que sobri i el puguin posar aquí ja que 
així no aconseguiran res i, a més a més, s’hi juguen massa perquè si perden la declaració de patrimoni 
de la humanitat seria el pitjor que li podria passar a Mallorca. 

El Sr. JUAN diu que la Sra. Campomar (qui creu que ha estudiat dret) l’ha acusat de mentir –perquè 
s’encalenteix amb les paraules i va amollant la primera cosa que li passa pel cap– però li explica que té 
un informe del cap de Personal que diu que aquest senyor és personal directiu i que el personal directiu 
s’ha de contractar en base a mèrits, capacitat i amb una concurrència pública. 

Si haguessin de passar per tot aquest procés, alguns dels càrrecs polítics que esmenta la Sra. Campomar 
no superarien les proves del tribunal. Potser ni la Sra. Campomar ni ell mateix no les superarien però 
no s’ha de confondre un càrrec polític amb un personal directiu. El personal directiu ha de passar per 
un tribunal i això ho regula l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

Insisteix en què no s’ha de confondre un alt càrrec amb personal directiu i, per tant, refusa que l’hagi 
acusat de mentir i observa que, si la Sra. Campomar va estudiar dret i té un placa de cap de servei, 
qualque cosa ha de saber de tot això. 

Reitera que no s’ha de confondre un càrrec polític (perquè conseller d’Educació o de Presidència ho pot 
ser qualsevol persona) amb un càrrec directiu professional que ha de passar per un tribunal. 

Adverteix que compten amb els més de 2 anys que resten de legislatura per valorar la feina del gerent. 
L’equip de govern hi seguirà treballant però reconeix que ha costat nomenar un gerent precisament per 
com està controlat el tema i emplaça a parlar-ne d’aquí a dos anys i mig per veure quina ha estat la 
feina del gerent i de tots els departaments (perquè és un tema transversal) envers la línia de la 
declaració de la serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat. 

Fa notar que és un tema complicat perquè hi ha molts d’interessos en joc i, de vegades, contraposats 
però creu que el gerent els podrà solucionar perquè és una persona qualificada, que ve del món de 
l’economia, que coneix molt bé els mercats emissors, que coneix molt bé el món del turisme també, 
que treballarà per desestacionalitzar i potenciar els sectors primaris productius.  

Per concloure, destaca que aquesta serà la línia de feina i amb la qual col·laboraran tots els 
departaments que hi tenen relació (Cooperació Local, Carreteres, Medi Ambient o Presidència) per 
treballar conjuntament en un tema transversal com aquest i, d’aquí a dos anys i mig, ja en parlaran. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per quatre vots a favor (Més per Mallorca), 
desset vots en contra (PP) i nou abstencions (PSOE). 

 
PUNT 22. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA PER 
DEMANAR LA DESTITUCIÓ DE LA CONSELLERA DE MEDI AMBIENT. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Atès que dia 13 d’octubre de 2011 aquest plenari va acordar, amb els vots a favor del 
grup de consellers del Partit Popular i l’abstenció dels altres grups: “el compromís del 
Consell de Mallorca en no incinerar fems ,que no siguin de les Illes Balears” 
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Vista que va ser una proposta del mateix grup de consellers del Partit Popular, a on a 
l’exposició de motius deia literalment que “atès que la nostra activitat principal és el 
turisme, no seria molt adient incinerar en aquest moment residus de diferents llocs 
d’Europa, que incrementaria el volum d’incineració que aniria en perjudici de la 
nostra imatge” 
  
Ja que la Sra. Soler ha fet les passes per possibilitar la importació de residus de fora 
de les Balears per ser incinerats a Son Reus (codis segons la Llista Europea de 
Residus LER 191210 i 191212), i per tant ha ignorat dit acord. 
  
Atès que s’ha d’afegir que junt amb la importació de residus a Mallorca per ser 
incinerats la Sra. Consellera parlava de generació de llocs de feina per a transportistes 
de les illes i que ha resultat que a l’hora de la veritat el lot d’Importació de Residus va 
tot inclòs, per tant a Mallorca només ens quedam els fums i les cendres i a Catalunya 
es queden els llocs de feina. 
  
El grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa considera que la Sra. Soler no 
ha vetllat pels interessos de tots els mallorquins i mallorquines, i que ha faltat als 
acords presos en aquesta sala, impulsats pel seu propi grup i per tant feim la següent 
  

Proposta d’acord 
  
El ple del Consell de Mallorca demana la destitució de la consellera de Medi 
Ambient” 

 

 

La Sra. PALOU (Més per Mallorca) comença dient que, tal i com s’exposa en aquesta moció que 
presenten avui, dia 13 d’octubre de 2011 el Ple del Consell de Mallorca va acordar, amb els vots a 
favor del grup de consellers del Partit Popular i l’abstenció dels altres grups, el compromís del Consell 
de Mallorca de no incinerar fems que no siguin de les Illes Balears. 

Vist que va ser una proposta formulada pel mateix grup de consellers del Partit Popular i que en la seva 
exposició de motius es deia literalment “Atès que la nostra activitat principal és el turisme no seria 
molt adient incinerar, en aquests moments, residus de diferents llocs d’Europa que incrementarien el 
volum d’incineració que aniria en perjudici de la nostra imatge”, des de Més per Mallorca pensen que 
la Sra. Soler ha ignorat que, amb la seva proposta, afavoreix l’emissió de fums a l’atmosfera. 

Igualment pensen que la Sra. Soler ha fet les passes per possibilitar la importació de residus de fora de 
les Illes Balears per tal de ser incinerats a Son Reus, cosa que es constata just mirant el nom –LER: 
llista europea de residus– i, per tant, la Sra. Soler ha vulnerat el mandat d’aquest Ple i del seu mateix 
grup de consellers que varen ser els promotors d’aquest mandat. 

A més a més, junt amb la importació de residus a Mallorca per ser incinerats, la Sra. consellera parlava 
de generació de llocs de feina i els agradaria molt que els diguin quins llocs de feina es generen amb la 
importació de fems que vénen amb camions de fora, contractats a fora, conduïts per gent de fora i que 
se’n tornen quan han acabat la feina a carregar combustible a fora. 

Més per Mallorca considera que la Sra. Soler no defensa el medi ambient, no defensa els interessos dels 
mallorquins i mallorquines, no compleix amb les funcions que se li han encomanat, ha mostrat –com 
s’ha vist en un punt anterior– negligència a l’hora de tramitar expedients la qual cosa ha provocat la 
vergonya de tots els consellers de la seva bancada –avui no n’hi ha cap que somrigui– ja que es varen 
veure obligats a aprovar una cosa que avui han hagut de rectificar i ningú no s’empegueeix. 



 113

La Sra. Soler ha mostrat negligència en la tramitació d’expedients al Consell de Mallorca i, per tant, 
consideren que no és adient per ocupar el seu càrrec i demanen, tal i com diu la proposta d’acord, que 
el Ple del Consell de Mallorca demani la destitució d’aquesta consellera. 

El Sr. GARAU (PSOE) observa que, com poden imaginar, al seu Grup no li és fàcil donar suport a la 
demanda de destitució d’una persona que exerceix un càrrec públic però sí que és cert que, de vegades, 
no hi ha altre remei i aquesta és una d’aquestes ocasions. 

Hi ha una cosa amb la qual segurament tots estaran d’acord: la mesura d’importar fems és una mesura 
totalment impopular a Mallorca. No coneixen cap col·lectiu social o empresarial ni cap institució que 
vegi aquesta operació com una operació sensata perquè, en primer lloc, genera moltes inquietuds i 
molts d’interrogants sobre les seves bondats. Després perquè posiciona Mallorca dins un context d’un 
imaginari que tothom pensa que és un imaginari negatiu. Això de cremar fems s’ha de fer amb els fems 
propis però, si per una raó econòmica, s’han d’importar fems és una cosa que no agrada a ningú. 

La consellera executiva de Medi Ambient no ha estat únicament defensant una postura de tot l’equip de 
govern sinó que, a més a més, ho ha fet amb un estil personal que creu que ha estat un estil molt poc 
civilitzat i molt poc democràtic. 

La Sra. Soler ha forçat contínuament tota una sèrie de mecàniques i dinàmiques dins aquesta casa 
(informes i contrainformes dels serveis jurídics de Consell de Mallorca i dels serveis jurídics del seu 
departament) i, tot i que ha fet una gestió atropellada d’aquest projecte, ho ha fet culpant l’oposició de 
tot un passat i una rellevància per fer veure que l’oposició era culpable del que ella ara havia de fer 
perquè no li quedava més remei. 

Abans d’acabar vol fer constar una cosa important i és que les formes de la Sra. Soler, tant al Ple del 
Consell de Mallorca com davant els mitjans de comunicació, són una mica insultants per a molta gent 
que es dedica a la política. 

Per totes aquestes raons, el Grup Socialista pensa que la Sra. Soler ja hauria d’haver presentat la 
dimissió donada la situació en què es troba tot aquest projecte, que està més entrebancat que mai, i 
donar pas a una altra persona que, si l’equip de govern vol continuar amb aquest projecte, almanco el 
gestioni d’una altra manera. 

El Sr. VIDAL (PP) diu que el PSM (Més, ara) no estan legitimats a exposar, en aquesta sala, quan hi ha 
un canvi d’opinió referent a una manera de fer feina i anuncia que n’explicarà els motius. 

La intervenció del Grup Més per Mallorca d’ara fa 4 anys (concretament de la Sra. Mascaró que 
pertany a aquest grup) diu textualment segons consta en l’acta: “El Bloc per Mallorca comparteix la 
preocupació dels municipis, de la FEPAE i de tots els ciutadans perquè a ningú no li agrada que li 
pugin allò que ha de pagar. És conegut –i no ho negam– que els partits que integren el Bloc estan en 
contra del Pla Director Sectorial de Residus i ens manifestarem en contra del contracte amb Tirme 
però també sabem que són dues coses vigents i d’obligat compliment.” 

El Grup Més per Mallorca havia dit sempre “no pujarem...”, “no farem...”, “deixarem de fer...” però, en 
el moment en què arribaren al govern, tot el que havien dit que no farien, fan. Considera que Més per 
Mallorca no està legitimat per dir si es canvia o no de criteri o d’opinió. 

Creu que la Sra. Soler ho fa bé tot i pel bé del ciutadans de Mallorca. L’opció és molt fàcil: o pugen el 
rebut de tractament de residus un 50% o cerquen fórmules alternatives per no haver de pujar aquest 
rebut un 50%. 

L’única fórmula que s’ha posat damunt la taula –i aviat farà un any que en parlen– ha estat aquesta, la 
d’incinerar fems per generar energia i així l’empresa –Tirme– reconeix que no haurà de pujar el 50%, 
que per ventura no haurà de pujar res i, si l’ha de pujar sempre serà menys del 50% i a aquest assumpte 
se li ha donat voltes molt de temps. 
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Una altra cosa és que Més per Mallorca s’ha de fer mirar també que des del primer moment varen dir 
que en dur fems a aquesta illa hi hauria fum per tot i, de fet, ell pensava que amb el primer viatge de 
fems no s’hi veuria de fum i tot seria negre però ja fa més d’un mes i, sincerament, veu igual la Sra. 
Palou que fa un mes. En definitiva, el pessimisme que varen posar damunt la taula el temps ha 
demostrat que no havien de ser tan alarmistes. 

Si els consellers de Més per Mallorca mirassin tant com la Sra. Soler pels interessos dels ciutadans de 
Mallorca, actuarien seguríssim així com ella actua. La llàstima és que no li arriben a la sola de les 
sabates i, en lloc de prendre les decisions que ella pren, qüestionen al Ple decisions impròpies i just a 
l’inrevés del que és propi i bo per als ciutadans de Mallorca. 

La Sra. PALOU li diu al Sr. Vidal que li sap molt de greu que faci broma amb el tema dels fums. Les 
dioxines no es veuen però hi són i a Sóller, als pagesos que fumigaven amb levaicid, els deien que 
anassin alerta perquè era perjudicial per a la seva salut. 

De tots els pagesos que fumigaven amb levaicid, amb el darrer va tenir el plaer de compartir unes 
paraules. Era una persona que quan l’advertien dels rics del levaicid, deia que era cosa del verds i 
després, quan estava malalt de càncer i en fase terminal, li va dir: “Magdalena, teníeu raó i no sols això 
sinó que el pou de ca nostra l’hem contaminat. No era cosa dels verds, era cosa de fems.” 

Reitera que li sap molt de greu que el Sr. Vidal faci broma amb aquest tema perquè és un fet i poden 
posar en marxa un estudi epidemiològic del qual, evidentment, no es coneixerà el resultat en 10 dies, ni 
en un any, ni en una legislatura però, d’aquí a 10 anys, en podran tornar a parlar. Tot i això, tant de bo 
que no n’hagin de tornar a parlar. 

Fa 16 anys ja parlaven de la incineració i ja els verds es mostraven en contra, en aquell moment, de la 
incineradora i ja parlaven del cost que suposaria per a la ciutadania aquest fet.  

En 2006, quan es va modificar el Pla Director Sectorial amb el vot del Partit Popular i d’Unió 
Mallorquina –vots que varen donar suport a aquella modificació–, ja varen fer una intervenció en el 
sentit que això era traslladar a les esquenes de la ciutadania un cost insuportable, creixent i constant a 
més de malbaratar els recursos de la nostra illa, que els té limitats, i del nostre món, que també els té 
limitats. 

Per tothom és ben sabut que s’aprofita molt més, a nivell energètic, fora incinerar que incinerant. 
Observa que això no fa falta que ho repeteixi, o sí perquè per molt que ho digui, els membres del Partit 
Popular no ho senten. 

Pel que fa al comentari sobre canvi d’opinió, exposa que és un canvi d’opinió molt dràstic el fet que el 
Partit Popular presenti una moció al Ple dient que no es duran fems de fora i que, després, facin tot el 
contrari. Li diu al Sr. Vidal que se’n foten dels ciutadans, els prenen el pèl i els prenen per beneits. 

En quant a Tirme, diu que en 2006 justificava que eren necessaris aquests dos forns que ara són 
superflus. Aleshores presentava estudis de l’augment de residus que hi havia a l’illa però cal tenir en 
compte que Tirme té un contracte a risc i ventura i, per tant, hauria d’assumir el risc perquè, de 
moment, només és ventura. 

Endemés, els treballs que ha fet l’equip de govern són perquè segueixi sent ventura quan Tirme té 
beneficis anuals considerables i tothom, en aquesta societat i en aquest moment que vivim, s’ha hagut 
d’estrènyer el cinturó (revisar convenis, baixar el sou dels funcionaris, etc.) però Tirme ha de continuar 
tenint beneficis i, per això, duen fems de fora a cremar i ignoren que s’augmentarà l’activitat 
incineradora i, per tant, s’incrementen les emissions i, a més a més, en fan befa al Ple. 

El Sr. GARAU manifesta que l’han informat que qualcú ha anunciat que ja no s’importaran fems 
perquè no són rendibles i que l’operació s’atura. Desconeix si la informació és certa o no però, en 
qualsevol cas, és una mostra més del desgavell d’aquesta operació. 
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Al Sr. Vidal li diu que sí que hi ha alternatives encara que és veritat que l’alternativa és molt difícil. 
L’alternativa és establir un altre tipus de concurs públic i repensar tot el sistema de residus de Mallorca. 
És difícil però és una alternativa. 

De fet, ja duen 8 o 10 anys fent bandades en aquest tema i les darreres actuacions que hi ha duit a terme 
l’equip de govern duen a la situació actual que és una mica esperpèntica i, per això, considera que la 
moció està perfectament justificada. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) comença la intervenció dient que pren 
la paraula com a company de govern de la consellera executiva de Medi Ambient, Sra. Catalina Soler, 
per mostrar-li tot el suport de l’equip de govern i posar de manifest, davant el Ple, la dedicació, l’esforç 
i la competència amb què duu a terme les seves funcions al capdavant de la Conselleria de Medi 
Ambient. 

Tot seguit fa notar que estam davant un repte a Mallorca. Estam davant el repte de reciclar més i fer 
viable una planta. És un gran repte per als consellers del Consell de Mallorca, per a tots els batles i 
municipis de Mallorca i per a tots els ciutadans de Mallorca. 

Assegura que la Sra. Soler ha estat transparent atès que ha informat, en tot moment, al Ple de totes les 
actuacions que s’han duit a terme i adverteix que la Sra. Palou, companya d’aquesta corporació, ha fet 
referència a uns informes sobre dioxines i pous, informes que sembla que encara no han sortit i la Sra. 
Palou encara no ha donar evidències sobre l’existència d’aquests informes i, tal vegada, hauria també 
de presentar la dimissió una persona que evoca uns informes que no hi són. 

Remarca que s’hauria d’actuar amb exemplaritat i sent testimoniatges d’allò que es demana per als 
altres: primer s’ha de saber prendre allò que recepten. 

A continuació li diu a la Sra. Soler que compta amb el suport de l’equip de govern i l’encoratja a 
continuar fent feina perquè el tema dels fems no està resolt i és un tema que és permanent. La societat 
ha de continuar amb la línia de reciclar més i que les plantes siguin viables i això és molt difícil fer-ho 
arribar a la ciutadania.  

És molt complicat que un ciutadà entengui que, si recicla més a ca seva, es duguin fems de fora i tots 
els consellers –que són coresponsables de la situació actual– s’haurien de comprometre a defugir de 
demagògia i, com d’aquí a uns minuts s’aprovarà un codi de bon govern, a fer realitat que aquest bon 
govern arribi a ser transparent davant la ciutadania i explicar les coses així com són i les alternatives 
reals que hi ha perquè, a hores d’ara, encara no ha sentit en boca de la bancada de l’oposició cap 
alternativa a les que ha proposat la consellera executiva de Medi Ambient. 

Remarca que l’oposició no presenta cap alternativa. Es limiten a les formes i als informes però, 
alternatives sobre l’essència del tema, cap ni una ni tampoc no han dit en cap moment que siguin 
favorables a augmentar la tarifa als ciutadans de Mallorca però ho tenien damunt la taula i varen 
demorar la decisió perquè fossin uns altres els que la prenguessin. 

Per acabar, confirma que les coses són com les ha explicat i que, per tant, sol·licita a la Sra. Soler que 
continuï, amb ànim, exercint les seves competències i desenvolupant les seves responsabilitats a l’àrea 
que està gestionant. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i Més per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

 
PUNT 23. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA PER LA 
COMPRA DE L’ARXIU GRÀFIC I SONOR DE TV MALLORCA I ONA 
MALLORCA. 
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Es dóna compte de la següent moció: 
 
“L’any 2005 es va crear Ràdio i Televisió de Mallorca (Ona Mallorca i Televisió de 
Mallorca). Aquesta entitat va recollir com herència la feina ja feta per part d’onze 
televisions locals preexistents i les televisions locals passaren a formar part d’una 
xarxa de corresponsals municipals que es va anar ampliant progressivament. 
 
RTV[M] es va caracteritzar per elaborar una programació de qualitat, plural i molt 
arrelada a la realitat dels pobles de Mallorca. 
 
En el moment en què RTV[M] finalitzà les seves emissions, l’any 2011, l’ens 
comptava amb un gran bagatge gràfic i sonor que és la suma de l’edició pròpia i de la 
realitzada per les televisions locals. Són milers d’hores d’arxiu gràfic i d’arxius 
sonors. 
 
En els programes de producció pròpia s’han treballat multitud de temàtiques: Infantil, 
històrica, actualitat i debat polític, esports, reportatges, cuina, documentals, teatre, 
entrevistes, natura, música, ficció, entreteniment... 
 
El grup de consellers de PSM-IV-ExM consideram que aquest material sonor i gràfic 
suposa un element d’un alt valor històric, cultural i patrimonial. Tot aquest bagatge 
documental ha de continuar en mans públiques. 
  
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti els següents: 
 

Acords 
 
1.-  El Consell de Mallorca farà les gestions oportunes per tal d’adquirir l’arxiu de 

material gràfic i sonor de Radio i Televisió de Mallorca, que actualment es 
troba dipositat a l’Arxiu del so i la imatge del mateix Consell i que aquest 
passi a ser propietat de la institució i, per extensió, dels mallorquins i 
mallorquines. 

 
2.        El Consell de Mallorca valorarà la possibilitat d’arribar a un acord amb IB3 

per tal de facilitar la compra conjunta i potenciar l’ús i dinamització dels 
arxius adquirits.” 

 

 

La Sra. PALOU (Més per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Destaca el valor de l’arxiu de la Ràdio i Televisió de Mallorca (RTVM), gràcies al material que s’ha 
guardat des de l’any 2005, data de la creació d’aquest ens 

Fa notar que potser no tengui un valor econòmic elevat en alguns casos –en d’altres, sí– però sí que el 
té des del punt de vista patrimonial, sentimental, etc.  

Atès que s’ha publicat en premsa que el Consell de Mallorca vol fer les actuacions adients i oportunes 
perquè aquest conjunt d’arxius no vagin a parar a la subhasta pública que el promotor del concurs de 
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creditors ha de dur a terme, el seu Grup presenta aquesta moció per aconseguir una decisió del Ple del 
Consell de Mallorca en el sentit que no se permeti que l’arxiu de so i de imatge de la RTVM –que 
actualment es troba dipositat a l’Arxiu del So i de la Imatge del propi Consell de Mallorca– vagi a parar 
a qualsevol postor que pugui aparèixer a l’esmentada subhasta, per tal que continuï essent de propietat 
del Consell de Mallorca i, per extensió, de tota la gent de Mallorca. 

Tot seguit llegeix textualment la proposta.  

Comenta que és evident que no tots els arxius són utilitzables però també és innegable que hi ha molta 
feina feta, amb molta cultura implícita, raó per la qual són imprescindibles aquestes actuacions per 
evitar que aquest arxiu vagi a parar a mans privades o que desaparegui.  

El Sr. DALMAU (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Opina que aquesta moció deixa prou en evidència l’equip de govern, atès que va prendre la decisió de 
tancar la RTVM sense avaluar convenientment les conseqüències d’aquest tancament. 

Fa avinent que, des del moment en què un tècnic del Consell de Mallorca argumenta que l’arxiu de la 
RTVM és públic, queda palesa la contradicció amb l’argument esgrimit per l’equip de govern del PP en 
el sentit que una cosa era la RTVM i l’altre és el Consell de Mallorca; és obvi que aquest argument 
queda anul·lat. 

Retreu l’actuació que va tenir l’equip de govern del PP, totalment improvisada i sense fer cap avaluació 
prèvia de les conseqüències posteriors que tendria aquesta decisió. D’altra banda, recorda que no és la 
primera vegada que aquest equip de govern actua d’aquesta forma.  

Per acabar, anuncia que tot i aquest conjunt de despropòsits previs, el seu Grup votarà a favor de la 
moció. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) inicia la seva intervenció. 

Diu que estan d’acord amb el contingut del punt primer de la moció, per la qual cosa votaran a favor.  

Quant al punt segon, diu que és l’únic que crea dubtes seriosos, raó per la qual demana al Grup Més per 
Mallorca si és possible modificar-lo, atenent els arguments que expressarà tot seguit.  

En primer lloc, recorda que quan varen tancar la RTVM i se va iniciar el procediment concursal, per tal 
d’evitar que se fes malbé en una nau mentre l’administrador concursal treu a subhasta els actius 
d’aquesta empresa se varen traslladar a l’Arxiu del So i de la Imatge del Consell de Mallorca, amb la 
intenció de guardar-ho correctament, les cintes d’àudio i de vídeo, a més dels discs dur 
(aproximadament 10.000 cintes d’àudio i de vídeo) més 14 discs durs més una sèrie de documents 
escrits que també tenen el seu valor. 

Destaca que s’ha anat molt alerta per assegurar que no es fes malbé cap ni un dels esmentats arxius.  

D’altra banda, explica que quan varen saber que es podia plantejar la subhasta d’aquests béns materials 
(les cintes físiques) i per raó dels informes jurídics que varen sol·licitar i de les reunions que varen 
mantenir amb els lletrats del Consell de Mallorca, varen decidir que la titularitat d’aquest material físic 
és del Consell de Mallorca. 

Observa que, per aquesta raó, tot i que no s’hagi presentat al Ple per raons de manca de temps abans del 
tancament de la convocatòria, sí que se va informar, en el sí de la Comissió Informativa prèvia, dins 
l’apartat de Decrets per donar-ne compte, que el Consell de Mallorca s’ha personat al Jutjat Mercantil 
núm. 1, que gestiona l’esmentat concurs, per tal que el jutge, a la vista dels esmentats informes, pugui 
comprovar que es tracta d’un material que s’ha generat en el sí d’un ens públic.  
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En conseqüència, d’acord a allò que estableix la Llei d’arxius i de patrimoni històric, té la consideració 
de material públic i ha de quedar dins el Consell de Mallorca, perquè no es perdi. 

Per totes aquestes raons, estan d’acord amb tot el que expressa el punt primer de la moció, per tal que 
no es perdi tot aquest material. 

Tot seguit se refereix al contingut del segon punt de la moció, que qualifica de complex, per la qual 
cosa demana al Grup Més que demostrin comprensió –atès que d’altra forma hauran de votar en contra 
del punt segon de la moció– i tot seguit ho explica. 

Diu que té dubtes seriosos que el Consell de Mallorca, que no té un mitjà d’emissió, pugui fer valer uns 
drets d’emissió i agafar un d’aquests arxius –que tenen tots ells uns dret, fins i tot poden en ser 
copropietaris la productora i la RTVM.  

Torna a dir que és una qüestió complexa, perquè s’hauria d’anar mirant programa per programa per 
esbrinar qui té els drets d’emissió, els drets d’autor a posteriori, etc. 

Assegura que ja han informat les persones responsables d’IB3, per si tenen necessitat de saber quins 
enregistraments, quins documentals hi ha, però fa avinent que el Consell de Mallorca no ha de pagar 
per això. En conseqüència, una cosa és que s’hagi informat IB3 i es posin a la seva disposició perquè 
sàpiga quins drets, quin material hi ha i l’altra és que el Consell de Mallorca hagi de fer una compra 
conjunta. Opina que no s’han de gastar d’aquesta forma, els doblers del Consell de Mallorca. 

Afirma que el material històric, didàctic, educatiu, cultural, està convenientment dipositat i lluitaran 
perquè el jutge accepti que és del Consell de Mallorca. En canvi, discrepa del que fa referència als drets 
d’emissió, en la redacció d’aquest segon punt.  

Torna a dir que poden informar IB3 i poden parlar amb els seus responsables, però refusen comprar 
conjuntament l’esmentat arxiu, perquè no ho consideren oportú. 

La Sra. PALOU intervé a continuació. 

Atès que de la intervenció del Sr. Juan se’n desprèn que volen eliminar l’expressió “...la compra 
conjunta...” del segon punt de la moció, manifesta que el seu Grup accepta aquesta transacció. 

Tot seguit llegeix textualment la redacció definitiva que accepta el seu Grup: 

“El Consell de Mallorca valorarà la possibilitat d’arribar a un acord amb IB3 per tal de potenciar l’ús i 
la dinamització dels arxius”. 

El Sr. JUAN intervé a continuació. 

Proposa eliminar el segon punt, atès que s’ha informat IB3 i que s’han posat a la seva disposició per 
indicar quins materials conté l’arxiu. 

Torna a dir que l’arxiu ja es troba ben guardat i que lluitaran per conservar-lo, perquè és del Consell de 
Mallorca.  

La Sra. PALOU intervé tot seguit. 

Diu que el seu Grup accepta la transacció que proposa el Sr. Juan, i elimina el segon punt de la moció. 

Finalment, agraeix el seu suport. 

En conseqüència de la proposta esmenada que conformada, en la seva part dispositiva, 
amb els termes següents: 
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“Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti el següent: 
 

Acord 
 
  El Consell de Mallorca farà les gestions oportunes per tal d’adquirir l’arxiu de 

material gràfic i sonor de Radio i Televisió de Mallorca, que actualment es 
troba dipositat a l’Arxiu del so i la imatge del mateix Consell i que aquest 
passi a ser propietat de la institució i, per extensió, dels mallorquins i 
mallorquines.” 

Sotmesa la proposta (MODIFICADA) a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
PUNT 24. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE LA INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ DE 
L’IMAS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Atès que una de les claus per una bona gestió de les organitzacions és l’elaboració de 
memòries de gestió i plans d’actuació per tal de donar compte a totes les parts 
interessades, mitjançant la  publicació de tots els documents  que ho demostren. 
 
Atès que el Partit Popular afirma constantment que els Serveis Socials són una 
prioritat del seu Govern i que volen una gestió ètica i transparent en les institucions 
públiques. 
 
Atès que la Presidenta del Consell, la Sra. Salom, ha dit moltes vegades que la 
prioritat del Consell són els serveis socials, apostant per la transparència  i l’eficiència 
en la seva gestió, així com la confiança amb el personal de la casa. 
 
Atès que la informació sobre les memòries de gestió de l’IMAS, realitzades per 
funcionaris de la casa en  les dues darreres legislatures, han desaparegut de la llum 
pública ja que no es troben a la web de l’IMAS des de fa molts de mesos. 
 
Atès que tots els documents dels plans estratègics i sectorials, en els que tantes 
persones, entitats i institucions  hi han dedicat esforços i recursos els anys passats, han  
estat eliminats de la  web de l’IMAS. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel 
seu debat i aprovació al Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 
1.- L’Institut Mallorquí de Serveis Socials (IMAS) tornarà a publicar a la seva pàgina 
web tota la informació referent a la gestió dels anys anteriors, especialment els 
referents a les memòries anuals, els plans estratègics de la institució i els plans 
sectorials, així com la informació referent a les demandes i necessitats de la població 
detectades pels serveis de l’IMAS i altres col·lectius i institucions. 
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2.- L’Institut Mallorquí de Serveis Socials (IMAS) convocarà, dins el primer trimestre 
d’aquest any, el Consell Assessor de l’IMAS a efectes de presentar-li el Pla Estratègic 
de Serveis Socials de Mallorca, tal com com es va comprometre la Consellera de 
Benestar Social i com obliga la Llei de Serveis Socials de la CAIB.”   
 
 

El Sr. GARAU (PSOE)  inicia la seva intervenció. 

Diu que el seu Grup presenta la moció amb la finalitat d’aclarir definitivament quina és la política 
informativa i de gestió de l’IMAS.  

Indica que fa pocs dies va veure que s’ha publicat la Memòria de 2011 a la pàgina web de l’IMAS. Fa 
notar que, en teoria, s’hauria d’haver fet fa cinc, sis mesos o set mesos, perquè normalment se feia en 
un termini de dos o tres mesos. Torna a retreure que s’hagi inclòs ara.  

Diu que no entén que s’hagi publicat exactament igual com estaven publicades les memòries anteriors. 
Diu que no entén perquè no publiquen la memòria de 2010, la de 2009, la de 2008 (i mentrestant 
mostra el document corresponent), ni perquè no hi posen documents com ara els de Planificació, 
Pensant en futur o Passant comptes, tots els documents d’organització i de gestió, que ha fet el personal 
funcionari, no personal polític.  

Insisteix a fer notar que no són programes electorals, sinó documents de la institució, per la qual cosa 
no s’entén perquè no hi consten també.  

Demana que li expliquin si és que no pertoca publicar els documents que ha esmentat, però si pertoca 
fer-ho, que s’hi incloguin d’una vegada perquè tothom hi pugui tenir accés, de la mateixa forma en què 
es pot tenir accés als plans sectorials, als informes, etc. 

Posa l’exemple de la creació de l’Observatori de la Infància, del qual s’ha publicat el document 
corresponent, mentre que les darreres dades que corresponen a l’Observatori de la Crisi són de l’any 
2010 i no és possible saber les de 2011 i 2012.  

Diu que no sap si és que ell demana una cosa absurda, però es mostra convençut que és tan de sentit 
comú que no s’entén que no es tornin a posar definitivament a disposició pública els documents de la 
gestió i de l’organització de l’IMAS.   

Recorda que la Sra. Cirer, consellera executiva de Benestar Social, ja s’ha compromès en un parell 
d’ocasions a convocar el Consell Assessor. Per aquesta raó la moció demana que el convoqui per 
aquest trimestre i que presenti el Pla estratègic de Serveis Socials.  

Indica que el proper mes de maig ja ens trobam a la meitat de la legislatura, raó per la qual ja té 
l’obligació de tenir-lo sobre la taula.  

Li recorda també que ja n’hi havia un, per la qual cosa només es tractava de canviar-lo o de modificar-
lo d’acord a la seva voluntat, però ja hauria d’estar publicat, amb el consens previ en cas de ser 
possible.  

La Sra. LLINÀS (PP) inicia la seva intervenció. 

Fa notar que és obvi que, per al Sr. Garau, mai no faran res bé. 

Assenyala que el PP no pot compartir de cap manera el plantejament inicial de la moció, atès que 
mescla dos conceptes molt distints. D’una banda, parla de la informació i per altra banda parla de 
transparència en la gestió.  
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Certament, la prioritat de l’IMAS ha estat, des del primer dia, atendre les persones i les seves 
necessitats, estar en contacte amb les entitats i, en part, li dóna la raó en el sentit que no han donat 
prioritat a la difusió de les seves actuacions. 

Tot i això, insisteix a dir que aquest fet no ha suposat una manca de transparència, i ho demostra el fet 
que cada vegada que el Sr. Garau ha fet una pregunta, una interpel·lació o ha presentat una moció, en el 
Ple, ha rebut tota la informació que ha demanat. 

Fa notar que han donat prioritat a les actuacions que eren necessàries, en el moment tan complicat que 
han hagut de gestionar.  

Diu al Sr. Garau que darrerament se parla molt de transparència, però li adverteix que ser transparents 
és molt més que publicar informes, plans i memòries, que és també no afavorir empreses i persones 
afins a un mateix, és escoltar, donar resposta i estar disposat a donar tota la informació requerida, tant 
als Grups de l’oposició com a particulars, entitats, formacions polítiques, sindicats, a tothom.  

També li diu que no se preocupi, que posaran fil a l’agulla i milloraran la informació de la seva pàgina 
web, tot i que puntualitza que aquesta manca de transparència que  atribueix a l’IMAS és en realitat 
“manca de transparència en fer públiques les actuacions que s’han fet”, per la qual cosa no li donen la 
raó pel que fa a manca de transparència en la gestió, perquè aquesta sempre ha estat clara i transparent, 
i en aquest sentit s’hi reafirma.  

El Sr. GARAU intervé a continuació. 

Fa referència a les llistes de peticions d’ingrés a les residències i recorda que a l’IMAS, durant la 
passada legislatura, se publicaven a la web les llistes de reserva de places a les residències públiques, 
sistema que se va canviar, per una qüestió tècnica, quan la Sra. Cirer va prendre possessió com a 
consellera executiva, fins que transcorreguts set o vuit mesos se varen tornar a publicar. 

Posa aquest exemple per demostrar que la petició de la moció és únicament aquesta i per fer notar que 
el fet de retirar o incloure uns documents en la web és una acció que és possible fer en una hora. 

Torna a dir que no s’entén que s’hagin retirat uns documents que eren de l’IMAS, no de cap persona 
dirigent concreta ni del PSOE en particular, atès que els havien elaborat entitats i funcionaris de 
l’IMAS.  

Observa que podran agradar més o menys, però s’han de respectar. Assegura que ell, com a conseller 
executiu de l’IMAS aleshores, va copiar pràcticament el mateix format de la memòria que havia deixat 
el seu antecessor, el Sr. Serra.  

Diu a la Sra. Llinàs que és correcte el que han fet, donar prioritat a les accions concretes, és evident que 
s’ha de fer però li fa notar que no és d’això del que li ha parlat, sinó de tornar incloure uns documents 
que s’han retirat, operació que és possible fer de forma molt ràpida i senzilla, raó per la qual no s’entén 
que no ho vulguin fer. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) intervé per tancar el debat. 

Diu que aquesta vegada sí que coincidirà amb el Sr. Garau en algun punt: ell no entén unes coses, de la 
mateixa manera que ella no n’entén unes altres. 

També reconeix unes deficiències en la seva forma d’actuar, potser per caràcter o perquè pensa més en 
el dia a dia d’una situació complicada com l’actual, desconeguda i s’hi ha centrat més per aquest motiu. 
Reconeix que ha descuidat la política informativa, i que és una mancança seva el fet de no donar a 
aquest tema la importància que li dóna el Sr. Garau, per la qual cosa li agraeix tots els incisos que fa, al 
Ple, per bé que preferiria que no fossin necessaris i poder-se asseure amb una llista de totes les coses 
que el Sr. Garau creu que s’han de posar.  
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Comenta que potser ha pecat d’un excés de confiança, atès que si ella no ha donat una ordre en contra 
és obvi que s’ha de continuar fent el mateix de sempre i aquest és el cas dels documents que ha 
esmentat el Sr. Garau, elaborats per funcionaris de l’IMAS.  

Quant a la memòria, assegura que en els primers mesos de l’any ja estava enllestida la presentació del 
document; tot i això, diu que ara no anirà a aclarir el motiu del perquè romania dins un calaix sense 
publicar-se convenientment, però ara que ho sap sí que estarà més pendent de les passes que cal seguir 
per fer-ho: reunir el Consell Rector amb aquesta única finalitat, etc. 

Reconeix que el Sr. Garau tenia molta cura d’aquest procés i que té part de raó.  

Informa que, pel que fa a la pàgina web de l’IMAS, n’han fet un nou disseny de forma que serà més 
moderna, més potent i més perfeccionada des del punt de vista tècnic, amb un format més atractiu, amb 
més continguts i de més fàcil maneig, tant per les persones de l’IMAS com per a la ciutadania en 
general. 

Quant a la política d’informació, tenen dos àmbits, l’intern i l’extern; tot seguit els explica de forma 
detallada.  

Dins l’intern, hi ha la intranet i els apartats que el Sr. Garau ja coneix: Bústia de suggeriments, sistema 
de comunicació de correus electrònics, Què hi ha de nou?, Planificació (allà on hi ha d’haver les 
memòries de 2007 fins a 2011, inclosa també la de 2010. Sobre aquesta memòria concreta comenta que 
a l’IMAS li varen reconèixer, misteriosament, que ningú no la tenia, però ella va fer avinent que era 
impossible que no la tenguessin perquè el Sr. Garau li havia deixada a ella. Observa que són misteris, 
és una qüestió a la qual ella no hi troba explicació i comprèn que el Sr. Garau tampoc no n’hi trobi. 

Pel que fa a l’àmbit extern, que es troba en un procés de canvi i de millora que creu que serà bo per a 
tothom, comenta que conté una part d’actualitat (rodes de premsa, notes de premsa per donar a conèixer 
les actuacions de la institució; diversos banners entre els quals també hi consta la darrera memòria de 
2011, la llista de reserva de places a les residències a què s’ha referit el Sr. Garau, el Mallorca Social, 
l’Observatori de la Infància i Adolescència, la revista Alimara i un apartat d’Àrees i Usuaris, que conté 
l’Observatori de Serveis Socials. A part hi consta l’apartat de Tràmits i el de Tauler d’Edictes. Aquest 
és l’àmbit extern i el Twiter de l’IMAS, són els instruments de què disposa l’IMAS. 

Diu que vol agrair al Sr. Garau, sense que suposi un precedent, la seva insistència perquè a força de 
repetir-li ella haurà pres consciència que es tracta d’instruments que també ha de considerar, a més de 
la gestió diària que els ocupa i preocupa d’una forma distinta, com bé ha explicat la Sra. Llinàs, a la 
qual agraeix la seva intervenció, per aconseguir que el Sr. Garau no li hagi de retreure més aquesta 
mancança, al Ple. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per onze vots a favor (PSOE i Més per 
Mallorca), cap abstenció i setze vots en contra (PP). 

 
 
PUNT 25. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE LA REDACCIÓ D’UN CODI ÈTIC, DE BON GOVERN I 
TRANSPARÈNCIA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“En aquests moments actuals la imatge genèrica dels polítics està devaluada per la 
societat civil. La corrupció s’ha convertit en un dels problemes que el ciutadà percep 
com dels més preocupants. Davant això es fa necessari que el Consell de Mallorca i 
els seus consellers i conselleres, per la part que ens toca, poguem oferir als ciutadans 
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un compromís de que aquesta institució i tots els seus membres, en l’exercici de les 
seves funcions, han d’acomplir no sols les obligacions legals previstes, sinó que 
també la seva actuació s’ha d’inspirar i guiar per principis ètics, de transparència, 
austeritat, de proximitat, de voluntat de servei a la societat i de democràcia 
participativa, amb l’objectiu de tornar a recuperar la confiança dels ciutadans en les 
seves institucions.  

 
Al darrer Ple Ordinari del passat dia 10 de Gener del 2013 es van presentar dues 
mocions, una per part del Grup PSM-Iniciativa-Els Verds i l’altre, per la via 
d’urgència, pel Grup del Partit Popular, en contra de la corrupció política. Va esser 
impossible poder treure qualsevol acord per unanimitat de tots el Grups Polítics 
representats al Consell. 

 
El mes de Juny del 2012, la Comissió Executiva de  la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies, seguint el que ja, a l’any 1999, expressava el Congrés de 
Poders Locals i Regionals del Consell d’Europa (CPLRE), en les seves 
recomanacions 60 i 86,  va aprovar per unanimitat dels seus membres, de diferents 
partits polítics (PP, PSOE, IU, CIU I PAR) un “Codi de Bon Govern”  on es proposa  
una nova forma de governar, des de la proximitat, la transparència i la voluntat de 
servei públic.  
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel 
seu debat al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 
El Consell de Mallorca acorda crear una comissió redactora, formada per un membre 
de cada Grup Polític representat al Ple, amb la participació d’altres entitats com la 
UIB, Transparència Internacional, i membres de la societat civil pertinents, amb el 
mandat de redactar i elevar per a la seva aprovació, en el termini d’un mes, una 
proposta de document que contempli els principis i normes que han de conformar un 
Codi Ètic, de Bon Govern i Transparència, d’obligada observança pels Consellers i 
Conselleres responsables polítics d’aquesta institució, inspirat en  els criteris aprovats 
per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.”  
 
 

La Sra. PRESIDENTA informa que el Grup del PP ha presentat també un punt sobre 
aquest mateix tema, per Despatx Extraordinari. 

Demana si sembla bé que el debat d’aquesta moció se faci conjuntament amb la del 
PP, dins l’apartat de Despatx Extraordinari.  

El portaveu del Grup PSOE respon afirmativament. 

 
PUNT 26. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE EL REBUIG DE L’ESTABLIMENT DE QUANTITATS MÀXIMES 
BONIFICABLES EN EL DESCOMPTE DE RESIDENT. 
 

Es retira. 
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PUNT 27. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE L’ASSEMBLEA DE 
BATLES I BATLESSES DE L’ILLA DE MALLORCA. 
 

Es retira. 

La PRESIDENTA indica que tot seguit se discutirà el punt 29 i a continuació el punt 
28. 

 

PUNT 29. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
SOBRE ACLARIMENT MOCIÓ PSM-IV-EXM 10 GENER 2013. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que el passat dia 10 de gener de 2013 es celebrà el plenari ordinari, on el grup 
PSM-IV-ExM presentà una moció referent a unes informacions relatives a les 
dioxines que havien aparegut al voltant d’un pou de Son Reus. 
 
Atès que aquesta informació sortia d’un comentari que es va dir i està reflexat a l’acta 
de la comissió tècnica de dia 21 de desembre que havien aparegut algunes dioxines a 
aquell pou. 
 
Al mateix plenari, la portaveu del PSM-IV-ExM, no tan sols va fer ressò d’aquesta 
informació sinó que també va dir públicament que existia un informe que 
complementava l’existència d’aquestes dioxines. 
 
Atès que aquest fet s’ha vist desmentit per part de la Direcció General de recursos 
hídrics de la inexistència de l’esmentat. 
 
Per tant, queda demostrada la manipulació que es va intentar fer, per part del grup  
PSM-IV-ExM, i la confusió de cara a l’opinió pública i alarmar la població 
mallorquina envers un problema inexistent, amb la finalitat d’aconseguir uns objectius 
pocs clars i dispersos són capaços de falsejar la realitat. 
 
Atés que aquest grup aporta els documents que certifiquen la inexistència de cap 
informe de Recursos Hídrics referent al Pou 95  de Son Reus, i l’esborrany de l’acta 
de la darrera sessió de la Comissió Tècnica de Seguretat, presentam la següent,  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1. Instar a la consellera del Grup PSM-IV-ExM, Sra. Magdalena Palou a que aporti 
l’esmentat informe amb el que ella va basar les seves manifestacions tant al plenari 
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com als mitjans de comunicació i en cas de no ser així sigui conseqüent amb les seves 
actuacions per haver manipulat informació sensible i haver mentit als mallorquins.” 
 
 

El Sr. VIDAL (PP) inicia la seva intervenció. 

Explica que presenten aquesta moció per fer notar que quan se parla de serietat, en el Ple del Consell de 
Mallorca, s’han de presentar proves d’allò que se diu, i s’ha de ser conseqüent amb allò que fan.  

Recorda que, en el Ple ordinari del passat 10 de gener el Grup PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca (actualment anomenat Més per Mallorca), encapçalat per la Sra. Magdalena Palou, va fer una 
sèrie de manifestacions en les quals quedava palès que ella mateixa no coneixia el contingut de les 
accions i de les paraules que volia expressar i, concretament quan parlava de les dioxines que s’havien 
trobat en els pous de Son Reus. 

Assegura que han fet gestions en relació a la seva intervenció i han arribat a tenir els informes que la 
Sra. Palou indicava que constaven a l’Agència Balear de Medi Ambient, sobre la detecció de dioxines a 
l’entorn de Son Reus. Informa que varen contestar, dia 23 de gener de 2013, indicant que el Laboratori 
de l’Aigua, a instància del Servei d’Estudis i Planificació, fa analítiques d’aigua dels pous de l’entorn 
de Son Reus cada cop que aquest servei ho sol·licita, per bé que no ha fet cap analítica on es determina 
el contingut o la presència de dioxines, atès que no es disposa d’equipament adequat per fer tal 
determinació.  

A data posterior al 23 de gener, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Ordenació del Territori 
del Govern balear emet un altre informe, signat pels tècnics Sra. Joana Maria Garau Muntaner i Sr. 
Alfredo Barón Díaz, en el qual s’afirma que s’han revisat tots els informes tècnics emesos pel servei 
d’Estudis i Planificació i la correspondència d’aquest mateix servei i que en cap d’aquesta 
documentació no s’ha trobat cap referència a la presència de dioxines a cap pou.  

Assenyala que també han revisat les actes de les reunions ordinàries del Comitè Tècnic del programa 
de Mesures i Vigilància Ambiental, tant la de 21 de desembre de 2012 com la posterior, de data 14 de 
gener de 2013, en les quals queda clar que a la Sra. Palou li agrada molt semblar l’alarma dins la 
població de Mallorca.  

D’altra banda, fa avinent que totes les discussions que han tengut al Ple sobre aquesta qüestió no estan 
comprovades convenientment, sinó fonamentades sobre el Viquipèdia o sobre suposicions, per la qual 
cosa quan han tengut accés als informes corresponents ha resultat que tot era just el contrari del que 
indicava la Sra. Palou. 

Torna a retreure que la Sra. Palou creï alarma entre la població, la qual cosa indica que no l’estima. 
També li retreu que no fa res perquè la gent de Mallorca tengui una millor qualitat de vida i que pugui 
viure més tranquil·la; només infon nervis i hi afegeix al banyat, amb mentides o amb veritats 
falsejades, bé per desconeixement o intencionadament, tot i que vol pensar que és degut al 
desconeixement de la situació que té Sra. Palou.  

Per les raons expressades, considera que els membres del Grup Més per Mallorca no han de demanar la 
dimissió d’altres consellers que fan feina per a la ciutadania de Mallorca sinó que s’han d’aplicar a sí 
mateixos la medecina que tant els agrada receptar.  

La Sra. PALOU (Més per Mallorca) intervé a continuació. 

Diu que la referència a les dioxines sorgeix arran d’un comentari que se va fer, i es troba reflectit a 
l’acta de la Comissió Tècnica de dia 21 de desembre de 2012. Se va dir que havien aparegut algunes 
dioxines en el pou concret que se va indicar. Fa notar que no ella qui ho diu, sinó que el Sr. Vidal ho 
indica, a la moció que defensa.  
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Diu que a ella li va arribar la informació, però no li dirà d’on li va arribar. Demana al Sr. Vidal si creu 
realment que, en cas que ella hagués tengut els informes, els hauria demanat públicament. Li torna a 
demanar si ho creu, seriosament.  

Tot seguit se mostra contrariada per alguns comentaris, que provenen de la bancada del Grup del PP, 
per la qual cosa demana a la Presidenta ser tractada amb respecte, perquè ella no ha escridassat ningú, 
en cap intervenció. 

Tot seguit recorda els termes exactes de la seva intervenció en el darrer Ple, que consten a l’acta que 
s’ha aprovat avui, quan va afirmar que havien tengut coneixement de l’existència d’un informe, per la 
qual cosa demanaven que se sol·licitàs aquesta informació, però en cap moment no va dir que existís.  

Atès que se repeteixen els comentaris des de la bancada del Grup del PP, la Sra. Palou diu a la 
Presidenta que en aquestes condicions no fa comptes de continuar la seva intervenció. Torna a 
demanar-li que els seus companys del PP la respectin. 

Retreu que la moció parli d’un problema inexistent, cosa que ara la fa dubtar. És obvi que si fos un 
problema inexistent no se n’hauria parlat a l’acta de dia 21 de desembre del Comitè de Seguiment i, 
d’altra banda, d’acord a allò que queda reflectit a l’acta del Ple que s’ha aprovat avui, fa notar que ella 
no parla en cap moment d’allà on ha sortit la informació i destaca que qui va parlar del pou 95 va ser la 
Sra. Soler, consellera executiva de Medi Ambient. Qui va dir on s’havia donat a conèixer l’existència 
de les dioxines va ser la Sra. Soler, i l’acta ho reflecteix.  

Observa que qui gestiona l’àrea de Medi Ambient és la Sra. Soler, per la qual cosa és ella qui té accés a 
les informacions que en aquell document demanava el Grup Més, com també va quedar reflectit que la 
Sra. Soler va dir que no els faria arribar aquesta informació.  

Torna a recordar què va ser, exactament, allò que va demanar al Ple.  

Admet que, certament, va preparar la moció fent servir la Viquipèdia quant a les definicions que facilita 
sobre el terme dioxines i en va fer una selecció, atès que ho explica prou bé. Destaca que ho fer ella, i 
que va triar tot allò que s’explicava sobre les dioxines. Considera que és obvi fer-ho així, de la mateixa 
manera que si pot comprar-se una peça de vestuari ja feta no se la fa ella. 

Quant als comentaris de la Sra. Soler sobre l’existència de mercuri als pou 95, que s’ha ocultat durant 
tres anys i que és ella qui ha feta pública, li fa notar que si l’oposició hagués fet la feina que li 
pertocava fer, aquesta informació no hagués estat oculta.  

També retreu a la Sra. Soler que li parli de mentides, per la qual cosa tot seguit fa uns sèrie de 
consideracions sobre el següent paràgraf de la moció: “... Atès que aquest Grup aporta els documents 
que certifiquen la inexistència de cap informe de Recursos Hídrics referits al pou 95 de Son Reus, i 
l’esborrany de l’acta de la darrera sessió de la Comissió Tècnica de Seguretat, presentam aquesta 
moció.” 

En primer lloc li demana: on els aporta, els documents? A continuació demana si és que la Sra. Soler 
s’ho va inventar i li fa notar que es troba reflectit a l’acta, que a la Comissió Tècnica de dia 21 es va 
parlar de les dioxines. Destaca que ho diu la Sra. Soler, i també diu que l’acta no estava aprovada 
perquè encara no s’havien tornat a reunir, i ella fa notar a l’acta que avui el PP ha aprovat, a primera 
hora d’avui matí.  

Per les raons expressades, no entén perquè li demanen a ella i perquè en parlen amb ella d’aquests 
temes, perquè és obvi que és el problema de l’equip de govern del PP. 

Fa notar que és l’equip de govern qui hauria d’estar molt preocupat perquè si existeix aquest informe 
no se facin les proves i el seguiment adients i, si no existeix l’informe, demana perquè ho tornen a dur 
al Ple, perquè en tornen a parlar. Tot seguit, explica el que hauria d’haver fet el PP, en aquest cas. 
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En primer lloc, se fa la petició i en comptes de votar en contra de la moció que aleshores va presentar el 
PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca, el PP hauria de votar a favor, atès que han fet la feina que 
se’ls demanava i tot seguit els haurien d’haver informat que havien tengut una informació 
desafortunada, tot demostrant amb la presentació de les proves que no era cert allò que el PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca explicava a la moció.  

Fa avinent que l’actuació del PP demostra ganes de discutir per discutir i que es veu que tenen molt 
poca feina a fer, al Consell de Mallorca.  

El Sr. VIDAL intervé tot seguit. 

Observa que ja és la segona vegada que diu a la Sra. Palou que el Consell de Mallorca és una institució 
seriosa i que si el PP presenta aquesta moció és precisament perquè se’n temi que aquesta és una 
qüestió molt seriosa. 

Diu a la Sra. Palou que no pot dir mentides i que abans de fer una afirmació, l’ha de comprovar. 
Lamenta que no l’entengui, però li fa notar que ho ha de fer i que aquesta actitud és una manera de 
demostrar com són, les persones.  

Fa avinent que el Grup Més no pot fer política al Consell de Mallorca de la forma en què ho fan, atès 
que l’únic que aconsegueixen és generar l’alarma entre la ciutadania de Mallorca, quan precisament la 
funció d’aquesta institució és solucionar els problemes a la gent. 

Assenyala que la Sra. Palou va just a l’inrevés, raó per la qual no és estrany que quan el PP se presenta 
tregui denou representants i el Grup PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca en tregui quatre, perquè 
si els electors els coneguessin, no els votarien.  

Demana com és possible que es trobin a la institució, amb aquesta forma de fer política i perquè la Sra. 
Palou no és conscient de com s’ha de presentar una moció i perquè no reconeix que ella no compleix, 
amb la seva actitud al Ple, les expectatives que els seus votants li han encomanat. 

Destaca que l’objectiu de la moció del PP és precisament per fer notar al Grup Més que no poden fer 
aquest tipus de política, des de l’oposició.  

Diu que ara entén per quina raó no volen tenir aprovat un Reglament del Consell de Mallorca, per tal 
que se puguin presentar mocions d’acord a la representació real que té la institució, i volen poder 
presentar 40 mocions cada vegada. Fa notar que allò que fa el Grup Més no és presentar mocions, sinó 
embullar la gent, aplicant l’antítesi d’allò que és fer política i, en comptes de solucionar problemes els 
generen.  

Opina que si les persones que segueixen el Ple fossin conscients de tot el que embullen amb les seves 
intervencions és segur que els suggeririen que no hi acudissin. 

Assenyala que el PP desitja dinamisme, solucions als problemes, progressar, però el Grup Més només 
aconsegueix embullar les coses, en cadascuna de les seves intervencions.  

Torna a explicar quin és el motiu d’aquesta moció, i diu que desitja que la Sra. Palou es prengui 
aquesta medecina, perquè d’ara endavant si no dimiteix, almenys canviï d’actitud i acudeixi al Ple amb 
optimisme i amb ganes de fer feina per la gent de Mallorca que li va encomanar que la representàs al 
Ple.  

Per acabar diu a la Sra. Palou que desitja que canviï la seva actitud i assegura que li ho ha fet entendre 
de la millor manera possible.  

La Sra. PALOU demana la paraula per fer una nova intervenció.  

La PRESIDENTA li dóna la paraula. 
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La Sra. PALOU inicia la seva intervenció. 

Demana al Sr. Vidal si no ha vist els titulars de premsa que acaben de sortir, referits a la importació 
dels fems, en el sentit que s’ha hagut d’interrompre la importació de fems degut a un informe del 
Consell de Mallorca, atès que li retreu a ella la forma de fer política del seu Grup.  

Retreu que li digui precisament el Sr. Vidal, al qual demana seriositat en les seves intervencions. 

El Sr. VIDAL intervé per dir que s’ha equivocat i que han de continuar fent política d’aquesta manera.  

La PRESIDENTA dóna per acabat el debat i dóna pas a la votació. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap abstenció i 
dotze vots en contra (PSOE i Més per Mallorca). 

 
PUNT 28. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
CONTRA DESMANTELLAMENT DEL DEPARTAMENT DE JOVENTUT 
DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Atès que des de l’any 2000 el Departament de Joventut del Consell de Mallorca ha 
anat desenvolupant tot un seguit d’iniciatives encaminades a donar resposta a les 
necessitats dels joves mallorquins. 
 
Atès que cap administració pública cobria aquest dèficit educatiu. 
 
Atès que aquestes activitats únicament s’oferien des del Consell de Mallorca i 
s’emmarcaven dins 13 iniciatives a l’àmbit de l’educació formal i no formal, que es 
traduïen en tallers de socialització, en activitats de promoció i prevenció de la salut 
(principalment les que treballen l’educació sexual i prevenció del VIH) i en activitats 
relacionades amb actituds i valors. 
 
Atès que principalment era una oferta que contribuïa a donar resposta a dèficits 
educatius que els IES de Mallorca no podien cobrir d’altra manera. 
 
Atès que els participants dins el curs 2010-2011 van ser més de 21.000 alumnes i el 
curs 2011-2012, amb una retallada significativa del 33%, es va poder donar resposta a 
més de 19.000 alumnes. 
 
Atès que el Departament de Joventut del Consell de Mallorca, a més a més, 
dinamitzava el teixit associatiu juvenil de Mallorca, contribuïa a una coordinació 
eficient dels recursos públics per desenvolupar accions destinades als joves, així com 
oferia un servei molt important als Ajuntaments de Mallorca en el desenvolupament 
de les  polítiques de joventut. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel 
seu debat al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
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1. El Consell de Mallorca garantirà el desenvolupament de les polítiques de 
joventut del Consell de Mallorca. 

 
2. El Consell de Mallorca dotarà el pressupost adequat per tornar a posar en 

marxa les iniciatives als IES que desenvolupava el Departament de Joventut 
del Consell de Mallorca. 

 
3. El Consell de Mallorca obrirà novament la taula de negociació amb el Govern 

de les Illes Balears per negociar el traspàs de competències en matèria de 
joventut al Consell de Mallorca.” 

 

El Sr. DALMAU (PSOE) presenta la moció. 

Centra la seva intervenció en l’Estatut d’Autonomia, per fer notar que la línia d’actuació del PSOE i de 
coherència del seu discurs segueix essent la mateixa: desenvolupar-lo i aprofundir dins el marc del ple 
autogovern que confereix en matèries cabdals i prendre decisions el més prop possible de la ciutadania, 
perquè és així, únicament, com les decisions són sempre més reals i donen més resposta a les 
necessitats de la gent.  

Fa notar al PP que, d’ençà que governa, la seva forta oposició a fer d’aquesta institució l’autèntic 
govern de Mallorca ens ha conduït a un camí sense sortida en el qual el discurs d’evitar duplicitats ha 
arribat a un punt que no té cap sentit. Diu que ho han utilitzat únicament com excusa per tancar serveis 
que oferia la institució, per treure gent al carrer, per llevar-se problemes del damunt, atès que 
consideren que és un problema gestionar les polítiques de Joventut del Consell de Mallorca i ho fan 
amb un discurs carregat d’irresponsabilitat, que té serioses conseqüències.  

Observa que és una llàstima que el PP decideixi tancar –sense presentar tan sols cap mesura 
alternativa– el Servei de Joventut del Consell de Mallorca que fins ara, i amb molt èxit, treballava en 
unes iniciatives als instituts que són del tot necessàries, per la qual cosa les explica tot seguit de forma 
detallada.  

Diu que les intervencions pretenien actuar sobre les qüestions següents: contra l’abús, a l’escola; la 
prevenció d’embarassos no desitjats; evitar les malalties de transmissió sexual; fomentar un 
comportament preventiu, responsable i solidari amb la sexualitat; la resolució pacífica de conflictes; el 
treball sobre els estils de cada persona per donar solucions a situacions de possibles amenaces; treballar 
les habilitats socials, per actuar assertivament; el ciberassetjament; la igualtat d’oportunitats, amb la 
coeducació; treball sobre el respecte, la igualtat i la tolerància, per lluitar contra comportaments 
irrespectuosos davant les persones homosexuals, transsexuals i bisexuals; la promoció de l’art i la 
cultura; la defensa de la natura, etc.  

Fa notar que el Departament de Joventut, amb la meitat del pressupost que tenia quan el PSOE va 
deixar la seva responsabilitat de govern, ha aconseguit realitzar més de 700 activitats i atendre més de 
20.000 persones de tota Mallorca.  

Destaca també que, tot i no tenir-ne les competències, coordinava entre els municipis  el 
desenvolupament de les polítiques de joventut de Mallorca i molt especialment les iniciatives als 
instituts, encaminades a donar resposta a la joventut de Mallorca.  

Assegura que l’equip de govern no pot argumentar cap tipus de duplicitat en aquest servei, perquè no hi 
ha cap altra administració pública a l’illa de Mallorca que pugui fer front a aquest dèficit que a partir 
d’ara tendran els instituts i deixaran de treballar aspectes tan importants com ara l’educació sexual, o 
les habilitats socials, amb tot el que això suposa quan, a més, s’hi afegeixen les retallades que s’han fet 
en matèria d’educació des del Govern de les Illes Balears, que permeten que hi hagi aules on no hi ha 
cap professor de reforç que pugui treballar aquestes àrees.  
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Fa avinent que la situació que deixen, després d’aquestes retallades que ha descrit, és un 
desmantellament bastant greu.  

Diu que el PSOE considera que encara hi són a temps d’evitar el tancament d’aquest servei, que hi ha 
moltes opcions sobre la taula, de forma que si el PP està convençut que pot esdevenir un problema 
greu, el PSOE té l’esperança de poder trobar-hi una solució. 

La Sra. GARCIA (PP) intervé a continuació.  

Explica que el Consell de Mallorca, a l’inici d’aquesta legislatura, va suprimir oficialment del seu 
organigrama l’àrea de Joventut d’aquesta institució perquè no en té les competències en aquesta 
matèria concreta. Informa que és el Govern balear, qui les té, raó per la qual el Consell de Mallorca va 
decidir no dotar cap partida al seu pressupost per tal d’evitar duplicitats, cosa que d’altra banda era una 
promesa electoral del PP i de la presidenta de la institució, la Sra. Maria Salom. 

Tot i que ho preveu l’Estatut d’Autonomia, no se va formalitzar mai el traspàs de competències. 
Recorda que Unió Mallorquina va rebutjar assumir-les, per raons estrictament econòmiques, a 
continuació el PSOE va tenir quatre anys per gestionar aquestes transferències, i no ho va fer (potser 
perquè no podien, o no volien llevar a UM una de les poques parcel·les de poder que tenia, atès que 
aleshores UM estava al front de la Direcció General de Joventut del Govern balear, en el mal anomenat 
Pacte de Progrés) i després quan va passar a l’anomenat Bloc per Mallorca, al PSM-IniciativaVerds-
Entesa per Mallorca, i ara Més per Mallorca encara menys, perquè suposava renunciar a una part 
d’aquell pastís.  

Torna a retreure que durant quatre anys no ho haguessin fet, tot i que era possible perquè ja tenien la 
feina prèvia feta (els estudis econòmics, la distribució de recursos humans i materials, les estructures 
institucionals del traspàs fetes, i una base de l’Institut de la Joventut de Mallorca). Insisteix a dir que el 
PP havia deixat aquesta estructura feta, i el PSOE no la va aprofitar.  

Fa notar que les mateixes funcions en dues institucions suposen una clara duplicitat d’esforços i de 
despeses, que en un context actual de crisi econòmica com l’actual resulten intolerables per al PP. En 
aquest sentit, li posa una sèrie d’exemples: son necessaris dos electricistes, per posar una bombeta, 
quan s’han de fer autèntics equilibris per pagar la feina d’un dels dos? 

També refusa que el Sr. Dalmau digui que el PP no pot al·legar duplicitats, atès que ningú no fa cap de 
les tasques que ell ha anomenat. Si és així, és obvi que no és aquesta l’administració a la qual s’ha 
d’adreçar, perquè no és aquesta la que en té les competències.  

Quant a la petició que se formula en el tercer punt de la moció, en el sentit d’obrir novament la mesa de 
negociació amb el Govern de les Illes Balears per negociar el traspàs de competències, fa notar al Sr. 
Dalmau que resulta absurd que demanin això, precisament ara.  

Li recorda que la Sra. Armengol, actual secretària general del PSOE, que ha presidit aquesta institució 
governant durant els darrers quatre anys, alhora que el PSOE governava també altres institucions, no va 
fer res del que podria haver fet en aquest sentit, ni se va atrevir tan sols a obrir la boca per tractar aquest 
tema.  

Fa avinent que els quatre anys han transcorregut sense indicis ni senyals ni intenció de transferir l’àrea 
de Joventut al Consell de Mallorca; no s’ha fet absolutament res, mentre que el PP sí que n’hi va fer de 
feina durant la legislatura 2003-2007.  

Per aquestes raons reitera el retret al PSOE, pel fet que després de no fer res durant quatre anys, quan 
governaven, ara sí que ho exigeixin al PP, des de l’oposició. 

D’altra banda, adverteix que mentre el PP hi feia feina, durant la legislatura 2003-2007, encara no 
estava aprovat l’Estatut d’Autonomia que reflectia que les competències havien de ser del Consell de 
Mallorca. En canvi, el PSOE ho fa ara, l’any 2013, des de l’oposició, per complir l’expedient i 
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presentar moltes mocions, mentre que durant la legislatura passada, quan governava el PSOE al Govern 
balear i al Consell de Mallorca, no ho varen fer per no retirar competències a UM i al Bloc per 
Mallorca.  

Per acabar, defineix aquesta actuació com un acte de cinisme polític d’allò més greu i sagnant. Diu que 
no sap què feia, mentrestant, el Sr. Dalmau però li recorda la necessitat actual de reduir despeses i li 
retreu que potser sigui també la conseqüència de la política que se va dur endavant al Consell de 
Mallorca i en altres administracions durant la legislatura anterior. Tot i això, no en parlarà més, però 
demana al PSOE que assumeix que aquesta institució no pot assumir més responsabilitats, ni més 
despesa ni més funcions. 

Considera que seria un acte de reconciliació entre els propis membres de l’oposició i amb la clara i 
nefasta política que han duit a terme i un acte de responsabilitat, amb sí mateixos, donar suport a una 
política d’austeritat del Consell de Mallorca, de la qual el PP en dóna exemple, una política de 
racionalització dels serveis i de contenció de la despesa, que és ni més ni menys donar al Govern balear 
les competències que són seves, de forma que les polítiques de joventut les desenvolupi el Govern de 
les Illes Balears i el Consell de Mallorca faci les funcions que li pertoquen, entre les quals no hi és 
l’àrea de Joventut.  

El Sr. DALMAU intervé a continuació. 

Diu que, tot i la renyada que li donat la Sra. Garcia, celebrarà dues coses i les explica tot seguit. 

En primer lloc, que hagin descobert que, efectivament, existeixen les meses de negociació entre el 
Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears, per negociar les competències.  

Reitera al PP que sí que existeixen, perquè existeix un Estatut d’Autonomia, que la presidenta actual 
del Consell de Mallorca va aprovar, quan era diputada al Congrés dels Diputats del Govern de l’Estat, 
que donava autogovern al Consell de Mallorca, que el PP fa dos anys que incompleix. Creu que ja és 
ben hora d’asseure’s, si han descobert les meses de negociació, per tal de negociar les competències 
com cal, perquè és això el que determina la Llei orgànica de l’Estatut d’Autonomia. Destaca que és una 
llei orgànica i que s’ha de complir, per la qual cosa cada vegada que el PP la incompleix incorre en 
aquesta situació d’il·legalitat.  

En segon lloc, demana a la Sra. Garcia que no vengui al Ple a donar-li lliçons sobre com s’han de 
gestionar les polítiques de joventut, perquè aquesta comunitat pateix i seguirà patint per molts d’anys la 
nefasta gestió en matèria de polítiques de joventut que va dur a terme el PP durant la legislatura 2003-
2007, més concretament allò que anomenaren Turisme Jove. Diu que és obvi que no li poden donar 
lliçons sobre aquesta qüestió. 

Observa que ell no desitjava arribar a aquest punt, atès que considerava que la moció era prou 
conciliadora per tal d’intentar pactar una sortida correcta, però no poden dir que el Consell de Mallorca 
està oferint tretze iniciatives als instituts, que no ofereix cap altra administració pública. Fa avinent que, 
si a partir d’ara no s’ofereixen se tancarà, no n’hi haurà cap, no existiran aquestes iniciatives. 

Destaca també que el Consell de Menorca i el Consell d’Eivissa tenen les competències en matèria de 
Joventut, però el Consell de Mallorca no les té. Fa avinent que el PP ja fa dos anys que governa, durant 
aquesta legislatura, raó per la qual s’han d’agafar la feina seriosament i ser capaços de fer allò que 
altres no han estat capaços de fer. Considera que ho han d’assumir, perquè és la seva responsabilitat 
complir allò que estableix l’Estatut d’Autonomia.  

Per acabar, demana coherència al PP i que duguin el seu discurs més ben treballat, perquè no és vàlid 
que a la Sra. Garcia li hagin de preparar la defensa dels seus arguments; és clar que no té la credibilitat 
necessària per poder fer-ho. 

Diu que ell ho lamenta, sobretot perquè va coincidir amb la Sra. Garcia quan aquesta era presidenta 
d’una organització juvenil política i ell pensava que encara mantendria el seu discurs polític, en relació 
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a la necessitat de les polítiques de joventut, la transversalitat de totes les institucions que en són 
coresponsables. Per aquesta raó, li fa notar que ara ella serà coresponsable de tancar la porta a un servei 
que estava oferint el Departament de Joventut als instituts, que era importantíssim i molt necessari per a 
la joventut de les Illes Balears. 

Per acabar li diu que el Consell de Mallorca no en té competències per la seva incompetència.  

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé a continuació. 

Assenyala la necessitat de respecte mutu que ha d’existir dins la societat mallorquina, cap als nins, als 
joves i les institucions. D’altra banda, fa notar que les persones que formen aquesta Corporació, haurien 
de ser mereixedores també del respecte de la joventut de Mallorca, per tal que respectin a la vegada les 
institucions i les persones que s’ocupen de les seves polítiques. Considera que és aquesta, la direcció en 
la qual s’ha d’actuar.   

Destaca que aquesta és una qüestió molt seriosa, però se pot explicar d’una forma alegre, tot i que clara 
i correcta, perquè se sàpiga que el Consell de Mallorca fa polítiques de joventut, dins l’àmbit de les 
seves competències, amb més de 20.000 infants de Mallorca que practiquen esport, als instituts i dins 
l’àmbit de l’ESO i de les polítiques d’hàbits saludables, entre d’altres. 

Fa avinent que, si al Ple d’avui se pretén elaborar i ratificar un codi ètic i un dels punts d’aquest codi és 
que s’han de regir per l’ordenament jurídic i respectar-lo, com a base d’una actuació coherent de 
respecte a la legalitat, allò que no pot fer ni el Consell de Mallorca ni qualsevol altra institució és 
distreure i invertir uns recursos econòmics en unes competències que no té atribuïdes i deixar d’atendre 
les que té.  

Tothom coneix les circumstàncies complicades i difícils que afecten el Consell de Mallorca, que no 
aconsellen prendre determinades decisions. Fa notar al Sr. Dalmau que les conferències que ell ha 
anomenat no justifiquen, econòmicament, l’existència de tot un Servei de Joventut. En conseqüència, 
se fan les actuacions que pertoca fer, dins l’àmbit de les competències que té la institució. Assegura que 
se’n fan més de les que se feien abans i que s’ha anat avançant en polítiques d’infància i d’esport, però 
no faran costat al PSOE en la petició de crear un nou Servei de Joventut, amb els seus cap de servei i 
funcionaris adscrits perquè la institució no té dotació pressupostària per dur-ho a terme.  

Torna a dir que aquesta qüestió s’ha de tractar amb serietat, i quan se decideixi des del punt de vista 
legal que és el moment oportú per transferir-ne la competència al Consell de Mallorca, en el benentès 
que la dotació sigui la correcta, estaran en condicions de poder dur a terme el traspàs de competències i 
exercitar-les. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PSOE i Més per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

INTERPEL·LACIONS 
 
PUNT 30. INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA 
SOBRE ASSUMPCIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’INSTITUT D’ESTUDIS 
BALEÀRICS. 
 
Es dóna compte de la següent intepel·lació: 
 
“D'acord amb el que preveu l'article 75 del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, el conseller sotasignant formula per al proper Ple ordinari la següent 
interpel·lació 
 
TEMA:  Assumpció de competències de l’Institut d’Estudis Baleàrics 
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El grup de Consellers PSM-IniciativaVerds-Entesa vol interpel·lar a la Presidenta del 
Consell de Mallorca respecte a l’assumpció de competències de l’Institut d’Estudis 
Baleàrics.”  
 

El Sr. FONT (Més per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Recorda que el dia 5 de gener passat, l’Institut d’Estudis Baleàrics va presentar una sèrie de 
convocatòries públiques de subvencions per un valor aproximat de 900.000€.  

Considera que algunes d’aquestes convocatòries sí que corresponen a les seves pròpies competències, 
però en el cas d’altres opina que la promoció de la cultura, a Mallorca, és una competència pròpia del 
Departament de Cultura del Consell de Mallorca.  

Diu que el seu Grup no entén perquè passen aquestes coses, quan se troben amb el Departament de 
Cultura i Patrimoni que pateix moltes dificultats econòmiques, perquè té un pressupost molt reduït. 
Recorda que l’any 2011 se varen anul·lar pràcticament totes les subvencions de Cultura i que l’any 
2012, una vegada convocades les de les entitats s’han hagut d’anul·lar, per manca de pressupost.  

Per aquests motius, vol saber quina és la postura del Consell de Mallorca sobre aquest tema i conèixer 
quines converses s’han mantingut o se poden mantenir amb l’Institut d’Estudis Baleàrics. 

Torna a dir que tenen molt clar que es tracta d’unes competències del Consell de Mallorca, per la qual 
cosa si aquesta entitat té uns doblers el que ha de fer és transferir-los al Consell de Mallorca i aquesta 
institució ja les desenvoluparà convenientment, d’acord a allò que li pertoca fer per promoure la cultura 
de Mallorca. 

Opina que és del tot inadmissible que el Govern balear, per mitjà de l’Institut d’Estudis baleàrics, hagi 
pogut oferir convocatòries públiques per a activitats culturals, com ara edicions de llibres, etc., mentre 
que el Consell de Mallorca no ho ha pogut fer.  

En conseqüència, aquest és el plantejament de la interpel·lació. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé per donar la resposta. 

Explica que l’Institut d’Estudis Baleàrics té les competències que la Conselleria d’Educació i Cultura, 
regida per l’acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2012, té com a finalitats bàsiques la difusió, 
per mitjans propis o aliens, de tot tipus d’activitats culturals relacionades amb les Illes Balears, 
l’organització de jornades, congressos i conferències sobre la promoció exterior de la cultura de les 
Illes Balears. 

Assegura, com també ho ha fet en el debat del punt 28, sobre polítiques de joventut, que la institució 
farà tot allò que estigui dins l’àmbit de la seva responsabilitat per tal d’aconseguir que el Consell de 
Mallorca pugui exercir les competències de Cultura que li són pròpies. 

Fa avinent que aquest debat s’hauria de traslladar més pròpiament al debat legislatiu, a l’hora de dur a 
terme aquestes competències. Tot i això, assegura que el Consell de Mallorca vetllarà perquè les 
competències pròpies d’aquesta institució se duguin a terme i que l’Institut d’Estudis Baleàrics faci el 
mateix amb aquelles competències que li corresponen, d’acord a allò que establiren els estatuts de 
l’entitat en el moment de la seva creació. 

El Sr. FONT intervé tot seguit. 

S’alegra pel fet que el Consell de Mallorca actuï en el sentit de reivindicar les competències pròpies en 
matèria de Cultura, que li confereix l’Estatut d’Autonomia i que s’han exercit ja durant molt de temps.  
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Espera que aquesta qüestió quedi resolta, definitivament, durant els propers mesos.  

 
 
PUNT 31. INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE LA LLEI DE FINANÇAMENT DELS CONSELLS 
INSULARS. 
 
Es dóna compte de la següent intepel·lació: 
 
“ANTONI ALEMANY CLADERA, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL 
CONSELL DE MALLORCA, d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament 
Orgànic, formula, per al proper Ple ordinari, a la Presidenta del Consell de Mallorca, 
la Sra. Maria Salom Coll, la següent interpel·lació. 
 
TEMA: LLEI DE FINANÇAMENT DELS CONSELLS INSULARS 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar a la 
Presidenta del Consell de Mallorca, la Sra. Maria Salom Coll, sobre la LLEI DE 
FINANÇAMENT DELS CONSELLS INSULARS.” 
 

El Sr. ALEMANY (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Recorda que Ciceró advertia que quan el públic al qual un s’adreça ja està cansat, s’ha de procurar 
cridar-li l’atenció sobre alguna qüestió que l’interessi.  

Diu a la Presidenta que ell també ho farà, tot seguit. 

Comenta que a Alcúdia, ja fa molt de temps, una persona que va ser secretari de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, tot i que se dedicava més a fer història que a fer tramitacions burocràtiques, perquè li 
agradava més, li va contar que va descobrir que en una ocasió, a principis del s. XX, en època de molta 
fam pel fet que és un municipi amb molta muntanya, amb l’Albufera i amb l’Albufereta, però amb poca 
terra de conreu, raó per la qual la gent no tenia menjar a bastament. Aleshores, els polítics es dedicaven 
únicament als problemes que tenia la seva gent, i el batle, preocupat per la fam que hi havia al seu 
poble va convocar un Ple d’urgència i va manifestar: “Senyors, no es pot permetre que la ciutadania 
d’Alcúdia passi fam, vagin a Santa Margalida –que era un poble ric– i duguin catorze saques de blat, 
per donar menjar”.  

Aleshores, el secretari –que sempre posen el dit dins la llaga– va dir: “Sr. Batle, i com ho pagarem?”, a 
la qual cosa el batle va respondre: “Això no és un problema meu, jo don l’ordre de dur el blat, i tu 
preocupa’t de trobar els doblers”. 

Afegeix que ell se va preocupar per esbrinar què havia passat, i va poder comprovar que no s’havien 
duit les catorze saques de blat. Diu que aquesta vegada va ser la primera vegada que va aprendre que 
una institució sense doblers no funciona; tot allò que se diu que se farà, si no hi ha doblers, és difícil 
que es pugui fer, algunes coses potser sí, però d’altres no es fan. 

Per aquesta raó, s’ha de cercar amb eficàcia el finançament per fer allò que la llei obliga a fer. Tothom 
sap que segueix en vigor la Llei de finançament dels consells insulars, que inicialment complia uns 
principis d’autonomia financera, suficiència financera i solidaritat. Tot i això, va arribar un moment en 
què no era suficient; recorda que aquesta situació se va produir fa bastant de temps, quan encara 
governava el PSOE, no és que s’ho hagi trobat ara el PP.  Aleshores va sorgir la qüestió de les 
bestretes, com a despeses i aportacions a compte, mentrestant no s’elaboràs la nova llei de finançament 
de consells insulars, que s’havia de renovar l’any 2007 però no se va fer. 
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Explica que aquesta interpel·lació se presenta perquè han vist que alguns diaris indiquen que a finals de 
2012 s’haurà redactat ja el nou sistema de finançament, tot i que és evident que no s’ha complit, perquè 
ja ha acabat l’any 2012 i no s’ha aprovat. En canvi, altres diaris atribueixen al president del Govern 
balear i a la presidenta del Consell de Mallorca l’afirmació que serà dins l’any 2013 quan s’aprovarà 
aquest finançament. 

Atès que el seu Grup polític sent molta preocupació per aquesta qüestió, vol saber si finalment se 
resoldrà així com pertoca l’esmentat finançament. 

Fa avinent que tenen un estudi, que evidentment també ha de tenir la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública del Consell de Mallorca i que l’ha d’haver llegit amb molta atenció, que descobreix que 
Mallorca rep com a finançament un percentatge del –22% de la mitjana per habitant. Aquest estudi se 
va fer l’any 2009 i conté les dades referides a 2008. Atès que el sistema de finançament és el mateix, se 
repeteix aquesta situació. 

Comenta que Menorca té un percentatge de +200% de la mitjana i el d’Eivissa és +78%. Torna a dir 
que a Mallorca li correspon –22%. 

Assegura que ell sempre ha estat solidari, una de les qüestions per les quals se va afiliar al PSOE, però 
destaca la gran diferència de percentatge entre illes que acaba d’explicar i retreu que no és admissible.  

Assenyala que és degut a una qüestió tècnica, sense importància, perquè representa un índex molt baix 
que a la fórmula quasi no s’aprecia, dins l’economia d’escala i fa que Mallorca surti perjudicada amb 
l’actual sistema de finançament. 

Existeixen molts dubtes sobre si se resoldrà aquesta qüestió, i sobre si els principis de suficiència, 
autonomia i solidaritat que no existien correctament amb l’antiga llei, s’hi afegirà aquest principi de 
coresponsabilitat fiscal –que ell considera que és la solució que s’hauria de cercar- per al futur 
finançament de Mallorca.  

Torna a dir que si no hi ha coresponsabilitat fiscal no hi ha tampoc política real de gestió d’una 
institució. 

També vol saber si d’acord a un article de l’Estatut aprovat recentment (l’any 2007) indica que, en 
qualsevol cas, a més de resoldre totes aquestes qüestions, els consells participarien sempre de les 
millores de finançament que tengués la nostra comunitat autònoma. Tothom sap que la CAIB ha tengut 
una millora important del seu finançament d’ençà que existeix la llei anterior, la Llei 2/2002 de 
finançament dels consells insulars i, en conseqüència, a més de resoldre els problemes que tenia 
aquesta llei també s’hauria de resoldre que el major finançament que té la CAIB hauria d’haver 
repercutit també en el Consell de Mallorca. 

Totes aquestes qüestions, i més, que ara no té temps de tractar, són les que voldria que respongui la 
consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, atès que és obvi considerar que, d’acord a l’anècdota 
que ha explicat a l’inici d’aquesta intervenció “si no hi ha doblers, no hi ha blat”. 

Finalment, assegura que per aquest tipus de reivindicacions econòmiques, sempre tendran el PSOE al 
seu costat. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) intervé a continuació. 

Afirma que l’any 2012 varen celebrar dues o tres reunions per tractar aquest tema, amb els 
responsables de la Vicepresidència econòmica del Govern balear i amb la representació dels altres 
consells insulars.  

S’ha de considerar, inicialment, que una sèrie de competències són compartides, homogènies per a tots 
els consells insulars, però d’altres són específiques de cadascun d’ells. En conseqüència, s’ha de 
distingir les competències de cadascun dels consells, s’ha de fer un fons per poder repartir, que inclogui 
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les competències homogènies, amb unes variables, que estan indicades a l’estudi que ha esmentat el Sr. 
Alemany.  

Fa notar que també s’ha de fer la rectificació oportuna de les variables que són antigues, que són moltes 
(volum de població, habitant, extensió, etc.) i es troben encara pendents de definir.  

Explica que en el passat Consell Financer Interinsular, que se va reunir dia 27 de desembre de 2012 se 
va aprovar la recomanació de la bestreta de l’any 2012, dels 25 M€. Diu que la Vicepresidència 
Econòmica se va lliurar als consells insular un document que regula els principis que tothom acceptarà, 
com ara que el sistema de finançament dels consells insulars ha de complir el principi d’autonomia 
financera, suficiència de recursos, equitat i responsabilitat fiscal des del punt de vista estàtic i dinàmic; 
la reforma del sistema de finançament no ha de suposar una disminució dels recursos respecte al que ja 
tenguin consolidat els consells insulars, a l’any base que es prengui com a referència. Observa, en 
aquest sentit, que encara no s’han de posar d’acord per definir quin ha de ser l’any base (2010, 2011 o 
2012), per la qual cosa no el poden donar per fixat a dia d’avui.   

Fa avinent que s’han de preveure els mecanismes de participació dels consells insulars amb les millores 
del finançament de la CAIB, en proporció a les competències pròpies de cada consell insular –
transferides o delegades- i s’ha de preveure un fons que tengui un nivell similar de prestacions 
públiques de cada consell insular i un fons de compensació, per corregir els possibles desequilibris 
dinàmics que es puguin produir.  

Fa notar al Sr. Alemany que es tracta de principis, que s’han de respectar i que la Llei de finançament 
de consells insulars ha de respectar també. Adverteix que, a partir d’aquí, hi ha molta feina a fer.  

Quant a la fórmula que s’ha d’aplicar, comenta que no li agrada, i li ha comentat a la Presidenta. 
Efectivament, és un simple coeficient corrector, el darrer puntet d’una fórmula difícil d’entendre, que 
castiga –per dir-ho clar– Mallorca per afavorir Menorca i Eivissa (les úniques que jugaven fins ara dins 
el sistema de finançament). 

Assenyala també que aquest factor corrector ja fa molts d’anys que el Consell de Mallorca el pateix, i 
suposa que el Sr. Alemany compartirà aquest parer. S’ha de considerar que el Consell de Mallorca ha 
tengut un perjudici econòmic, des de l’any 2007, si se compara amb els altres consells insulars, pel fet 
de no haver-se aprovat l’esmentada llei l’any 2007.  

Destaca que són temes delicats, però assegura que s’han posat sobre la taula i seran estudiats durant el 
proper mes, perquè és molt necessari tenir una llei que permeti saber, com a mínim, de quins recursos 
se pot disposar, per tal de partir ja d’entrada amb una assignació per al cost dels serveis transferits de 
les diverses competències i no haver de signar contínuament convenis, tràmit que pot ser delicat quan 
hi ha canvis de consellers, etc.  

Pel que fa a les competències de ja tenen transferides, s’intentarà incloure dins una fórmula de 
repartiment determinada, que no estigui en funció de cap signatura de conveni i, quant a les qüestions 
delicades, assegura al Sr. Alemany que no tendrà cap problema per comentar-li l’estat de les gestions 
en cada moment ni per acceptar els consells que es donin mútuament.   

Per acabar, torna a dir que comparteix el parer del Sr. Alemany en el sentit que el coeficient corrector 
de la fórmula que s’aplica actualment no és el que es pot permetre actualment al Consell de Mallorca.  

El Sr. ALEMANY intervé per tancar el debat. 

Destaca una vegada més que el coeficient corrector que s’ha esmentat, tot i ser quasi imperceptible a la 
fórmula, és terrorífic per a Mallorca. 

Adverteix que els propis estudiosos del finançament de Mallorca deien que aquest índex era d’aplicació 
en aquelles col·lectivitats inferiors als 5.000 habitants. És a dir, a una illa de menys de 5.000 habitants 
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sí que s’hi hauria d’aplicar, però per a la resta és a l’inrevés, i per damunt de 5.000 habitants ja 
s’abarateix el cost, raó per la qual no hi ha cap excusa per aplicar aquesta fórmula. 

Evidentment, no iniciaran cap guerra en aquest sentit, entre Mallorca, Menorca i Eivissa, perquè no és 
aquesta, la qüestió. S’han de posar més doblers sobre la taula, però Mallorca ha de deixar ja de 
renunciar als seus drets i no pot seguir estant en la posició indicada (-22% respecte a la mitjana de 
finançament per habitant).  

Torna a dir que es pot consentir i reitera a la Sra. Roig que tendrà el PSOE al seu costat per lluitar 
contra l’aplicació de l’esmentada fórmula, perquè fa un mal favor a la gent de Mallorca i els polítics 
d’aquesta institució tenen l’obligació de defensar els seus drets. 

Diu que no ha entès si el principi de coresponsabilitat fiscal s’inclourà o no, i assegura que és de 
justícia que un percentatge sobre l’IVA i un percentatge sobre l’IRPF (el tram que cobra el Govern 
balear), fos el finançament del Consell de Mallorca. D’aquesta forma quedaria coberta la situació, de 
forma que davant una crisi no s’haurien de discutir amb el Govern balear i si venen bons temps, que ha 
estat la majoria dels anys, s’apujarien els ingressos del Consell de Mallorca. 

Quant a quin hauria de ser l’any base –tot i que en un debat no s’hauria de banyar– opina que l’any 
2008 no seria un mal any, argumentant que l’any 2007 s’havia de fer la llei i que per aquesta raó 
s’estableix 2008 com a l’any base. Posteriorment, s’hauria d’anar actualitzant segons la fórmula 
d’actualització que se tregui amb el finançament.  

Observa que el procés no està tan avançat com semblava. Diu que va llegir unes declaracions del 
president del Consell de Menorca en les quals semblava que ja estava tot fet i que havia estat 
meravellós, raó per la qual se va preocupar, atès que va pensar que no era estrany que estàs content si 
mantenia el percentatge de +200%, però  significava que tot seguia com abans.  

Veu que no estava equivocat i demana que lluitin perquè cada illa tengui allò que li pertoca, però que 
Mallorca recuperi allò que no ha tengut durant els darrers anys. 

 
PREGUNTES 
 
PUNT 32. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT 
(RECUPERACIÓ CARRETERA VELLA DE LLUC A POLLENÇA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
- Quines actuacions resten pendents i quin termini es preveu per finalitzar 
l’execució de l’expedient de recuperació d’ofici de la Carretera vella de Lluc a 
Pollença? 
 
 

La Sra. CAMPOMAR (Més per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) respon tot seguit. 

En primer lloc li fa saber que té un resum escrit, de tres pàgines, que indica tots els recursos i més 
recursos d’alçada contra l’acord del Consell de Mallorca, que li pot lliurar.  

Aprofita per dir que tot es va anticipar un poc arran del fet que diverses associacions varen demanar 
fer, el dia 25, una excursió reparadora. Diu que, evidentment, com a consellera executiva els va fer 
saber que no podia autoritzar una excursió reparadora, però el que sí que posaria tots els mitjans 
necessaris per poder-la fer el dia previst. Comenta que, efectivament, el dia 25 se va poder transcórrer 
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per tot el traçat previst, per bé que la fase més important –delimitar les fites i sobretot aquells punts en 
els quals encara no està clar quin és el traçat correcte– encara queda pendent. 

Assenyala que el que queda pendent, a data d’avui, és resoldre un recurs d’alçada que va interposar dia 
19 de novembre de 2012 la Sra. Joana Aina Ochogavía Cerdà, propietària de la finca de Na Borrassa, 
contra una resolució de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública de dia 8 de novembre de 
2012 que ordenava que seguís la tramitació de l’expedient.  

Comenta que s’ha demanat un informe al Departament de Carreteres perquè aquest recurs d’alçada 
indica que, atès que se va modificar el traçat de l’antiga carretera, tota la seva part ha quedat 
desafectada. Per a realitzar l’esmentat informe s’hauran de comprovar dades de la dècada dels anys 
cinquanta per tal de poder esbrinar si el fet  d’haver construït un altre traçat va implicar que aquest tros 
quedàs desafectat. A hores d’ara esperen rebre l’esmentat informe per poder resoldre aquest recurs. 

En relació a les altres tasques, informa que se fan les tasques preliminars que corresponen als topògrafs, 
sobre plànols i sobre terrenys, dividint la carretera en tres trams, un dels quals ja està fet. Quant s’hagi 
delimitat topogràficament s’haurà de seguir allò que disposa l’article 57 del Reglament de Béns 
d’entitats locals, de forma que s’haurà de notificar la decisió als propietaris de les finques, publicar-ho 
al BOIB i als taulers d’anuncis dels ajuntaments, amb seixanta dies d’antelació a la data que se fixi per 
fer les operacions reals i a la data fixada s’haurà de fitar realment sobre el terreny i aixecar actes i 
plànols de les operacions fetes i s’haurà d’acordar la resolució de la delimitació.  

Torna a dir que ara duen a terme la fase prèvia de delimitació, però fa avinent a la Sra. Campomar que 
un cop acabada aquesta no podran actuar pel seu compte, sinó que hauran de seguir les passes que 
estableix la llei, les que acaba d’explicar. 

 
PUNT 33. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT 
(COMPROMISOS PER FINANÇAR PROJECTES CULTURALS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
- Quins compromisos concrets per a finançar projectes culturals del seu 
departament va aconseguir el Conseller a la seva entrevista amb el Director General 
de Belles Arts del passat 16 de gener a Madrid? 
 
 

El Sr. FONT (Més per Mallorca) explica que presenta aquesta pregunta arran d’unes informacions 
aparegudes en premsa que deien que el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports s’havia 
entrevistat, dia 16 de gener, amb el director general de Belles Arts a Madrid i tot seguit formula la 
pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) agraeix al Sr. Font el seu interès per 
aquesta visita la qual s’enquadra dins el marc d’establir relacions i coneixença amb els responsables 
d’aquest departament per tal de concretar les possibilitats de col·laboració. 

Un dels temes que varen tractar –i que és el té més rellevància– va ser plantejar l’interès del seu 
departament per dur endavant un projecte (potser amb col·laboració a nivell europeu) per poder 
aconseguir establir unes rutes de visita pels jaciments de Mallorca que permetin conèixer la història de 
Mallorca en cada època (talaiòtica, romana, mora, bizantina, etc.) des de la Conquesta fins al dia 
d’avui. 

Aquest projecte està relacionat amb les trobades talaiòtiques d’altres illes de la Mediterrània i fa notar 
que hi va haver molt bona predisposició per part del Ministeri per col·laborar i donar el seu suport per 
tal que aquest projecte s’inclogui dins els programes europeus. 
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Per acabar, observa que aquest programa constitueix, a mig i llarg termini, un dels objectius de feina 
del seu departament. 

 
PUNT 34. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT 
(CONTINUÏTAT DE LA SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
- Quines actuacions te previstes el Conseller de Cultura, patrimoni i esports  per 
garantir la continuïtat de la Setmana del llibre en Català? 

 
 

El Sr. FONT (Més per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) respon tot seguit. 

Recorda que l’any passat la Setmana del Llibre en Català se va celebrar conjuntament amb la Fira del 
Llibre, a petició del Gremi de Llibreters.  

Enguany s’ha previst una ajuda econòmica de 18.000€ per a la Setmana del Llibre en Català i una altra 
ajuda per a la Fira del Llibre.  

Observa que varen oferir l’espai de la Capella de la Misericòrdia per dur a terme la Setmana del Llibre 
en Català, però el Gremi de Llibreters va considerar més oportú, ateses les circumstàncies actuals, 
arribar a un acord amb l’Obra Cultural Balear per dur a terme les activitats de la Setmana del Llibre en 
Català en les dependències d’aquesta entitat.  

Fa notar que, en aquest sentit, són respectuosos amb les decisions que adopta l’esmentat col·lectiu, els 
president del qual els ha comunicat personalment que se durà a terme durant la darrera setmana 
d’aquest mes de febrer. 

Fa avinent que, tot i això, mantenen la bona disposició de sempre per col·laborar amb vista a l’edició de 
2014.  

 
PUNT 35. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME GARAU A LA SRA. 
CATALINA CIRER (AJUDA A PERSONES AMB PROBLEMES DE 
DESNONAMENT). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines accions faran per ajudar a les persones amb problemes de desnonament ?  
 

El Sr. GARAU (PSOE) ressalta el fet que tothom estarà d’acord que s’està davant una emergència 
social perquè la situació de les persones que pateixen desnonaments és dramàtica i, per tant, requereix 
que totes les administracions públiques, tots els partits polítics i totes les entitats donin una mà per 
combatre-la. 

Recorda que el Grup Socialista va presentar una moció, que va ser rebutjada, per crear un servei 
específic i, en canvi, a l’Ajuntament de Palma sí que s’aprovà la creació d’un servei específic i li consta 
que ja s’està telefonant, per donar cita urgent, a totes aquelles persones que estaven immerses en un 
procés de desnonament avançat. 
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La Sra. Cirer, el mes passat i en resposta a l’esmentada moció, va dir que amb els mecanismes actuals 
podia donar una resposta més immediata que no a través de la creació d’un servei específic ja que això 
encara implicaria més retards. 

A continuació formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) li respon que es continua mantenint el 
compromís perquè les dues línies d’actuació (a través d’ajudes d’urgent necessitat i a través de la renda 
mínima d’inserció) tenguin un caràcter prioritari i urgent per a les persones que estiguin afectades per 
aquesta problemàtica. 

Tot i això, cal tenir en compte que el marc legal va canviant en consonància amb les decisions que es 
prenen al Congrés dels Diputats i que les situacions que sorgeixen resulten difícils d’avaluar a priori.  

Per això, s’han mantengut diferents reunions amb la plataforma d’afectats (assistint a les assemblees) 
per poder dissenyar tècniques conjuntes amb els seus jurídics i, fins i tot, se’ls ha ofert assistència 
jurídica gratuïta per part de l’IMAS però aquesta ajuda l’han rebutjada. 

S’han mantengut converses amb l’Ajuntament de Palma (que sí que pot emprendre algunes accions que 
el Consell de Mallorca no pot fer atès que l’Ajuntament compta amb un Patronat de l’Habitatge i 
disposa d’una sèrie d’habitatges) i la conclusió és que probablement s’hagi de dissenyar una estratègia 
específica, comptant amb la plataforma d’afectats, per cobrir aquells casos que no quedin coberts per la 
moratòria a nivell estatal i que dificultarien l’aplicació de l’RMI. 

Concretament, ara estan en un període de 15 dies en què els serveis jurídics de l’IMAS estan dissenyant 
un pla d’actuació, estratègia o iniciativa que permeti donar cobertura a aquests casos. 

 
PUNT 36. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MERCEDES GARRIDO A 
LA SRA. CATALINA SOLER (ABOCADORS DESCONTROLATS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines accions han fet i quines pensen fer per eliminar els abocadors 
descontrolats que tornen a proliferar per molts indrets de Mallorca, i 
concretament amb el de la carretera Manacor a les Costes de Xorrigo? 

La Sra. GARRIDO (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) respon tot seguit. 

Diu que no sap de quins abocadors il·legals li parla. Si se refereix als que esmentaven ella i els seus 
companys del PSOE quan varen fer una roda de premsa, amb presència de tots els mitjans de 
comunicació i publicació posterior de fotografies, informant que havien detectat un gran abocador de 
fems il·legal a Son Gual, li fa saber que, com sempre, la informació que varen donar va tornar a ser 
falsa i tot seguit ho explica. 

Adverteix que informaven que aquest abocador incontrolat era del Consell de Mallorca i no ho és, sinó 
que és de titularitat privada i que, en conseqüència, limitava l’espai públic de la carretera de Manacor.  

Diu a la Sra. Garrido que l’informa amb precisió sobre aquesta qüestió, perquè ja no sap de què li parla 
quan fa aquest tipus de retrets. 

Reitera un cop més que no és cert el que diu la Sra. Garrido i assegura que ja s’ha aplicat la 
corresponent sanció a l’esmentat abocador, que és de titularitat privada. 
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PUNT 37. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME GARAU A LA SRA. 
CATALINA CIRER (BEQUES PERE MASCARÓ). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Pensa tornar a posar en marxa les Beques  Pere Mascaró d’investigació en serveis 
socials i, si és que no, per quin motiu? 
 
 

El Sr. GARAU (PSOE) abans de fer la pregunta, recorda que Pere Mascaró va ser un funcionari molt 
apreciat d’aquesta casa qui va morir molt jove i al qual la institució va decidir fer-li un reconeixement 
amb la creació d’unes beques d’investigació en matèria de serveis socials, que és l’única línia de 
beques que en aquest sentit hi ha a Mallorca. 

Aquestes beques varen ser acordades pel Govern de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears, 
el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma amb una aportació de 6.000€ per part de cada 
institució. 

Considera que la dotació econòmica no és inabordable pel Consell de Mallorca –ni per les altres 
institucions– i que li sabria greu que s’interrompés el reconeixement que se li havia fet a Pere Mascaró, 
reconeixement que només durà dos anys, sobretot per les implicacions que suposa aquesta interrupció. 

Tot seguit formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) contesta dient que la resposta és que sí però 
no enguany. Puntualitza que enguany no pensen dur a terme una convocatòria d’aquestes beques. 

Tot i que podria parlar de prioritats no ho farà i explica que, si bé la quantitat és cert que no és 
significativa, es tracta més d’una qüestió de dificultat perquè si volen fer unes beques, honrant la 
memòria d’una persona i premiant una labor d’estudi i divulgació –que duu unes hores de feina a 
darrere–, la mínima cosa que poden fer és complir quan en pacten el pagament. 

Ara per ara, encara resta per pagar un termini de la convocatòria de 2010 i això significa que no ha 
quedat bé ni l’IMAS ni el Consell de Mallorca i, per això, quan tenguin la garantia i la certesa que, 
quan es convoqui aquesta beca, se’n podrà formalitzar el pagament dins els terminis i en la forma 
escaient, doncs ho faran i adverteix que creu que això serà possible en l’exercici de 2014. 

 
 
PUNT 38. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ISABEL LLINAS A LA 
SRA. CATALINA CIRER (PROGRAMA GENT 3.0). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Ens pot informar en què consisteix el programa gent 3.0 per a persones majors 
engegat per l’IMAS juntament amb La Caixa? 
 

El Sr. FONT (Més per Mallorca) anuncia que, durant el torn de preguntes dels consellers del Partit 
Popular, el seu Grup abandonarà la sala. 

La Sra. LLINÀS (PP) formula la pregunta en els seus termes. 



 142

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) respon tot seguit. 

Explica que és la continuació d’altres actuacions i convenis que altres anys s’han duit endavant, amb 
l’Obra Social “La Caixa”.  

Observa que la relació del Consell de Mallorca amb La Caixa, per a convenis similars, es va iniciar 
l’any 1998 i fa saber que només l’any passat se’n varen beneficiar d’aquestes iniciatives quasi 700 
persones. 

Per aquesta raó s’ha considerat important que enguany se tornàs a renovar un conveni d’aquestes 
característiques, si La Caixa hi venia a bé.  

Explica que es tracta de dur a terme actuacions per promoure l’autonomia i fan prevenció de la 
dependència. Suposaran concretament quasi 800 hores de tallers, sobre diferents temes, com ara 
activitats sobre tecnologies de la informació i comunicació, activitats de salut i benestar i projectes de 
participació social i voluntariat. 

Consideren que aquesta és la millor manera de fer feina en l’àmbit de la prevenció i per fomentar un 
envelliment actiu.  

 
PUNT 39. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MARGALIDA GINARD 
AL SR. JUAN GARCÍA (JORNADES SOBRE QUALITAT DE 
L’ADMINISTRACIÓ). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Com valora les jornades organitzades pel Consell de Mallorca sobre la qualitat de 
l’administració? 
 

Es retira. 

 
PUNT 40. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOSEP OLIVER A LA SRA. 
CATALINA SOLER (CONVENI FUNDACIÓ MAFRE). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Signat el conveni de la Fundació Mapfre, Campanya d’estalvi energètic entre els 
escolars. Ens pot dir què consisteix aquest conveni? 
 

El Sr. OLIVER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) li respon que aquest conveni no comporta cap 
despesa econòmica per part del Consell de Mallorca i consistirà en què Mapfre anirà a les escoles a 
explicar temes d’energies renovables. 

El Consell de Mallorca col·labora en l’edició del conte sobre aquestes energies renovables, que és en 
català, posant-hi l’escut de la institució fent saber que, quan Mapfre toca les portes dels col·legis, al 
Consell de Mallorca li sembla bé aquest tipus d’activitats que fa. 

 
PRECS 
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No n’hi ha. 

 
III) DESPATX EXTRAORDINARI 
 
PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ DEL GRUP DE 
CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE EL  RETARD EN EL PAGAMENT DE 
LES ENTITATS DE MENORS 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Atès que l’IMAS fa cinc mesos que no paga a les entitats de menors, essent 
actualment la quantitat que els hi deu d’uns  3 milions d’euros,  i que aquest 
endarreriment  està ocasionant greus perjudicis en la prestació dels serveis, pagament 
del salari dels professionals i satisfacció de les necessitats  bàsiques dels menors. 
 
Atès que, a una pregunta per escrit que vaig fer  a la  Sra. Cirer,  me contestà que els 
serveis contractats amb entitats es pagaven en un màxim de retard de 120 dies.  
 
Atès que la Presidenta del Consell, la Sra. Salom, ha dit moltes vegades que la 
prioritat del Consell són els serveis socials, però dedica des d’aquest any passat una 
quantitat aproximada de 4 milions d’euros anuals per pagar el Serpreisal, quan aquest 
servei els hi toca pagar als ajuntaments. 
 
Atès que, amb aquests doblers, les entitats de serveis socials podrien cobrar al dia i 
veure com moltes de les seves necessitats no ateses ara es podrien cobrir. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta per 
la via d’urgència i pel seu debat i aprovació al Ple del Consell de Mallorca la següent 
MOCIÓ: 
 
El Consell de Mallorca  farà un pla de pagament  urgent del deute que té amb les 
entitats de Menors, amb garanties suficients perquè serveixi a les entitats per eliminar 
el risc d’insolvència financera i els ajudi  a normalitzar els seus serveis.”  
 
 
Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

El Sr. GARAU (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Creu que la competència sobre protecció de menors és la més important que té el Consell de Mallorca. 
Per aquesta raó, fa notar es tracta d’una competència que se gestiona des de fa molts d’anys, juntament 
amb entitats col·laboradores que han demostrat un esforç i una vocació enorme de la qual en té 
constància.  

En conseqüència, considera que no és correcte que hagin de patir cinc mesos de retard en els pagaments 
que reben, i amb més motiu quan per un altre costat se dóna tot tipus de facilitats als ajuntaments 
perquè no paguin el SERPREISAL. 

Reconeix que fa aquesta demagògia per fer notar que a vegades prendre decisions té conseqüències.  
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Considera que la prioritat, per al Consell de Mallorca, com han dit moltes vegades, és atendre els 
serveis socials, i dins els serveis socials l’àmbit de Menors hauria de tenir la màxima consideració. Per 
aquesta raó, no veu que l’IMAS faci un esforç per tal de donar a les esmentades entitats el finançament 
que necessiten i fa avinent que aquest fet repercuteix d’una manera molt negativa en la seva gestió i en 
la seva prestació de serveis als menors.  

Per aquesta raó el PSOE demana que facin un pla de pagaments del deute per tal que aquestes entitats 
puguin regularitzar altre cop la seva situació.  

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) intervé a continuació. 

Retreu al Sr. Garau que defineixi la seva pròpia actuació com a demagògica i considera que han de ser 
un poc més seriosos i cenyir-se a les situacions tal i com són, pel que fa a un tema tan important com és 
la competència en matèria de protecció de menors.  

Assegura que per a ella aquest és un tema molt important, dins la gestió de l’IMAS, però tot i això no 
deixen de ser-ho menys la resta de les competències que també té atribuïdes, que afecten altres 
col·lectius als qual també han d’atendre i que passen per la mateixa situació a l’hora de rebre els 
pagaments que els corresponen.  

Tot seguit li explica una qüestió que suposa que ha motivat aquesta moció: el retard en els pagaments 
que s’havien de fer en el passat mes de gener.. Certament, no n’està molt orgullosa, de que se pagui a 
120 dies, però la situació actual és aquesta i se manté.  

En canvi, assegura que no és cert que paguin a 150 dies, com han dit durant els darrers dies tant el Sr. 
Garau com alguns de representants de col·lectius que també presten els seus serveis en l’àmbit de 
Menors.  Reitera que és fals i que tots ells, i també el propi Sr. Garau, ho saben prou bé. 

Per aquesta raó, no entén quina és la finalitat d’aquestes afirmacions. Si és per fer-ne prendre 
consciència, demana que utilitzin no mètodes demagògics sinó més responsables. 

Explica que el passat mes de gener, a causa de determinades circumstàncies derivades de la situació 
econòmica i financera de la institució, tenien previsions d’un retard en el pagament del col·lectiu de 
Menors, de la facturació dels col·lectius de Gent Gran, Persones amb Discapacitat, que podia estendre’s 
durant 15 dies. La previsió de pagament, en el cas més optimista, era pagar dia 15 de febrer (comenta 
que els pagaments se fan sempre en els darrers dies de cada mes, en torn a dia 26 o 27.  

Assenyala que quan saben que hi pot haver aquest tipus de dificultats tenen com a prioritat comunicar-
ho a cadascuna d’aquestes entitats que reben els pagaments per tal de posar-les al corrent dels retards i 
que puguin saber quina serà la data prevista del pagament.  

Explica que, tot i això, continuen treballant per aconseguir que aquesta realitat millori, per no haver 
d’arribar al dia 15 i, de fet, els pagaments als col·lectius que depenen de l’IMAS se varen produir entre 
dia 5 i dia 8. Observa que l’IMAS gestiona tot el procés de facturació però els pagaments els fa efectius 
la Tresoreria del Consell de Mallorca. 

En conseqüència, no és cert que s’hagi situat el calendari de pagaments a les entitats de Menors, de 
Gent Gran o de Persones amb Discapacitat en els 150 dies, com ha afirmat el Sr. Garau.  

Torna a dir que no és cert i que allò que més greu de tota aquesta situació és que el Sr. Garau ho sap, i 
ho saben també les entitats.  

Atès que el Sr. Garau discrepa d’aquest comentari, la Sra. Cirer li fa notar que és obvi que en el 
moment en què fan la roda de premsa ja tenen al seu compte corrent bancari la notificació de l’ingrés, i 
tot i això la fan.  

També li posa tot seguit un exemple d’un altre fet, del qual ella hauria volgut que el Sr. Garau en fos 
testimoni, per evitar que es tornàs a repetir, si és possible i li demana expressament.  

Explica que el passat dilluns, des de la Cadena Ser varen telefonar directament al seu mòbil per 
demanar-li que fes unes declaracions telefòniques perquè tendria la presidenta de la FEIAB explicant el 
retret a l’IMAS per haver situat la data de pagament a 150 dies. Comenta que ella va acceptar, però a 
causa de l’anunci de renúncia que havia fet el Papa, aquestes declaracions se varen ajornar al dimarts. 
Atès que aquest dia ella es trobava fora de Palma i no tenia cobertura telefònica va fer les declaracions 
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telefòniques a l’emissora la coordinadora de Menors, i en el transcurs del programa se va anunciar una 
roda de premsa per al dimecres.  

Comenta que, en el moment en què se va anunciar per la ràdio aquesta roda de premsa, les persones 
que estaven dretes, en un passadís de l’IMAS, varen comentar: això acabarà amb una moció per via 
d’urgència del Sr. Garau sobre el tema de Menors. Diu que li agradaria que el Sr. Garau ho hagués 
pogut sentir.  

Efectivament, tres hores més tard li varen telefonar comentant que tenien raó i que havia acabat en una 
moció per la via d’urgència, presentada pel Sr. Garau.  

Torna a dir que és obvi que ja sabien que tenien ingressat l’import del mes de gener, que correspon a la 
mensualitat de setembre, dins el termini de 120 dies. Reitera que és aquesta, la realitat. 

Diu al Sr. Rotger que, quan a l’IMAS fan les coses malament , no és que ell tengui el dret de dir-ho, 
sinó que té el deure de fer-ho, i ella ho ha d’assumir i ha d’intentar rectificar. Recorda que li ho ha 
reconegut pel que fa al tema de la informació, perquè és cert, que és molt deixada sobre aquest tipus de 
qüestions i a força de retrets aconseguiran solucionar-ho. 

En canvi, sobre el tema d’aquest punt, torna a dir al Sr. Garau que, si és possible, ha de fugir d’aquest 
tipus de comportaments. Li reitera aquesta petició i, si no és possible, ho acceptarà i aguantarà el que 
calgui aguantar. 

El Sr. GARAU intervé a continuació. 

Diu que a vegades sembla que a la Sra. Cirer li agrada fer-se la víctima. 

Fa notar a la Sra. Cirer que li hauria pogut telefonar per fer-li saber que ja s’havia resolt la qüestió del 
pagament.  

Afirma que ell ho va saber per la informació apareguda als diaris, però en cap moment havia fet cap 
reunió, ni tengut cap conversa ni contacte amb la Federació de Menors. D’altra banda, observa que 
aquesta entitat li sembla molt seriosa i responsable i que no fa jocs polítics amb ningú.  

Diu a la Sra. Cirer que s’han d’establir unes prioritats per determinar quin col·lectiu ha de tenir prioritat 
a l’hora de rebre els pagaments, i si ha de ser el de Menors s’ha d’acceptar. 

Recorda que durant la legislatura anterior, el Consell de Mallorca ja patia una crisi de liquiditat tan greu 
com la que pugui patir actualment, però tot i això l’IMAS pagava a 45 dies, perquè tots els altres 
col·lectius esperaven.  

Fa notar que és justament això, el que li demana, que faci un pla de pagament urgent per evitar tenir les 
entitats esperant 120 dies, amb pòlisses de crèdit que no poden pagar, en situacions d’insolvència i 
d’estrès, amb baixes per depressió, etc. Afirma que la situació és aquesta i que hi ha molta gent que ho 
passa malament per aquestes circumstàncies, raó per la qual han de donar garanties, establir prioritats i 
invertir en allò que sigui necessari. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i Més per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

 
SEGON PUNT DESPATX EXTRAORDINARI.   MOCIÓ DEL GRUP DE 
CONSELLER DEL PARTIT POPULAR SOBRE CODI DE BON GOVERN. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La Comissió Executiva de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies el passat 
15 de juny del 2012 va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics el Codi de 
Bon Govern Local que recull els principis de transparència i ètica pública, juntament 
amb mesures que milloren la gestió i la qualitat de la democràcia local. 



 146

 
Aquest text parteix de les recomanacions del Consell d’Europa així com de 
documentació en l’apel·lació a l’exercici de les funcions dels càrrecs electes locals 
amb sentit de responsabilitat, voluntat de servei a la societat, transparència, eficàcia i 
dedicació plena a les seves funcions públiques. 
 
El Grup de Consellers del Partit Popular volem fer un exercici de màxima 
transparència davant els ciutadans de Mallorca i en conseqüència proposam una nova 
forma de governar més propera, apostant per unes administracions locals i insulars 
més modernes i eficaces, considerant el nostre àmbit com l’espai estratègic de l’acció 
política, el futur de la democràcia i el desenvolupament dels drets de la ciutadania. 
 
Per tot això, 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca acorda crear una Comissió formada per una 
persona membre de cada partit polític representat al Ple, amb la participació del 
secretari general i de la interventora de la corporació amb la finalitat de redactar i 
elevar per la seva aprovació, una proposta de document que contingui uns principis de 
transparència i ètica pública a fi de millorar la gestió i la qualitat de la democràcia 
insular seguint l’acord del Codi Ètic de Bon Govern i Transparència de la FEMP 
traslladats a la nostra institució. 
 
2. En el termini de 7 dies hàbils des de l’aprovació d’aquesta moció, es lliurarà al 
secretari general de la Corporació per a que siguin publicades al web d’aquesta 
corporació les declaracions de IRPF (2011) de tots els càrrecs electes i executis 
d’aquests Consell de Mallorca. 
 
3. Així mateix, la Presidenta i/o President del Consell de Mallorca, juntament 
amb els portaveus de les distintes formacions polítiques, màxims representants a la 
institució insular, presentaran la declaració de IRPF (2010-2011) i la declaració de 
bens patrimonials que seran actualitzades tantes vegades com siguin alterades en el 
transcurs del mandat per a la màxima transparència per als mallorquins. 
 
4. També s’acorda, que per propers exercicis fiscals, les declaracions de IRPF 
seran lliurades amb un termini màxim d’un mes, després de la finalització del termini 
voluntari establert per llei, a la secretaria general del Consell de Mallorca. 
  
5. Principis Codi de Bon Govern Local de la FEMP adequats al Consell de Mallorca 
 

a) Les persones electes, així com les no electes, actuarem en el desenvolupament 
de les nostres funcions d’acord amb la Constitució,           l’ Estatut d’Autonomia i 
la resta d’ordenaments jurídics, a més, ajustarem la nostra activitat als principis 
d’ètica i de conducta continguts en el present Codi Ètic de Bon Govern Local. 

 
b) Regiran a les nostres actuacions l’eficiència, la modernització de 
l’Administració i el bon servei a la ciutadania, defensant els interessos generals 
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amb honestedat, objectivitat, imparcialitat, confidencialitat, austeritat i sent 
propers als ciutadans.  

 
c) Contribuirem a la millora dels models de gestió i assegurarem a la ciutadania 
un bon govern local com a garantia de igualtat i solidaritat, adquirint un 
compromís amb l’ètica pública i la qualitat de la democràcia amb l’àmbit de gestió 
més proper als ciutadans. 

 
d) Els representats locals fomentarem la transparència i la democràcia 
participativa. 

 
e) Farem feina a favor de la inclusió social i l’equilibri territorial de Mallorca 
apropant i distribuint els serveis als ciutadans de forma equitativa . 

 
f) Respectarem la voluntat dels ciutadans i actuarem amb lleialtat política; ens 
comprometem a assumir el Codi de conducte política en relació al transfuguisme a 
la nostra corporació. 

 
g) Respectarem i farem respectar els Drets humans, fomentarem els valors cívics 
i utilitzarem un to respectuós i deferent a les nostres intervencions tant cap els 
membres de la corporació com cap als ciutadans, als que facilitarem l’exercici dels 
seus drets i compliment de les seves obligacions. 

 
h) Els representants insulars ens abstindrem d’exercir les nostres funcions o 
utilitzar les prerrogatives del càrrec per afavorir interessos privats, propis o de 
terceres persones, prohibint el favoritisme i l’exercici d’autoritat en benefici propi.  

 
i) Els càrrecs electes i no electes del Consell de Mallorca no acceptaran regals 
que sobrepassin els usos i costums de la simple cortesia per part de entitats o 
persones. 

 
j) Inclourem entre els principals objectius de les nostres polítiques la protecció 
del medi ambient i  la ordenació racional i sostenible del nostre territori.” 

 
 
Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

La Sra. PRESIDENTA explica que es tracta d’una moció, que presenta el PP per via d’urgència, sobre 
el codi de bon govern i assenyala que aquesta se tractarà també, conjuntament, amb la moció del punt 
25 de l’ordre del dia, del PSOE, sobre la redacció d’un codi ètic de bon govern i de transparència.   

El Sr. ENSENYAT (Més per Mallorca) intervé a continuació. 

Diu que és segur que tothom coincidirà a valorar aquesta qüestió com a molt delicada, sobretot per la 
consideració que té entre l’opinió pública i per tot el que la ciutadania espera dels polítics, raó per la 
qual és molt important aconseguir el consens necessari de tots els Grups polítics sobre aquestes dues 
mocions institucionals.  

Adverteix que la situació actual crispa la ciutadania, per la qual cosa aquesta no demana als polítics 
divisió sinó precisament tot el contrari: unitat davant la corrupció. 
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Per aquestes raons, el seu Grup demana que se retirin les dues mocions, per tal d’aconseguir el consens 
necessari sobre una nova moció, per la via de moció institucional o de moció consensuada, si sembla 
oportú a la corporació del Ple.  

El Sr. COLOM (PSOE) intervé a continuació. 

Mostra l’acord del seu Grup amb tot el que ha expressat el Sr. Ensenyat. 

Destaca també que aquest és un tema prou important i fa avinent que avui matí han intentat parlar, 
telefònicament, amb el portaveu del Grup del PP, atès que ell, com a portaveu del PSOE, va quedar 
sorprès pel fet que el Grup del PP presentàs una moció per via d’urgència sobre aquest mateix tema pel 
fet que el Grup del PSOE ja havia anunciat el mes passat la intenció de presentar la moció del punt 25. 

Fa avinent que les diferències entre ambdues mocions no són tan grans com sembla; es tracta de tres o 
quatre qüestions que són complicades i que separen el PP del PSOE, raó per la qual poden provocar 
una votació totalment diferent.  

Assegura que el Grup PSOE ve a bé a deixar la moció sobre la taula, precisament per poder discutir i 
concretar aquestes qüestions que ha esmentat i que avui matí han tractat també amb el Sr. Vidal, 
portaveu del Grup PP, pel fet que és obvi que els separen. 

La Sra. PRESIDENTA assenyala que és important i és també urgent que avui mateix se faci alguna 
cosa respecte a aquesta qüestió. 

Reitera que és urgent aprovar avui algun text, perquè és una demanda de la societat als polítics. Fa 
notar també que avui, pel fet que es troben en un Ple del Consell de Mallorca, s’han de pronunciar en 
aquest sentit. 

El Sr. GARAU (PSOE) intervé tot seguit, per una qüestió d’ordre. 

Opina també que avui s’ha de fer alguna cosa, raó per la qual demana si és possible fer un recés de tres 
minuts per tal de poder parlar tots els portaveus i, entre tots, arribar a un consens sobre aquesta qüestió. 

La PRESIDENTA respon afirmativament. 

Es fa un recés a les 15:35 h i es reprèn la sessió a les 15:48 h. 

El Sr. VIDAL (PP) pren la paraula per anunciar l’acord de tots els Grups polítics que conformen la 
corporació del Consell de Mallorca.  

Tot seguit, llegeix textualment l’acord, que queda redactat en els termes següents:  

“El Ple del Consell de Mallorca acorda crear una comissió formada per una persona 
membre de cada partit polític representat al Ple, amb la participació del secretari 
general i de la interventora de la Corporació, oberta a consultes, amb la finalitat de 
redactar i elevar per a la seva aprovació una proposta de document que contengui uns 
principis de transparència i ètica pública a fi de millorar la gestió i la qualitat de la 
democràcia insular seguint l’acord del codi ètic de bon govern i transparència de la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies traslladats a la nostra institució, en el 
termini d’un mes, i el conseller de Presidència reunirà els portaveus per a la seva 
elaboració.” 

La PRESIDENTA demana si sembla bé que s’aprovi en aquests termes. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-004509  a  A-004710. 

El secretari general     La presidenta  
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DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

08/11/12 COMPAREXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS PA 312/12 

NÚM.D.172/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

03/12/12 COMPAREXENÇA DAVANT EL JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM.4 DE 
PALMA, EXP.1237/12 

NÚM.D.190/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

04/12/12 COMPAREXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.10 DE 
PALMA, D.P.P.A NÚM.4000/2009 

NÚM.D.184/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

05/12/12 COMPAREXENÇA DAVANT LA SALA TERCERA DEL T.SUPREM, 
ACTUACIONS 661/2008 

NÚM.D.192/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

05/12/12 INTERPOSICIÓ RECURS APEL.LACIÓ CONTRA SENTÈNCIA 
NÚM.448/12 DE 3 DE DESEMBRE, P.O 88/2010 

NÚM.D.193/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

07/12/12 COMPAREXENÇA DAVANT EL JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM.3 DE 
PALMA, EXP.737/12 

NÚM.D.194/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

07/12/12 COMPAREXENÇA DAVANT EL JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM.3 DE 
PALMA, EXP.519/11 

NÚM.D.195/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/12/12 COMPAREXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIVA DEL 
TSJ ILLES BALEARS, ACTUACIONS PA 419/12 

NÚM.D.196/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

13/12/12 COMPAREXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PA 429/12 

NÚM.D.197/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

18/12/12 COMPAREXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PA 419/12 

NÚM.D.419/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

18/12/12 COMPAREXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIVA DEL 
TSJ ILLES BALEARS, ACTUACIONS PO 42/07 

NÚM.D.199/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

03/01/13 COMPAREXENÇA DAVANT EL JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM.3 DE 
PALMA, ACTUACIONS 958/12 

NÚM.D.1/13  

COOPERACIÓ 
LOCAL 

12/12/12 APROVACIÓ AUGMENT DE LA DESPESA DEL CONTRACTE 
DE LLOGUER AMB MANTENIMENT DE 
QUATRE VEHICLES AUTOBOMBES RURALS 
PEL BOMBERS 

  

COOPERACIÓ 
LOCAL 

12/12/12 APROVACIÓ AUGMENT DE LA DESPESA DLE CONTRACTE 
DE LLOGUER AMB MANTENIMENT DE TRES 
VEHICLES DE DUES AUTOBOMBES URBANES 
LLEUGERES PELS BOMBERS 

  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/12/12 INCLOURE 
NÓMINA 

MES DE GENER DE 2013 PER DIETES 
ASSISTÈNCIA PLE I QUILOMETRATGE 

18350,66  

MEDI AMBIENT 08/11/12 APROVACIÓ I 
CONVALIDACIÓ  

CONVENI DE SUBVENCIÓ ENTRE EL CIM I 
AGÈNCIA EX. " EDUCATION, AUDIOVISUAL 
AMB CULTURE EXECUTIVE AGENCY· PER 
IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE EUROPEAN 
RURAL ALMANAC 

  

MEDI AMBIENT 22/11/12 NOMENAMENT RESPONSABLE DELS CONTRACTES 
RELATIUS AL SERVEI DE RECOLLIDA 
SELECTIVA DE PAPER-CARTÓ, VIDRE I 
ENVASOS LLEUGERS ILLA MALLORCA 

JOAN DOSAIGÜES 
AMENGUAL 

 

PRESIDÈNCIA 18/12/12 DELEGACIÓ  ASSISTÈNCIA A LA REUNIÓ DEL CONSELL DE 
CAPITALITAT DE DIA 20 DE DESEMBRE DE 
2012 

JOAN ROTGER 
SEGUÍ 
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SECRETARIA 
GENERAL 

21/11/12 DENEGAR INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE ENTITATS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ASSOCIACIÓ COSI 
PATCHWORK DE 
BALEARES 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

02/11/12 APROVACIÓ  AUGMENT IVA DEL CONTRACTE DE SERVEI 
DE CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CIM ZONA 2 ( EXP.14/2009) 

CONSTRUCCIONES 
LLULL SASTRE S.A 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/12 CLASSIFIACIÓ  PROPOSTES PRESENTADES A LA LICITACIÓ 
EXP. CONTRACTACIÓ OBRES 
CORRESPONENT AL PROJECTES EX. 9/2012 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/12 CLASSIFIACIÓ  PROPOSTES PRESENTADES A LA LICITACIÓ 
EXP. CONTRACTACIÓ OBRES 
CORRESPONENT AL PROJECTES EX. 10/2012 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

04/01/13 RECTIFICACIÓ 
DECRET  

DATA 2 DE NOV.2012 APROVACIÓ AUGMENT 
IVA I DISMINUCIÓ DESPESA PREVISTA PER 
ANUALITAT 2013 SERVEI CONSERVACIÓ DE 
LA XARXA DE CARRETERES DEL CIM ZONA 7 
EXP.19/2009 

ELSAMEX S.A  

URBANISME I 
TERRITORI 

04/01/13 RECTIFICACIÓ 
DECRET  

ERRADES PROPOSTA CLASSIFICACIÓ DE LES 
PROPOSTES PRESENTADES A LA LICITACIÓ 
EXP. CONTRACTACIÓ OBRES PROJECTE 
CONNEXIÓ AUTOPISTA LLEVANT MA-19 AMB 
MOLINAR I CAMÍ FONDO 

  

 
 
 
 
RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/10/12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTES RESOLUCIO DATA 
3/08/2012 RELATIVA RESERVA REFUGI SRA. 
Mª.A.P.E. 

Mª.A.P.E. 79,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/10/12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTES RESOLUCIO DATA 
5/09/2012 RELATIVA RESERVA REFUGI SRA. 
C.B.B. 

C.B.B. 30,2 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/10/12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTES CORLSON 
WAGONLIT ESPAÑA, 
SLU 

1532,24 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTES   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTES RESOLUCIO DATA 
17/05/2012 DERIVADA FACTURES Q/2012/645 

  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTES RESOLUCIO DATA 
18/05/2012 DERIVADA FACTURES Q/2012/647 

  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31/10/12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTES CARLSON 
WAGONLIT ESPAÑA, 
SLU 

1746,56 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/11/12 ALTRES RENOVACIÓ PTC VEDAT PM-10009 C.M.C.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/11/12 ALTRES RENOVACIÓ PTC VEDAT PM-11831 i PM-11792 M.B.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/11/12 ALTRES RENOVACIÓ PTC VEDAT PM-11790 i PM-11909 B.R.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/11/12 ALTRES RENOVACIÓ PTC VEDAT PM-11789 A.J.R.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/11/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0137/11 J.P.L. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/11/12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

APRRESOLUCIÓ 23/02/2009 D'ATORGAMENT 
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT SR. J.M.E. I 
AUTORITZACIO UN ALTRE COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

J.M.E. 68,67 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/11/12 ALTRES APROVACIÓ PTC VEDAT PM-11169 S.C. PORRERES  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/11/12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

APROVACIÓ PROJECTE INICI EXPEDIENT 
RELATIU A LA CONTRACTACIÓ OBRES 
EXECUCIO PROJECTE REHABILITACIO CASA 
TAFONA CAN BOI 

  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/11/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0137/12 L.G.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/11/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0137/12 L.G.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/11/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0138/12 R.J.C.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/11/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0128/12 J.G.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/11/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0131/12 J.G.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/11/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0133/12 C.R.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/11/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0130/12 M.A.C.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/11/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0129/12 M.M.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/11/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0134/12 M.R.F.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/11/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0140/12 R.F.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/11/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0139/12 F.O.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/11/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0141/12 P.M.J.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/11/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0156/12 D.G.Z.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/11/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0142/12 J.R.R.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/12/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ EN RELACIÓ 
PRECINETES CAÇA 

SERIGRAFIA 
INDUSTRIAL, S.L. 

3394,05 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/12/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2012/1715 

1597,53 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/12/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES ARMERIA SERRA 
PIZA, S.L. 

2471,99 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/12/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES DABA, S.A. 142,78 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/12/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑIA 
CONCESIONARIA 
DEL TUNEL DE 
SOLLER, S.A. 

597,8 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/12/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2012/225 

58,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/12/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2012/226 

34,94 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/12/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIO 
SUBMINISTRAMENT MATERIAL 
SENYALITZACIO 

GRABADOS 
NAYBOR, S.A. 

5686,53 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO C.P.R. 9859,9 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/12/12 ALTRES DEDUCCIÓ PROPORCIONAL RETRIBUCIONS 
ALUMNES TREBALLADORS TALLES 
OCUPACIÓ 

D.P.R. 28,44 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2012/1770 

722,28 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES TALLERES 
ANCALFE, S.L. 

315,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2012/1761 

496,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2012/1756 

2164,8 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2012/1757 

970,05 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIO RELACIO FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2012/1753 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT BENS O 
SERVEIS REFUGI PONT ROMA 

DELEGACIONES Y 
REPRESENTACIONE
S EN 
COLABORACION, 
S.L. 

23,4 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIO RELACIO FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2012/1785 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT BENS O 
SERVEIS REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ 
Q/2012/1785 

1320,57 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIO RELACIO FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2012/1759 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT BENS O 
SERVEIS REFUGI CAN BOI 

RELACIÓ 
Q/2012/1759 

516,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIO RELACIO FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2012/1758 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT BENS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

RELACIO 
Q/2012/1758 

6864,41 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIO RELACIO FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2012/1760 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT BENS O 
SERVEIS REFUGI MULETA 

RELACIÓ 
Q/2012/1760 

1772,58 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIO RELACIO FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2012/1751 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT BENS O 
SERVEIS REFUGI CAN BOI 

REPSOL BUTANO, 
S.A. 

1088,67 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIO RELACIO FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2012/1767 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT BENS O 
SERVEIS REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIO 
Q/2012/1767 

4888,48 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2012/229 

1500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2012/1754 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE BENS 
O SERVEIS REGUFI MULETA 

ELECTRICA 
SOLLERENSE, S.A. 

1034,75 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIO EXPEDIENT 
CZ0117/12 

O.R.S.P. 60 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIO EXPEDIENT 
CZ0115/12 

J.B.R. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIO EXPEDIENT 
CZ011112 

A.E.M. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIO EXPEDIENT 
CZ0105/12 

J.G.J. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIO EXPEDIENT 
CZ0105/12 

J.G.J. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIO EXPEDIENT 
CZ0105/12 

J.G.J. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIO EXPEDIENT 
CZ0105/12 

J.G.J. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIO EXPEDIENT 
CZ0101/12 

A.D.F. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIO EXPEDIENT 
CZ0100/12 

D.D.S. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIO EXPEDIENT 
CZ0084/12 

A.C.C. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIO EXPEDIENT 
CZ0081/12 

D.N.G. 300 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIO EXPEDIENT 
CZ0063/12 

G.G.G. 120,04 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIO EXPEDIENT 
CZ0043/12 

J.L.V.M. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIO EXPEDIENT 
CZ0119/12 

R.C.M. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIO EXPEDIENT 
CZ0121/12 

A.J.L. 96,04 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0132/12 M.F.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0146/12 B.C.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0148/12 B.C.V.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0147/12 J.M.LL.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0143/12 LL.E.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0138/12 E.E.D.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0145/12 E.E.D.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0144/12 A.J.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0149/12 A.M.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0150/12 B.F.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/12/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0151/12 J.M.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/12/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2012/1784 

4132,46 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/12/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2012/1787 

3893,63 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/12/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2012/1794 

3895,97 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/12/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIO RELACIO FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2012/1786 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT BENS O 
SERVEIS REFUGI CAN BOI 

BUGADERIA LA 
VALL, S.A. 

400,3 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/12/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2012/233 

1677,77 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIMENT OBLIGACIÓ M.M.M. 1578,75 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/12/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES CARLSON 
WAGONLIT ESPAÑA, 
S.L.U. 

1544,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/12/12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11654 B.R.C.R.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/12/12 ALTRES CLASSIFICACIO PROPOSICIONS I 
REQUERIMENT DOCUMENTACIO CONTRACTE 
GESTIO REFUGIS PONT ROMAI CAN BOI EN 
REGIM DE CONCESSIO, MITJANÇANT  
PROCEDIMENT OBERT 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/12/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2012/237 

21,89 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/12/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2012/236 

1253,49 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/12/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2012/235 

902,35 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/12/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2012/234 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/12/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0176/12 B.H.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/12/12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10529 P.D.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/12/12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10178 J.S.E.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/12/12 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10656 J.C.D.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/12/12 ALTRES AUTORITZACIÓ ESPECIES CINEGETIQUES I 
NO CINEGETIQUES NO PROTEGIDES QUE 
INCIDEIXEN A LA CAÇA 

PERSONAL D.I.CAÇA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/12/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0183/12 J.M.H.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/12/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0184/12 S.B.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/12/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0065/11 A.V.S. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/12/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0186/12 J.J.P.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/12/12 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0011/12 

A.D.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/12/12 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0010/12 

J.A.C.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/12/12 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB  

ASSOCIACIÓ 
ARQUERS DE 
MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ INSTITUT ESPORT 
HIPIC DE MALLORCA 

556384,72 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/12/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

MODIFICACIO CONTRACTE TIRME, S.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/12/12 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

DEVOLUCIÓ IMPORT ABONAT RESERVA 
REFUGIS 

Mª.J.F.T. 35,2 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/01/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10475 

C.S.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/01/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM ESPECIAL VEDAT 
PM-11129 

S.C. SENCELLES  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/01/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11480 

J.O.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/01/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10654 

A.V.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/01/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10441 

G.M.P.  

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1305  D I Projectes 1191,66 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/10/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

Contractació centralitzada (lloguer amb opció de 
compra de 4 fotocopiadores). 

Dept. de Presidencia 
del CdM 

70800 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/10/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES Q/2012/1461 DI 7, SL 1105,37 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/10/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

RELACIÓD E FACTURES Q/2012/1462 DI 7, SL  1901,94 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/10/12 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

Devolució de import en concepte de sanció per 
infracció urbanistica. 

Ajuntament d'Artà 202937,83 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/10/12 ALTRES Sol.licitud d'acces a una unitat de xarxa, nomes 
per als treballadors: 

Sr. José Luis Sampol 
Bibiloni i Sra 
Magdalena Pujol 
Balaguer 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1529 D I Projectes 524,58 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/11/12 APROVACIÓ 
INCREMENT IVA 

Contracte "servei de 8 zones wifi a diferents dept 
del CdM 2ºsemest. 2012" 

TELCONET BALEAR 
S.L. 

114,44 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/11/12 ALTRES Recepció de comunicació de l'Agencia Tributaria 
de IB reft.TAXA T. RESIDUS SOLIDS URBANS 

Dept d'Hisenda i 
Funció Pública 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1650 Diversos segons 
relació adjunta 

833,68 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1659  Diversos segons 
relació adjunta 

304,62 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1663 ASSISTENCIA 
GEOTECNICA DE 
BALEARES SL 

3207,24 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

28/11/12 APROVACIÓ 
INCREMENT IVA 

R. D'ampliació de despesa e Increment d'IVA. 
Reft. al servei de fotografia d'actes protocol.laris 
fora de l'edifici del CdM 

Sr. Mercedes 
Gonzalez Salido 

50858,64 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/11/12 APROVACIÓ INICI 
EXP. 
CONTRACTACIÓ 

R. adjudicació contracte menor "Manteniment  
webmail i agenda corporació 2012-2013" 

Visuales e Informatica, 
Servicios y 
Subministros (SVI)// 
INTERVENCIO 

11755,13 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1675 Provisió fons recurs casació 
interposat per Sr. Ramon Castell 

Sr. Alejandro 
Gonzalez Salinas 

360 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1685 Diversos segons 
relació adjunta 

3456,33 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/12/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2012/217 Diversos segons relació adjunta INTERVENCIÓ 1309,31 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1687 Actuació de ABENIARA a la Diada 
de Mallorca 

GENERAL MUSIC SL 726 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Pagament cuota desembre a favor dels Grups 
Polítics 

PP, PSIB-PSOE, 
Coalició PSM-
Iniciativa Verds-
Entesa 

16933,86 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1686  Diversos segons 
relació adjunta 

1080,63 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/12/12 APROVACIÓ 
INCREMENT IVA 

R. adaptació contracte "Manteniment del sistema 
informàtic antivíric corporatiu (2ºsemestre 2012) 

SERVICI BALEAR DE 
TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACIÓ SL 

9,36 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1698 Diversos segons 
relació adjunta 

625,57 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reft. Contractació del servei d'assessorament 
tècn. i supervisio...Jardins Raixa (maig, jun y jul) 

Sr. Antonio García-
Delgado Sancho 

2761,78 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/12/12 APROVAR 
PROJECTE 

R. Aprovació del projecte de rehabilitació de la 
Casa Tafona de CAN BOI. 

"Mallorca Diversa. 
Artà Sorprèn" 

70800 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/12/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

Contracte obres "Rehabilitació de la Casa Tafona 
del Refugi Can Boi" 

Sr. Jose Luís Simon 
Maura (Director) 

261438,34 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/12/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

Contractació per al Projecte de Reforma Interior 
del Refugi de TOSSALS VERDS 

Sr. Jose Luís Simon 
Maura  (Director) 

70800 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/12/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Aprov. projecte reforma interior del Refugi de 
TOSSALS VERDS. 

Sr. José Luis Simon 
Maura 

178660,31 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1714 Diversos segons 
relació adjunta 

3642,57 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Adquisició de 8 discs de 600Gb per a la ampliació 
del sistema d'emmagatzemament. 

INFORMÀTICA EL 
CORTE INGLES, SA 

5049,96 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/12/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

Proposta d'bonament Hrs. Extra. Oficina Turistica 
de l'Aeroport 

Sra. Paula Cerdà Oller 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de manteniment i suport del sistema gestor 
de base de dades ORACLE 

ORACLE IBERICA 
S.R.L. 

15768,87 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/12/12 ALTRES Remissió assumptes Consell Excutiu de dia 5 
desembre de 2012 

Dept de Presidència 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Serv. Transport Relac Institucionals TRANSPORT 
FRANCISCO NAVIO 
S.L. 

906,05 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/12/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

RELCIÓ DE FACTURES Q/2012/1662 DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

827,14 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECEPCIÓ NOTÍCIES AGENCIA EFE PER 
INTERNET MESOS DE SETEMBRE I OCTUBRE 
DE 2012 

AGENCIA EFE, SA 1916,04 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECEPCIÓ NOTÍCIES AGENCIA EURIOPA 
PRESS PER INTERNET MESOS DE OCTUBRE I 
NOVEMBRE DE 2012 

EUROPA PRESS 
DELGACIONES, SA 

1760,86 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/12/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Serv. "Manteniment gestio incidències i inventari 
informatic" 

Espiral Microsistemes 
S.L.L. 

5483,72 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/12/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Serveis "Manteniment sistema de gestió 
econòmica" 

SAGE AYOTS, SLU 21374,37 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/12/12 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de novembre: 346Km Sra Carmen  España 
Fortuny 

83,09 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/12/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Serv. "Manteniment programa traducció 
automàtica castellà-català-castellà..." 

Incyta Multilanguage 
S.L. 

5308,06 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1735 Diversos segons 
relació adjunta 

1888,8 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/12/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Serveis "Manteniment del programa de traçat de 
carreteres (CLIIP) 

TOOL S.A. 4373,36 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1733 Diversos segons 
relació adjunta 

610,69 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Serv. Transport  Relacions Institucionals TRANSPORTES 
FRANCISCO NAVIO 
S.L. 

604,03 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/12/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2012/227 Trasllat de justificació S.E. CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

344,92 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1779   Diversos segons 
relació adjunta 

930,6 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1777 Material oficina DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL 
MALLORCA S.L. 

867,43 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1778 Diversos segons 
relació adjunta 

481,22 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/12/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DEL CdM "TELEFONICA 
MÓVILES" Y 
"CABLEUROPA, 
SAU" 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/12/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2012/232 Trasllat justificació  Diversos segons 
relació adjunta 

642,81 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Implantació d'una eina de gestió de projectes 
informàtics 

SM2 BALEARS, SA 6098,4 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES REL. 
INSTITUCIONAL 

SR. JOAN BERGA 
CIFRE 

1491 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Serv. d'assessorament técnic i supervisió de les 
tasques de manteniment del jardins  de la finca de 
Raixa 

Sr. Antoni García-
Delgado Sancho 

4087,23 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1795 CARLSON 
WAGONLIT ESPAÑA 
SLU 

934,96 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fac nº8/2012 C LACOMBA 
PRODUCCIONS SLU 

2684,69 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1818 CARLSON 
WAGONLIT ESPAÑA 
SLU 

117,61 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1817 Diversos segons 
relació adjunta 

1531,7 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACT. CM0009-2012  Servei de 8 zones wifi a 
diferents dept. del CdM 

TELCONET BALEAR, 
SL 

1153,85 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACT CM010-2012 Servei de 8 zones wifi a 
diferents dept. del CdM 

TELCONET BALEAR, 
SL 

1153,85 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACT CM011-2012 Servei de 8 zones wifi a 
diferents dept. del CdM 

TELCONET BALEAR, 
SL 

1153,85 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/12/12 APROVACIÓ 
INCREMENT IVA 

Serv. Manteniment del sistema informàtic antivíric 
corporatiu  

SERVICI BALEAR DE 
TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACIÓ SL 

9,36 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/12/12 APROVACIÓ 
INCREMENT IVA 

"Manteniment del programa micostation select de 
juliol 12 a juny. 13 

BENTLEY SYSTEMS 
IBÉRICA S.A. 

55,8 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACT. CIM-002/08 (Aprov i Autortz.Interesos per 
demora" 

Brújula Tecnologías 
de la Información S.A. 

7345,18 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1849 Diversos segons relació adjunta TELEFONICA SOC. 
OP. DE SERV. DE 
TEL. EN ESPAÑA 
S.A. 

1582,92 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1750 Servei de programació de GIS 3 DIGITS SERVEIS 
D'ENGINYERIA 
INFORMÀTICA S.L. 

2999,56 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1826  Diversos segons 
relació adjunta 

1712,66 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/12/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2012/238 Sr. Alex Martino 
Bennassar 

707,23 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/12/12 ALTRES Abonament de l'obligació eco. de les fres. 
corresponents al Dept. de Presidencia 

Dept. de Presidència 25313,86 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/12/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

"Manteniment i suport aplicació biblioteques" Innovative Interfaces 
L.T.D. 

21779,98 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1853 FONT OASIS SL 58,55 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/12/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

"Servei zones WIFI a 6 espais públics"  WifiBaleares,, S.L. 6098,4 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/12/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

"Manteniment antiviric corporatiu" INFORMÀTICA EL 
CORTE INGLES SA 

14471,6 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/12/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

"Adquisició del programari PRESTO" SMI Sistemes S.L. 6408,16 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/12/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2012/248 DEPT DE 
PRESIDENCIA 

29,75 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1881 Peritatge Sra. Fca. Oddo 
Vacirca 

1300 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/12/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

Contractació de Lloguer de Fotocopiadores per al 
Dept. de Presidència. 

Canon España S.A 34331,94 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1882 Costes per honoraris. ILUSTRE COLEGIO 
DE ABOGADOS DE 
BALEARES 

681,65 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/251 Diversos segons 
relació adjunta 

978,22 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/12/12 APROVACIÓ 
INCREMENT IVA 

Rectificació error material de la R. d'aprovació 
d'ampliació de despesa i increment d'IVA 

Sra. MERCEDES 
RODRIGUEZ SALIDO 

133,32 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/12/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES  Q/2012/1880 NOVA AREA SA 140,2 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/12/12 ABONAMENT 
CURSOS 

ABONAMENT DESPESES ASSISTENCIA A 
SEMINARI LLENGUA DE SIGNES A MADRID 
DIA 29/11/12 

ANA ROSA ABEJÓN 
CALLEJA 

48,56 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/12/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2012/252  S.E. CORREOS Y 
TLEGRAFOS S.A. 

47,12 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES DESPESES CONTRACTE 
PUBLICITAT AMB CÀRREC A LA PARTIDA 
PUBLICITAT I PROPAGANDA SERVEIS 
TRANSF. TERRITORI 
 
 

DI 7, SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP, 
SA, UTE 

2981,35 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES DESPESES CONTRACTE 
PUBLICITAT AMB CÀRREC A LA PARTIDA 
PUBLICITAT I PROPAGANDA COOPERACIÓ I 
ADMINISTRACIÓ LOCAL 

DI 7 SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP 
SA (UTE) 
 

3885,81 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES DESPESES CONTRACTE 
PUBLICITAT AMB CÀRREC A LA PARTIDA 
PUBLICITAT I PROPAGANDA MEDI AMBIENT  

DI 7 SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP 
SA (UTE) 
 

5497,88 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES DESPESES CONTRACTE 
PUBLICITAT AMB CÀRREC A LA PARTIDA 
PUBLICITAT I PROPAGANDA CULTURA I 
PATRIMON I 

DI 7 SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP 
SA (UTE) 
 

11304,21 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES DESPESES CONTRACTE 
PUBLICITAT AMB CÀRREC A LA PARTIDA 
PUBLICITAT I PROPAGANDA PATRIMONI 
HISTÒRIC 

DI 7 SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP 
SA (UTE) 
 

6969,55 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES DESPESES CONTRACTE 
PUBLICITAT AMB CÀRREC A LA PARTIDA 
PUBLICITAT I PROPAGANDA  
CARRETERES DEL CONSELL 

DI 7 SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP 
SA (UTE) 
 

16826,76 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES DESPESES CONTRACTE 
PUBLICITAT AMB CÀRREC A LA PARTIDA 
PUBLICITAT I PROPAGANDA  
D.I. DE PROJECTES 

DI 7 SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP 
SA (UTE) 

2384,98 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES DESPESES CONTRACTE 
PUBLICITAT AMB CÀRREC A LA PARTIDA 
PUBLICITAT I PROPAGANDA  
GABINET DE PREMSA 

DI 7 SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP 
SA (UTE) 

71577,34 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/12/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2012/262 Diversos segons 
relació adjunta 

45,64 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/11/12 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS EFECTES 
COMPUT TRIENNIS 

ESC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/11/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20121213  DPT 
HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERS9NES 
FISIQUES O 
JURIDIQUES 

9750,48 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/12/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CANB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/12/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  JGR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/12/12 ALTRES ABONAMENT TRIENNIS  CVR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/12/12 PERMIS 
MATERNITAT/PAT
ERNITAT 

LLICENCIA O PERMIS JRCD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/12/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT 
DPT HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 
(MAJORDOMIA I 
SERVEIS TECNICS 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/12/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JRCD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/12/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT JRCD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/12/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20121210 DPT 
HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES 
FISIQUES O 
JURIDIQUES 

20950 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/12/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20121204 DPT 
HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES 
FISIQUES I 
JURIDIQUES 

1806,82 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/12/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES54/92060/20121206 DPT 
HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES 
FISIQUES I 
JURIDIQUES 

5008 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/12/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20121211 DPT 
HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES 
FISIQUES I 
JURIDIQUES 

1150 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/12/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20121203 DPT 
HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES 
FISIQUES O 
JURIDIQUES 

2380,82 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/12/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES  54/9260/20121212 DPT 
HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

CHUBBPARSI SL 352,47 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/12/12 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA CML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/12/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/22110/20121214 
RECEPTES OCTURE 2012 

PERSONAL CIM 2263,86 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS  ASISA, ASISTENCIA 
SANITARIA 
INTERPROVINCIAL 
DE SEGUROS, S.A. 

31361,24 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS ASIS, ASISTENCIA 
SANITARIA 
INTERPROVINCIAL 
DE SEGUROS, S.A 

30302,87 



 165

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/12/12 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

AUTORITZACIO RETENCIONS SINDICALS 
NOVEMBRE 2012 

PERSONAL ADSCRIT 
COOPPORACIO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/12/12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA MSP 827,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/12/12 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUNCIONS SITUACIO IT 

ECR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEENT OBLIGACIONS  SOCIEDAD DE 
PREVENCION DE 
MUTUA BALEAR 
PREVIS, S.L.U. 

3694,8 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/12 ALTRES SOL·LICITUD PRESENTADA AL DPT HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA CIM 

MMD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/12/12 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO NOMINA DESEMBRE 2012 PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM 

2801866,16 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/12/12 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA PMRB 1631,46 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/12/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

BAIXA AAG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/12/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO AAG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/12/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

BAIXA AAG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/12/12 ALTRES RECONEIXEMENT DRET100%RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

AOL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/12/12 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIO LLICENCIA PER ASSUMPTES 
PROPIS 

CML  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/12/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT 
DPT 
VICEOPRESIDENCIA 
CULTURA, 
PARTRIMONI I 
ESPORTS (TEATRE 
T 
PRINCIPAL) 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/12/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO ERROR MATERIAL RESOLUCIO 
DATA 29 NOVEMBRE 2012 D'AUTORITZACIO 
PER REALITZACIO JORNADA FORMACIO 
PRACTICA EXTINCIO INCENDIS 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/12/12 ALTRES PERLLOGAR PERMANECIA SERVEI ACTIU JRCDO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/12/12 ALTRES PERLLONGAR PERMANENCIA SERVEI ACTIU JAF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/12/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS FJBD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/12/12 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMIENT I/O PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL (ART 10.1.B LLEI 7/2007 I ART 
15.2.B LLEI 3/2007) 

BBN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/12/12 ALTRES ADAPTACIO HORARI MODIFICACIO GENERAL 
JORNADA ORDINARIA DUATA A TERME LLEI 
2/2012 

PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/12/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

BAIXA JMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/12/12 ALTRES RECONEIXEMENT DRE 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

JAF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/12/12 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO JMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/12/12 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
IT 

CMF  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/12/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES PCO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/01/13 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA PTD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/01/13 PERMIS 
MATERNITAT/PAT
ERNITAT 

LLICENCIA O PERMIS PTD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/01/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT PTD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/01/13 PERMIS 
MATERNITAT/PAT
ERNITAT 

LLICENCIA O PERMIS AHC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/01/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT AHC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/01/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

SGP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/01/13 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  JMCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/01/13 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  ASR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/01/13 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA RCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/01/13 PERMIS 
MATERNITAT/PAT
ERNITAT 

LLICENCIA O PERMIS JMCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/01/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT JMCP  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/01/13 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT RCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/01/13 PERMIS 
MATERNITAT/PAT
ERNITAT 

LLICENCIA O PERMIS RCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/01/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

MMCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/01/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA COMPTE PRB 1631,46 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/01/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

MSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/01/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

MRS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/01/13 AUTORITZAR 
ASSEMBLEES 
PERSONAL 

AUTORITZACIO ASSEMBLE LLAR JOVENTUD JUNTA DE 
PERSONAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/01/13 ACCEPTAR 
RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL FMMG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/01/13 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO REALITZACIO CURS EXTINCIO 
INCENDIS 

JGL 108 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/01/13 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO REALITZACIO CURS EXTINCIO 
INCENDIS 

APR 108 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/13 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO FSE  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/11/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012014218 M.M.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/12/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012015123 D.C.A.T.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/12/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012015289 U.H.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/12/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012015393 R.C.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/12/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012015305 T.A.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/12/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011013860 G.F.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004355/2012 A 004406/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/12 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. EXPT. 
000117/2012-XIG 

A..M.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004407/2012 A 004422/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/12 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
BINISSALEM 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/152 F.G.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000121/2009-HLSR L.C.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000080/2012-HLSR J.W.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000085/2012-HLSR J.L.B.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000089/2012-HLSR R.Q.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000012/2010-HLSR J.F.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000191/2010-HLSR HERMANOS 
MORELL SITJAR 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000039/2012-HLSR B.S.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000103/2012-HLSR S.C.L.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000006/2012-HLSR G.M.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000083/2012-HLSR B.LL.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000057/2011-HLSR A.M.LL.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000092/2012-HLSR J.C.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000244/2003-HLSR M.S.LL.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004423/2012 A 004427/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/12/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004428/2012 A 004471/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/12/12 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT EXPT. 
36/12 

CAP VERMELL 
HOTEL PROYECTOS 
Y PROMOCIONES SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/12/12 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL NÚM. EXPT. 2006/140-EQ POL. 
2, PAR. 167 BUNYOLA 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/12/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

QUOTA ANYS 2011 I 2012 XARXA EUROPEA 
D'ENS LOCALS I REGIONALS PER A 
L'APLICACIÓ DEL CONVENI EUROPEU DEL 
PAISATGE 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

6000 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/12/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012014127 J.B.A.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/12/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012012669 B.S.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/12/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012010684 I.L.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/12/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012012678 A.M.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/12/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES DEL SERVEI 
D'ORDENACIÓ DEL TERRRITORI NÚM. 
Q/2012/1847 (15140) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1169,83 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/12/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES DEL SERVEI D'ITV 
NÚM. Q/2012/1848 (42200) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1016,72 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/12/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/119 FIREINER 
MALLORCA SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/12/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/166 A.M.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/12/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2012/1827 
DEL SERVEI D'ITV  

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

255,46 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/12/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2012/1842 
DEL SERVEI D'URBANISME (15110) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

5722,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/12/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2012/1847 
DEL SERVEI D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
(15140) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

850 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/12/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2012/1850 
DEL SERVEI D'ACTIVITATS CLASSIFICADES 
(17900) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

125,95 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/12/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004472/2012 A 004479/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/12/12 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000136/2011-HLSR A.M.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/12/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004480/2012  VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/12/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/193 SANGALANT SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/12/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004481/2012 A 004514/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

AL-2012/147 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS 
PASSEIG VORAMAR 
109 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

D'URBANISME I TERRITORI J/2012/247 
(12/2012) 

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012006802 P.G.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/12 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2011005765 B.L.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004515/2012 A 004517/2012 VARIS  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/12/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004518/2012 A 004533/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/12/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004534/2012 A 004540/2012 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/12/12 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 004541/2012 A 004611/2012 VARIS  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

30/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACT. NUM. 79/45300/2012090100  SENSE 
ESPECIFICAR 

4897,03 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

30/10/12 ALTRES ABONAMENT FACT. 33ª CERTIF. PROJECTE 
CONSERV. CTRES. ZONA 4 EXP. 16/09 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES 
MAN, SA 

49272,42 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

02/11/12 ALTRES ABONAMENT FACT. 32ª CERTIF. PROJECTE 
CONSERV. CTRES. CIM ZONA 7 EXP. 19/09 

ELSAMEX, SA 122764,21 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

02/11/12 ALTRES ABONAMENT FACT. 8ª CERTIF. PROJECT. 
ENLLAÇ MA-20 AMB MA-15 PER LA MA-3018 
EXP. 53/10 

MELCHOR 
MASCARO, SA 

448307,89 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

02/11/12 ALTRES ABONAMENT FACT. 40ª CERTIF. CONTRACTE 
SUBMINISTRAMENT ARRENDAMENT DE 
VEHICLES 2009-2013 EXP. 1/09 

SA NOSTRA DE 
RENTING, SA 

17533,23 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

02/11/12 ALTRES ABONAMENT FACT. 18ª CERTIF SERVEI 
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS 
ENLLUMENAT PUBLIC A CTRES. CIM ZONA A 
EXP. 34/10 

ROIG OBRES, 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT, SA 

10082,66 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO 6ª I 7ª FACTS. 
CONTRACTE SERVEIS ASSIST. TEC. 
SEGURETAT I SALUT OBRES ENLLAÇ MA-20 
AMB MA-15 PER MA-3018 EXP. 16/2011 

AZIMUT, SL 5162,57 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

06/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTS. NUM. 79/45300/2012091400 SENSE 
ESPECIFICAR 

2372,36 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

06/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES 79/45300/2012090900 SENSE 
ESPECIFICAR 

8360,04 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

06/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTS. 79/45300/2012092600 DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL 
MALLORCA, SL 

1271,33 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

06/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTS. 79/45300/2012091000 SENSE 
ESPECIFICAR 

626,61 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

06/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTS. 79/45300/20120919 SENSE 
ESPECIFICAR 

3174,48 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

06/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTS. 79/45300/20120922 SENSE 
ESPECIFICAR 

274,74 



 173

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

06/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTS. 79/45300/20120921 SR. J.F.C. 380,39 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

06/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTS. 79/45300/2012100200 ENDESA ENERGIA, 
SA UNIPERSONAL 

26377,18 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

06/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER NOVA LINIA SOTERRADA MT 
EXP. 2568/2012 

ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA 

 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

06/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO 1ª FACT. 
CONTRACTE MENOR SERVEI: TREBALL 
TOPOGRAFIA MA-6014 EXP. 11M03190 

Sr. J.A.M. 11522,7 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROV. PREU JUST FINCA 45-A OBRA: 
MILLORA MA-13 ADD. 42 EXP. CM 34 

M.C.LL. 1054,94 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROV. ADO FINCA 16 OBRA: VARIANT DEL 
PORT DE POLLENÇA TRAM II ADD. 11 EXP. 
175 

DIVERSOS 72030,32 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. 34ª CERTIF. PROJECTE 
CONSERVACIO XARXA CTRES. CIM ZONA 1 
EXP. 13/09 

COMSA 98765,51 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. 20ª CERTIF. PROJECTE 
VARIANT DE PORTO CRISTO MF1 EXP. 18/10 

UTE VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, 
SA - EXCAVACIONS 
S'HORTA 

36807,14 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. 21ª CERTIF. PROJECTE 
DE VARIANT DE LLUBI MF1 EXP. 18/10 

UTE VIAS Y 
CONSTRUCCIONES - 
EXCAVACIONS 
S'HORTA 

36807,15 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. 22ª CERTIF. PROJECTE 
DE VARIANT DE PORTO CRISTO MF1 EXP. 
18/10 

VIAS Y 
CONSTRUCCIONES - 
EXCAVACIONS 
S'HORTA 

18209,51 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. 23ª CERTIF. PROJECTE 
DE VARIANT DE PORTO CRISTO MF1 EXP. 
18/10 

VIAS Y 
CONSTRUCCIONES - 
EXCAVACIONS 
S'HORTA 

18010,33 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

08/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER INSTAL·LACIO DE 
MARQUESINES PER A TRANSPORT PUBLIC A 
PLATJA DE MURO EXP. 2790/2012 

AJUNTAMENT DE 
MURO 

 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

08/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER TANCAMENT DE FINCA A LA MA-
3320 EXP. 2799/2012 

S.R.R.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

08/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO DE 2ª I 3ª 
FACTS. CONTRACTE MENOR 
SUBMINISTRAMENT EQUIP CONTROL 
PREMSA MULTIASSAIGS IBERTEST EXP. 
12M01255 

SAE IBERTEST 672,6 
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

08/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIO DE LA 8ª FACT. 
CONTRACTE SERVEIS ASSISTENCIA TEC. 
SEGURETAT I SALUT OBRES ENLLAÇ MA-20 
AMB MA-15 PER MA-3018 EXP. 16/2011 

AZIMUT, SL 5162,67 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

09/11/12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE LA RESOLUCIO DE 
31/07/2012 D'AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIO FACT. S.A.E. 
IBERSET EXP. 79/45300/20120711 

SAE IBERSET 672,6 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

09/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER IMPERMEABILITZACIO I AÏLLANT 
DE COBERTA A LA MA-2022 EXP. 2797/2012 

M.R.J.C.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

09/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER FER XARXA DE BT A LA MA-
3320A EXP. 2153/2012 

F.L.M.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

12/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT.34ª CERTIF. PROJECTE 
CONSERVACIO CTRES. CIM ZONA 8 EXP. 
20/09 

MELCHOR 
MASCARO, SA 

67929,8 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

12/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. 18ª CERTIF. SERVEI 
MANT. INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT 
PUBLIC CTRES. CIM 2011-2014 ZONA B EXP. 
35/10 

ELECTROHIDRAULIC
A MANACOR, SA 

12752,09 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

12/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. 17ª CERTIF. 
CONSERVACIO INTEGRAL EIX PONENT-
LLEVANT EXP. 32/10 

UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

506948,25 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

12/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. 34ª CERTIF. PROJECTE 
CONSERVACIO XARXA CTRES. CIM ZONA 6 
EXP. 18/09 

AGLOMSA 106435,48 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

12/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIO FACT. NUM. 004/12 
PER FEINES DE PERITATGE EN RELACIO A 
LES DILIGENCIES PREVIES P.A. 1016/2009 

J.M.A.G. 77682 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

12/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER LEGALITZACIO DE PORXO I 
SAFAREIG A LA MA-15 EXP. 2771/2012 

A.LL.B.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

12/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER FER ACCES I CAMI TANCAMENT 
AMB PALS I REIXETA A LA MA-6014 EXP. 
2779/2012 

G.J.S.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

12/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER FER OBRES MENORS A LA MA-
3100 EXP. 2806/2012 

SOUTHFORK 
INVESTMENTS, SL 

 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

12/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER LEGALITZACIO I REFORMA 
MAGATZEM A LA MA-6100 EXP. 2747/2012 

J.B.M.S.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

13/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER FER PANTALLA ANTISONICA DE 
TERRA A LA MA-13 EXP. 2749/2012 

J.S.R.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

13/11/12 ALTRES INCREMENT DESPESA PER AUGMENT TIPUS 
D'IVA CONTRACTE: ASSISTENCIA TEC. 
COORDINACIO SEGURETAT I SALUT OBRES 
EXP. 4/2010 

BUREAU VERITAS 
ESPAÑOL, SA 

39,9 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

13/11/12 ALTRES INCREMENT DESPESA PER AUGMENT TIPUS 
D'IVA DEL CONTRACTE SUBMINISTRAMENT 
EXP. 12M01755 

BUSQUETS 
UNIFORMITAT, SLU I 
ALTRES 

288,92 
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

13/11/12 ALTRES INCREMENT DESPESA PER AUGMENT TIPUS 
D'IVA DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI  
EXP. 11M04390 

A.M.P.G. 150 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

13/11/12 ALTRES INCREMENT DESPESA CONTRACTE MENOR 
DE SERVEI EXP. 11M03190 

J.A.M. 507,77 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

13/11/12 ALTRES INCREMENT DESPESA CONTRACTE MENOR 
DE SERVEI EXP. 11M04790 

INGENIERIA DE 
SONDEOS DE DE 
BALEARES 

298,47 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

13/11/12 ALTRES INCREMENT DESPESA CONTRACTE MENOR 
DE SERVEI EXP. 11M05990 

ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA, SL 

287,62 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

13/11/12 ALTRES INCREMENT DESPESA CONTRACTE MENOR 
DE SERVEI EXP. 10M07390 

OLIVAR GESTIO I 
MEDI, SL 

224,25 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

13/11/12 ALTRES INCREMENT DESPESA CONTRACTE SERVEI 
PER AUGMENT DEL TIPUS D'IVA EXP. 23/2010 

SGS TECNOS, SA 63,18 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

13/11/12 ALTRES INCREMENT DESPESA CONTRACTE DE 
SERVEI PER AUGMENT DEL TIPUS D'IVA EXP. 
27/2010 

CONSULTORS 
D'ENGINYERIA I 
URBANISME, SL 

357,6 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

13/11/12 ALTRES INCREMENT DESPESA CONTRACTE DE 
SERVEI PER AUGMENT DEL TIPUS D'IVA EXP. 
21/2010 

ACCIONA 
INGENIERIA, SA 

1170 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

14/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES 79/45300/20121003 SENSE 
ESPECIFICAR 

173,53 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

14/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES 79/45300/20121001 SENSE 
ESPECIFICAR 

367,34 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

14/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES 79/45300/20120920 SENSE 
ESPECIFICAR 

2160,05 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

14/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES 79/45300/2012101000 DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL 
MALLORACA, SL 

1094,99 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

14/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES 79/45300/2012093000 SENSE 
ESPECIFICAR 

664,87 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

14/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACT. NUM. 017/121998 REF. 
79/45300/2012101100 

AMADIP-ESMENT 
FUNDACION 

65,34 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

14/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

TRAMESA FACT. 1209017 NUM. 
79/45300/2012101400 

TEMEL, SL 60,5 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

14/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

TRAMESA FACT. NUM A736624 REF. 
79/45300/201200 

INTERNACIONAL 
BALEAR COURIER, 
SL 

13,89 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

14/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PERMIS PER REFER PARET I TANCAMENT 
REIXETA EXP 2556/2012 

B.S.N.  



 176

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

15/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES NUM.  
79/45300/2012090700 

SENSE 
ESPECIFICAR 

311,76 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

15/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES NUM. 
79/45300/2012100900 

SENSE 
ESPECIFICAR 

79,12 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

15/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES NUM. 
79/45300/2012090500 

SENSE 
ESPECIFICAR 

1392,81 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

15/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. 34ª CERTIF. 
CONSERVACIO CTRES. ZONA 3 EXP. 15/09 

CONSTRUCCIONES 
LLULL SASTRE, SA 

144583,93 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

15/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROV. ADO PREU JUST FINCA 2.1 OBRA: 
ENLLAÇOS CAMI VELL DE SINEU AMB VIA 
CINTURA I CTRA. MANACOR ADD. 3 EXP. CM-
10 

DIVERSOS 2027,4 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

16/11/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

RECTIFICACIO ERRADA ADO DESPESA 
FINQUES 3,6,7,12 I ALTRES OBRA: 
CONDICIONAMENT MA-2040 ADD. 2 EXP. CM-
59 

SENSE 
ESPECIFICAR 

 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

16/11/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROV. PREU JUST ADO FINCA 9.1 OBRA: 
VARIANT DE ALCUDIA ADD. 38 EXP. 134 

J.M.A. 1944,77 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

16/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. 34ª CERTIF. PROJECTE 
CONSERVACIO XARXA CTRES. ZONA 2 EXP. 
14/09 

CONSTRUCCIONES 
LLULL SASTRE, SA 

94321,36 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

16/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER CONSTRUCCIO DE PARET A LA 
MA-3340 EXP. 2795/2012 

ALMENDRAS Y 
FRUTOS SECOS, SL 

 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

19/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES NUM. 
79/45300/201201700 

SENSE 
ESPECIFICAR 

720,16 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

19/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES NUM. 
79/45300/201201600 

SENSE 
ESPECIFICAR 

855,9 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

19/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES NUM. 79/45300/20121005 SENSE 
ESPECIFICAR 

5241,62 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

19/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES NUM. 79/45300/20121006 GENERAL DE 
SERVICIOS ITV, SA 

550,72 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

19/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER CANVIAR EMPLAÇAMENT 
PORTELL MA-6110 EXP. 2850/2012 

L.B.B. EN REP DE 
C.M.D. 

 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

19/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER SUBSTITUCIO CANONADA 
D'AIGUA MA-10 EXP. 2438/2012 

J.S.E.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

19/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER TANCAMENT AMB PALS I 
REIXETA MA-3413 EXP. 2815/2012 

B.M.F.A.  



 177

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

19/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER COL·LOCACIO PANCARTES 
FESTA DEL VI MA-13 EXP. 2844/2012 

AJUNTAMENT 
SANTA MARIA DEL 
CAMI 

 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

19/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER INSTAL·LACIO CARTELLS "FIRA 
TEATRE INFANTIL" MA-15; MA-5110 EXP. 
2827/2012 

AJUNTAMENT DE 
VILAFRANCA 

 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

19/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER COL·LOCACIO PANCARTES FIRA 
STOCKS I TAPES MA-13 EXP. 2812/2012 

AJUNTAMENT 
BINISSALEM 

 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

19/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER COL·LOCACIO PANCARTES FIRA 
VEHICLES D'OCASSIO MA-13 EXP. 2811/2012 

AJUNTAMENT 
BINISSALEM 

 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

19/11/12 INICIAR 
EXPEDIENT 

RECLAMACIO DANYS A CTRES. CIM REF. DA-
37/12 

S.V.V. 407,94 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

20/11/12 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

APROV. LIQUIDACIO OBRES REHABILITACIO 
DEL FERM MA-10 EXP. 42/2010 

AMER E HIJOS, SA 0 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

20/11/12 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

EXP. DA-30/12 DANYS PRODUÏTS A LES 
CTRES. 

J.O.LL. 1355,49 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

20/11/12 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

EXP. DA-19/12 PER DANYS PRODUÏTS A 
CTRES 

S.E.R. 2991,31 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

20/11/12 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

EXP. DA-36/12 PER DANYS PRODUÏTS A 
CTRES 

TUBOSA BALEAR, SL 1364,23 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

20/11/12 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

EXP. DA-35/12 PER DANYS PRODUÏTS A 
CTRES 

BALIZAMIENTOS Y 
SEÑALIZACIONES 
DE MALLORCA, SL 

590,58 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

20/11/12 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

EXP. DA-33/12 PER DANYS PRODUÏTS A 
CTRES 

M.G.R.G. 705,92 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

20/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER ARREGLAR ESBOLDRECS EN 
PARET, PALS I REIXETA I FER ACCES MA-6014 
EXP. 2826/2012 

F.T.J.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

20/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES NUM. 
79/45300/2012101800 

SOLRED, SA 12037,54 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

20/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES NUM. 
79/45300/2012100800 

EMAYA, SA 3151,14 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

21/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. 8ª CERTIF. ENLLAÇ MA-13 
AMB CAMI DE SA CABANA EXP. 51/10 MF1 

UTE ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURA
S, SA I FERRER 
PONS HERMANOS, 
SA 

146528,83 
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

21/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. 1ª CERTIF. PROJECTE 
COMPLEMENTARI OBRA DE FABRICA A 
ENLLAÇ MA-13 AMB CAMI DE SA CABANA 
EXP. 51/10 MF1 

UTE ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURA
S, SA - FERRER 
PONS HERMANOS, 
SA 

345300,86 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

21/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. 17ª CERTIF. 
CONSERVACIO INTEGRAL MA-13 I MA-13A 
2011-2014 EXP. 33/10 

UTE CONSERVACIO 
INTEGRAL MA-13 

156079,51 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

21/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. 24ª CERTIF. MODIFICAT 
NUM. 1 PROJECTE VARIANT DE LLUBI MF1 
EXP. 17/10 

UTE VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, 
SA - EXCAVACIONES 
S'HORTA 

212066,23 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

21/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT 2ª FACT. CONTRACTACIO 
MENOR SERVEI: TREBALL TOPOGRAFIA 
VARIANT NORD D'INCA EXP. 11M04590 

INSULAR SURVEY, 
SLP 

13570 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

21/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER ANIVELLACIO TERRENYS PER 
CULTIU MA-4040 EXP. 2838/2012 

JARDINERIAS Y 
FORESTACIONES 
MALLORQUINAS, SL 

 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

21/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER EIXAMPLAR ENTRADA MA-6040 
EXP. 2832/2012  

X.A.M.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

22/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER TANCAMENT AMB PALS I 
REIXETA MA-2020 EXP. 2836/2012 

G.G.R  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

22/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER PROJECTE SOTERRAMENT 
LABT CT 15302 A LA MA-3440 EXP. 2783/2012 

ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA 

 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

22/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER TANCAMENT AMB PALS I 
REIXETA A LA MA-4033 EXP. 739/2010b 

J.M.C.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

22/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES NUM. 79/45300/20121007 SENSE 
ESPECIFICAR 

2012,14 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

22/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES NUM. 
79/45300/2012101300 

SENSE 
ESPECIFICAR 

566,53 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

23/11/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

DIETES MANUTENCIO PER RAO DE SERVEI 
MES SETEMBRE 2012 CTRES 

DIVERSOS  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

23/11/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL 
PROPI I INTEGRAT CIM SETEMBRE 2012 

DIVERSOS  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

23/11/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

PERSONAL PROPI I INTEGRA CIM MES 
SETEMBRE 2012 

G.M.J. I ALTRES  
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

23/11/12 ALTRES ABONAMENT INDEMNITZACIO PER RAO DE 
SERVEI DE GUARDIA PER A ACTUACIONS 
D'EMERGENCIES PERIODE 3/09/2012 A 
1/10/2012 

A.M.G. I ALTRES 8122,45 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

26/11/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

FINCA 100.1 ADD. 36 EXP. CM-32 TM SANT 
JOAN 

B.S.R. 37735,29 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

26/11/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

FINCA 14 OBRA: MONTUÏRI - SANT JOAN EXP. 
CM-50 ADD. 25 

F.B.A. 3101,9 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

26/11/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

FINCA 42 OBRA: CONDICIONAMENT CTRA. C-
503 ADD. 24 EXP. 137 

A.J.M. 722,55 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

26/11/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

FINCA 168, 184 I ALTRES OBRA: MILLORA MA-
5020 ADD. 15 EXP. CM-60 

A.F.F. I ALTRES 7515,59 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

26/11/12 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

FINCA 44.1 OBRA: DESDOBLAMENT MA-15 
ADD. 126 EXP. CM-31 

F.A.J. 191,98 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

26/11/12 ALTRES CANCEL·LACIO DIPOSIT FINCA 4 
DESDOBLAMENT MA-15 ADD. 34 EXP. CM-31 

C.M.S. 37177,44 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

26/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACT. 24ª CERTIF. PROJECTE 
VARIANT PORTO CRISTO EXP. 18/10 

UTE VIAS Y 
CONSTRUCCIONES - 
EXCAVACIONES 
S'HORTA 

293523,59 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

26/11/12 ALTRES INCREMENT DESPESA CONTRACTE: ASSIST. 
TEC. SEGURETAT I SALUT OBRES VARIANT 
DE LLUBI EXP. 29/2010 

SGS TECNOS, SA 19824 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

26/11/12 ALTRES INCREMENT DESPESA CONTRACTE: 
REDACCIO REFORMAT PROJECTE MILLORA 
ENLLAÇ DE SON HUGO EXP. 12M00955 

AZIMUT 
ENGINGERS, SL 

11328 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

26/11/12 ALTRES INCREMENT DESPESA CONTRACTE: ASSIST. 
TEC. ELABORACIO REFORMA 
INSTAL·LACIONS TUNEL SON VIC EXP. 
12M01655 

RATIO & ENGINE, SL 18585 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

26/11/12 ALTRES INCREMENT DESPESA CONTRACTE: 
RESOLUCIO INTERFERENCIES LINIA BT 
OBRES MODIFICAT NUM. 1 CONDICIONAMENT 
MA-2130 

ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA, SLU 

18313,71 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

26/11/12 ALTRES INCREMENT DESPESA CONTRACTE: ASSIST. 
TEC. INSPECCIO QUADRES ENLLUMENAT 
PUBLIC ANY 2012 EXP. 12M01055 

TELEGESTION, 
SISTEMAS Y 
SERVICIO 
ENERGETICOS, SL 
(TESYSE) 

8224,6 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

26/11/12 ALTRES INCREMENT DESPESA CONTRACTE: 
SOTERRAMENT INSTAL·LACIONS 
ELECTRIQUES BT OBRES VARIANT DE LLUBI 
EXP. 12M01155 

ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA 

4544,83 
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

26/11/12 ALTRES INCREMENT DESPESA CONTRACTE: ASSIST. 
TEC. RESTAURACIO MOLI MA-13 SA POBLA 
EXP. 11M012290 

F.S.F. 16123,81 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

26/11/12 ALTRES INCREMENT DESPESA CONTRACTE: ASSIST. 
TEC. SEGURETAT I SALUT OBRES VARIANT 
DE PORTO CRISTO TRAM I EXP. 30/2010 

ENCOAB, SL 18998 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

26/11/12 ALTRES INCREMENT DESPESA CONTRACTE: ASSIST. 
TEC. REDACCIO PROJECTE CONSTRUC. I 
MILLORA NOUS ACCESSOS MA-19 
MERCAPALMA I CARREFOUR EXP. 13/2010 

IDOM INGENIERIA I 
SISTEMAS, SA 

53100 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

26/11/12 ALTRES INCREMENT DESPESA CONTRACTE: ASSIST. 
TEC. SEGURETAT I SALUT OBRES VARIANT 
DE SON SERVERA EST EXP. 3/2010 

ATP ASESORIA 
TECNICA Y 
PROYECTOS S. XXI, 
SL 

37760 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

26/11/12 ALTRES INCREMENT DESPESA CONTRACTE: ASSIST. 
TEC. AVALUACIO IMPACTE AMBIENTAL 
DESDOBLAMENT MA-19 LLUCMAJOR-
CAMPOS EXP. 12M01555 

A.M.P.G. 14160 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

26/11/12 ALTRES INCREMENT DESPESA CONTRACTE: ASSIST. 
TEC. REDACCIO PROJECTE CONSTRUC. 
PROLONGACIO MA-30 FINS AL CAMI DELS 
REIS ACCESSOS A S'INDIOTERIA EXP. 22/2010 

AYESA 4602 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

26/11/12 ALTRES INCREMENT DESPESA CONTRACTE: ASSIST. 
TEC. PER ELABORACIO PROJECTE 
REHABILITACIO TUNEL SON VIC EXP. 
12M00190 

ACCIONA 
INGENIERIA, SAU 

21122 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

26/11/12 ALTRES INCREMENT DESPESA CONTRACTE: 
ADQUISICIO VESTUARI PERSONAL BRIGADES 
GESTIO PROPIA EXP. 11M03490 

BUSQUETS 
UNIFORMIDAD, SLU I 
ALTRES 

 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

26/11/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMIS PER INSTAL·LACIO ARBRE 
METAL·LIC DE NADAL A LA MA-1014 EXP. 
2829/2012 

AJUNTAMENT DE 
CALVIA 

 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/11/12 PRORROGA 
INTERINITAT 

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL PROGRAMA 
D'IMPLANTACIÓ D'UNA XARXA D'OFICINES 
INTEGRADES D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ A 
L'ÀMBIT DE LES ILLES BALEARS 

MALE  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER ACORD 
DEL CONSELL EXECUTIU DE DATA 01/10/2008, 
ACTIVITAT "LLIGA DE FÚTBOL" 

POBLENC ATLÈTIC 1300 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE PAGAMENT, SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL CONSELL 
EXECUTIU DE 01/10/2008, ACTIVITAT 
"CONFERÈNCIES, ESCOLA DE NATACIÓ, 
CAMPIONAT DE MALLORCA I DE BALEARS" 

CLUB NATACIÓ 
SANT AGUSTÍ 

605 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE PAGAMENT, SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL CONSELL 
EXECUTIU DE 01/10/2008, ACTIVITAT 
"NATACIÓ" 

CLUB NATACION LA 
SALLE 

2300 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CIM EN DATA 18/05/2011 

ASSOCIACIÓ VEÏNS 
Y GENT GRAN SANT 
JOSEP OBRER - 
SON COC- 

2907,04 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CIM EN DATA 18/05/2011 

ASSOCIACIÓ DE 
VECINOS "REYES 
CATÓLICOS" 
(SECCIÓ GENT 
GRAN) 

3992,06 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CIM EN DATA 18/05/2011 

ASSOCIACIÓ DE 
JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS DE 
SON GOTLEU Y CAN 
CAPAS 

5772,05 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CIM EN DATA 18/05/2011 

ASSOCIACIÓ 
JUBILATS I 
PENSIONISTES 
PROGRESISTES DE 
MALLORCA 

5767,7 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CIM EN DATA 18/05/2011 

ASSOCIACIÓ DE 
JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS DE 
CALA MILLOR 

10921,54 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CIM EN DATA 18/05/2011 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONAS 
MAYORES DE INCA - 
LLAR DELS PADRINS 

10192,5 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CIM EN DATA 18/05/2011 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN CAMPANERA 

4756,5 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I PROPOSTA PAGAMENT, 
SUBVENCIÓ PER ACORD DEL CONSELL 
EXECUTIU 11/09/2012, ACTIVITAT "III FIRA 
D'ESCACS SUB 16 AGORA" 

CLUB MEGAESCACS 
CALVIÀ 

1801,13 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT SUBVENCIÓ APROVADA 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CIM EN DATA 
11/09/2012 ACTIVITAT "CAMPIONAT 
D'ESPANYA DE PATINATGE ARTÍSTIC" 

FEDERACIÓ DE 
PATINATGE DE LES 
ILLES BALEARS 

900,56 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT SUBVENCIÓ APROVADA 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CIM EN DATA 
11/09/2012 ACTIVITAT "TORNEIG D'ESCACS 
ESPIRAL 2012" 

ENTITAT GRUP 
ESPIRAL 

450 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT SUBVENCIÓ APROVADA 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CIM EN DATA 
11/09/2012 ACTIVITAT "VI TORNEIG ESCOLAR 
FESTES DE LA BEATA" 

ASSOCIACIÓ DE 
MONITORS 
D'ESCACS DE LES 
ILLES BALEARS 

787,99 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT SUBVENCIÓ APROVADA 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CIM EN DATA 
11/09/2012 ACTIVITAT "IV TORNEIG D'ESCACS 
SA POBLA" 

ASSOCIACI¿DE 
MONITORS 
D'ESCACS DE LES 
ILLES BALEARS 

562,85 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT SUBVENCIÓ APROVADA 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CIM EN DATA 
11/09/2012 ACTIVITAT "ESCACS POPULAR" 

CLUB D'ESCACS 
MARIA DE LA SALUT 

1013,13 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT SUBVENCIÓ APROVADA 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CIM EN DATA 
11/09/2012 ACTIVITAT "ESCACS POPULAR" 

CLUB D'ESCACS 
MARIA DE LA SALUT 

1125,7 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT SUBVENCIÓ APROVADA 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CIM EN DATA 
11/09/2012 ACTIVITAT "TROFEU JUDO FESTES 
DE SINEU" 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE JUDO 

656,63 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT SUBVENCIÓ APROVADA 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CIM EN DATA 
11/09/2012 ACTIVITAT "STAGE JUDO" 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE JUDO 

1013,13 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT SUBVENCIÓ APROVADA 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CIM EN DATA 
11/09/2012 ACTIVITAT "STAGE INICIACIÓ A LA 
COMPETICIÓ" 

ESCOLA 
TAEKWONDO 
HWARANG DE 
LLUCMAJOR 

778,25 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I ORDRE DE PAGAMENT 
CORRESPONENT SUBVENCIÓ APROVADA 
PER CONSELL EXECUTIU DEL CIM EN DATA 
11/09/2012 ACTIVITAT "XXI CARRERA DE BTT 
TORRENT GROS" 

CLUB CICLISTA SA 
INDIOTERIA 

900,56 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CIM EN DATA 01/10/2008 
ACTIVITAT DE JUDO 

AOL 800 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CIM EN DATA 01/10/2008 
ACTIVITAT DE JUDO 

NSA 800 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 ALTRES DECLARACIÓ DE PÈRDUA DEL DRET AL 
COBRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PEL PROJECTE DE 
MANTENIMENT DE PISCINES COBERTES 

AJUNTAMENT DE 
FELANITX 

3219,71 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 ALTRES DECLARACIÓ PÈRDUA DEL DRET AL 
COBRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEPIDA PEL PROJECTE DE L'ESCOLA 
LUDICOESPORTIVA ESTIU 2010 

AJUNTAMENT DE 
FELANITX 

2164,58 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS 12ENES JORNADES 
"ANTONI VARÉS" - GIRONA 22 I 23 NOVEMBRE 
2012 

FBS  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO PER HAVER-SE JUSTIFICAT LA 
REALITZACIÓ DEL CONCERT MUSICAL DEL 
GRUP ARPELLOTS HAVENERES BAND, 
SUBVENCIONAT DINS EL CIRCUIT DE MÚSICA 
TRADICIONAL 2012 

ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNATS DEL PLA 
DE SANT JORDI 

600 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1478, FRA. A12/10180 DATA 
29.10.2012, DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL 
I ASSOCIACIONISME, EXERCICI 2012 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL 
MALLORCA, SL 

97,2 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/11/12 ARXIU 
EXPEDIENT 

CADUCITAT I ARXIU DE L'EXPEDIENT 
SANCIONADOR 2/11 PER LA INTERVENCIÓ 
FETA A LA TORRE NOVA DE SA ROCA FESA 
DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ 

AJUNTAMENT DE 
SANTANYÍ 

300 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/11/12 ARXIU 
EXPEDIENT 

CADUCITAT I ARXIU DE L'EXPEDIENT 
SANCIONADOR 3/11 PER LA INTERVENCIÓ 
FETA A LA FORTALESA DE PORTOPETRO DEL 
TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ 

AJUNTAMENT DE 
SANTANYÍ 

 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I PROPOSTA DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL CONSELL 
EXECUTIU 11 SETEMBRE 2012, ANY 2012 

CLUB VOLEIBOL 
MANACOR 

910,4 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I PROPOSTA DE PAGAMENT 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER ACORD DEL CONSELL 
EXECUTIU 11 SETEMBRE 2012, ANY 2012 

CLUB ESCOLA 
EQUITACIÓ SON 
MENUT 

787,99 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/11/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ DE L'ERROR MATERIAL 
ARITMÈTIC OBSERVAT EN L'ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU 30.11.2011, 
D'ADJUDIACIÓ DEL LOT-3 - DE BIBLIOTEQUES 
MUNICIPALS DE MALLORCA 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER, S.L. 

131648,8 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
A LA SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 18.05.2011 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONAS 
MAYORES DE LA 
TERCERA EDAT DEL 
COLL D'EN 
REBASSA NTRA 
SRA. DEL CARMEN 

12000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
A LA SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 18.05.2011 

ASSOCIACIÓ CLUB 
TERCERA EDAD DEL 
POLÍGONO DE 
LEVANTE 

2887,88 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
A LA SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 18.05.2011 

ASSOCIACIÓ DE 
GENT GRAN DE 
SANT FRANCESC 

6044,87 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
A LA SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 18.05.2011 

ASSOCIACIÓ 
TERCERA EDAT DE 
MANACOR I 
COMARCA 

2935,88 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
A LA SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 18.05.2011 

ASSOCIACIÓ 
D'AMICS DE LA 
GENT GRAN DE 
MOSCARI 

10885,5 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
A LA SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 18.05.2011 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES MAJORS 
SA CABANA 

9754,87 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
A LA SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 18.05.2011 

ASSOCIACIÓ DE 
GENT GRAN DE 
MONTUÏRI 

2865,29 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
A LA SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 18.05.2011 

ASSOCIACIÓ 
TERCERA EDAT 
"COLONYA" DE 
POLLENÇA 

3841,51 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
A LA SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 18.05.2011 

ASSOCIACIÓ DE 
JUBILADOS DE LA 
URBANIZACIÓ 
BELLAVISTA 

3687,91 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
A LA SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 18.05.2011 

ASSOCIACIÓ DE 
PENSIONISTES I 
JUBILATS DE SANTA 
MARIA DEL CAMÍ 

4780,06 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
A LA SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 18.05.2011 

ASSOCIACIÓ GENT 
MAJOR DE S'HORTA 

3336,55 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
A LA SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 18.05.2011 

ASSOCIACIÓ 
JÓVENES 
JUBILADOS DES 
CAMI DE SA FITA 

2925,99 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
A LA SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 04.05.2011 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONAS 
MAYORES DE SON 
FORTEZA 

1000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
A LA SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 04.05.2011 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DE SON 
FERRIOL 

1000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
A LA SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 04.05.2011 

CLUB BONAIRE 
ASSOCIACIÓ 
PENSIONISTES DES 
CRÈDIT 

1000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
A LA SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 04.05.2011 

ASSOCIACIÓ DE LA 
TERCERA EDAD DE 
SANTA EUGENIA 

967,12 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
A LA SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 04.05.2011 

ASSOCIACIÓ DE LA 
TERCERA EDAD DE 
LA VILLA DE 
BANYALBUFAR 

1000 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
A LA SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 04.05.2011 

ASSOCIACIÓ 
TERCERA EDAT DE 
SOLLER 

1000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
A LA SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 04.05.2011 

ASSOCIACIÓ DE LA 
TERCERA EDAD DE 
FORNALUTX 

1000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
A LA SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 04.05.2011 

ASSOCIACIÓ 
AMIGOS TERCERA 
EDAD DE 
BINISSALEM 

1000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
A LA SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 04.05.2011 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DE 
PORTOCOLOM 

1000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT, SUBVENCIÓ 
APROVADA PEL CONSELL EXECUTIU 
01.10.2008, ACTIVITAT "CONTROLS ESCOLAR, 
CAMPIONAT DE MALLORCA, CAMPIONAT DE 
BALEARS I COPA FEDERACIÓ" 

CLUB GINMÀSTICA 
RÍTMICA ESPORTIVA 
SINEU 

415,12 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT, SUBVENCIÓ 
APROVADA PEL CONSELL EXECUTIU 
01.10.2008, ACTIVITAT "CAMPIONAT DE 
BALEARS I D'ESPANYA, LLIGA NACIONAL I 
CURSOS TECNIFICACIÓ I FORMACIÓ" 

JUDO CLUB 
SAMURAI 

488,37 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO, CONVOCATÒRIA DE 
SUPORT GENÈRIC A LA PRODUCCIÓ 
EDITORIAL I FONOGRÀFICA EN LLENGUA 
CATALANA PER A L'ANY 2010 (FAS 2) 

DOCUMENTA 
BALEAR SL 

165,46 



 189

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1431 (34200/20121022), FRA 
201200143, 201201198, 201203093, 201203490, 
DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 

PLANISI S.A. 228,36 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I PROPOSTA DE PAGAMENT, 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU 11.09.2012, ACTIVITAT 
"FAMILIA Y JÓVENES" 

BOOKACTIVITY.ES 
(YAF) 

4797,15 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I PROPOSTA PAGAMENT, 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER ACOR DEL 
CONSELL EXECUTIU 11.09.2012, ACTIVITAT 
"TANCAT INTERNACIONAL FBE" 

FEDERACIÓ BALEAR 
D'ESCACS 

900,56 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I PROPOSTA PAGAMENT, 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER ACOR DEL 
CONSELL EXECUTIU 11.09.2012, ACTIVITAT 
"MARXA DE'S GÜELL A LLUC A PEU" 

ASSOCIACIÓ DE 
PROTECCIÓ 
CIUTADANA GRUP 
GÜELL 

803,24 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I PROPOSTA PAGAMENT, 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER ACOR DEL 
CONSELL EXECUTIU 11.09.2012, ACTIVITAT 
"CAMPUS DE VOLEIBOL I JORNADA TÈCNICA" 

CLUB VOLEIBOL 
MANACOR 

623,85 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO PARTIDA 20.33490.48903 (REF. 22012/667), 
SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓ DE LA 
CATALOGACIÓ DEL FONS DE LA BIBLIOTECA 
DIOCESANA 

BISBAT DE 
MALLORCA 

25000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/11/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

MODIFICAR RESOLUCIÓ DE DATA 14/05/2012 
D'ADO Q/2012/613 (34200/20120504), FRA 
201203490 DATA 01/05/2012, DESPESES DEL 
POLIESPORTIU SANT FERRAN 

VARIS 912,73 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL FOMENT 
I LA PROMOCIÓ DE L'ARTESANIA PER A L'ANY 
2011, LÍNIA 5 

IVN 2269,71 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO DE L'OBLIGACIÓ PER LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS D'AJUTS 
PER INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES I/O 
PALEONTOLÒGIQUES A MALLORCA 2012 

ASSOCIACIÓ 
TALAYOTS.COM 
(SES PAÏSES) 

20000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I PROPOSTA PAGAMENT, 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER ACOR DEL 
CONSELL EXECUTIU 11.09.2012, ACTIVITAT "I 
TRIAL DE SANT MARÇAL" 

MOTOCLUB 
MARRATXÍ 

450,28 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I PROPOSTA PAGAMENT, 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER ACOR DEL 
CONSELL EXECUTIU 11.09.2012, ACTIVITAT 
"XX VOLTA EN PIRAGUA A SA DRAGONERA" 

AGRUPACIÓ 
ESPORTIVA 
VOLTORS OJE 

1542,52 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I PROPOSTA PAGAMENT, 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER ACOR DEL 
CONSELL EXECUTIU 11.09.2012, ACTIVITAT 
"24 HORES" 

ASSOCIACIÓ 
ESPORLES 
BÀSQUET CLUB 

1463,41 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO CONVOCATÒRIA DE 
SUPORT GENÈRIC A LA PRODUCCIÓ 
EDITORIAL I FONOGRÀFICA EN LLENGUA 
CATALANA PER A L'ANY 2010 (FASE 2) 

DOCUMENTA 
BALEAR SL 

551,52 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO CONVOCATÒRIA DE 
SUPORT GENÈRIC A LA PRODUCCIÓ 
EDITORIAL I FONOGRÀFICA EN LLENGUA 
CATALANA PER A L'ANY 2010 (FASE 2) 

DOCUMENTA 
BALEAR SL 

455,01 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO CONVOCATÒRIA DE 
SUPORT GENÈRIC A LA PRODUCCIÓ 
EDITORIAL I FONOGRÀFICA EN LLENGUA 
CATALANA PER A L'ANY 2010 (FASE 2) 

DOCUMENTA 
BALEAR SL 

937,59 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO CONVOCATÒRIA DE 
SUPORT GENÈRIC A LA PRODUCCIÓ 
EDITORIAL I FONOGRÀFICA EN LLENGUA 
CATALANA PER A L'ANY 2010 (FASE 2) 

DOCUMENTA 
BALEAR SL 

792,81 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/11/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE OCTUBRE 2012 

MRJ 134 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/11/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE OCTUBRE 2012 

JTRM 121,51 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/11/12 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ DE REALITZACIÓ DE CURS DE 
FORMACIÓ "PRODUCCIÓN DE LIBROS 
DIGITALES EN EPUB" ENTRE 09.10.2012 I 
16.11.2012 

CLM 135 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1538 (34200/20121030), 
DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN, EXERCICI 2012 

VARIS 1385,63 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1536 (34101/20121112) FRA S-107 
DATA 02/11/2012. DESPESES DE L'ESPORT 
ESCOLAR, EXERCICI 2012 

GERMATUR 
GESTION SL 

2468,4 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1537 (34003/20121112) FRA 
400420646 DATA 08/10/2012, DESPESES DE 
MEDICINA ESPORTIVA, EXERCICI 2012 

CANON ESPAÑA SA. 304,41 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA F04.12-2090 DATA 29/10/2012 
(20/34002/22720), DESPESES PELS SERVEIS 
PREVENTIUS SANITARIS - DI ESPORTS, 
PRESSUPOST 2012 

SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 
GENERALES S.L. 

644,06 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO PER HAVER-SE JUSTIFICAT LA 
REALITZACIÓ DEL CONCERT MUSICAL 
SUBVENCIONAT DINS EL CIRCUIT DE MÚSICA 
TRADICIONAL 2012 

ASSOCIACIÓ GRUP 
DE BALL 
MALLORQUÍ AL-
RIYAD 

100 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO PER HAVER-SE JUSTIFICAT LA 
REALITZACIÓ DEL CONCERT MUSICAL 
SUBVENCIONAT DINS EL CIRCUIT DE MÚSICA 
TRADICIONAL 2012 

GRUP DE BALL 
MALLORQUÍ AL-
RIYAD 

100 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO PER HAVER-SE JUSTIFICAT LA 
REALITZACIÓ DEL CONCERT MUSICAL 
SUBVENCIONAT DINS EL CIRCUIT DE MÚSICA 
TRADICIONAL 2012 

ASSOCIACIÓ GRUP 
DE BALL 
MALLORQUÍ AL-
RIYAD 

100 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICAR RESOLUCIÓ DE RO DE DATA 
10/08/2012 I 19/09/2012 

ESPORTS 85, SL. 51528,98 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO 20.33430.48908 (REF. 22012/329) FEDERACIÓ DE 
MÚSICA I BALL 
MALLORQUÍ 

16904,26 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO 20.33430.48908 (REF. 22012/329) FEDERACIÓ DE 
MÚSICA I BALL 
MALLORQUÍ 

16904,26 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE OCTUBRE 2012 

RLR 20,17 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE SETEMBRE 2012 

NBA 33,62 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE OCTUBRE 2012 

MANG 30,88 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 ALTRES INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESES PER 
REALITZACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ 
"PRODUCCIÓN DE LIBROS DIGITALES EN 
EPUB" - MATRÍCULA 

CLM 135 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO (20.33200.62840-AD 220120000568), FRA 2 
DATA 01/10/2012, DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS, EXERCICI 
2012 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS S.L.-
CUENTOS DEL 
MUNDO SHALIB S.L. 

26001,33 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
A LA SUBVENCIÓ APROVADA PEL CONSELL 
EXECUTIU EN DATA 1.10.2008 ACTIVITAT 
"STAGE PRETEMPORADA" 

CLUB NATACIÓ 
PALMA DE 
MALLORCA 

1551,92 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA 05.009 DATA 09/11/2012, DESPESES 
DEL SERVEI D'ORGANITZACIÓ DE LA II 
JORNADA FORMATIVA SOBRE LA GESTIÓ DE 
L'ESPORT BASE ALS MUNICIPIS DE 
MALLORCA - DI ESPORTS, PRESSUPOST 2012 

CATMA SL 5879,26 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA 1201534 DATA 29/10/2012 
(20/34200/22199-AD 220120002000) DESPESES 
DE SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES I 
MATERIALS ESPECÍFICS DE LA PISCINA I 
DESCALCIFICADOR POL. SAN FERRAN, 
PRESSUPOST 2012 

DETERGENTES 
BRUGUERA SL 

454,36 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO (20.33430.48900 - 22012/324) PER HAVER-
SE JUSTIFICAT LA REALITZACIÓ DEL 
CONCERT MUSICAL SUBVENCIONAT DINS EL 
CIRCUIT DE MÚSICA TRADICIONAL 2012 

OBRA CULTURAL 
BALEAR 

350 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

: RO (20.33430.48900 - 22012/324) PER HAVER-
SE JUSTIFICAT LA REALITZACIÓ DEL 
CONCERT MUSICAL SUBVENCIONAT DINS EL 
CIRCUIT DE MÚSICA TRADICIONAL 2012  

OBRA CULTURAL 
BALEAR 

300 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

: RO (20.33430.48900 - 22012/324) PER HAVER-
SE JUSTIFICAT LA REALITZACIÓ DEL 
CONCERT MUSICAL SUBVENCIONAT DINS EL 
CIRCUIT DE MÚSICA TRADICIONAL 2012  

OBRA CULTURAL 
BALEAR 

350 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 4 MAIG 2011 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DE SON REAL 

982,25 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 4 MAIG 2011 

ASSOCIACIÓ DE LA 
TERCERA EDAT 
"NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN" 

1000 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 4 MAIG 2011 

ASSOCIACIÓ DE LA 
TERCERA EDAT 
"NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN" 

1000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 4 MAIG 2011 

ASSOCIACIÓ DE LA 
REAL HERMANDAD 
DE VETERANOS DE 
LAS FF.AA Y DE LOS 
COLEGIOS DE LA 
GUARDIA CIVIL 

1000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 4 MAIG 2011 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONAS 
MAYORES GALÓN 
DE ORO 

1000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 4 MAIG 2011 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONAS 
MAYORES DEL 
MOLINAR 

1000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 18 MAIG 2011 

ASSOCIACIÓ CLUB 
TERCERA EDAT DE 
SON OLIVA 

4416,75 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 18 MAIG 2011 

ASSOCIACIÓ VEÏNS 
SECCIÓ GENT GRAN 
LA SOLEDAD 

7150,8 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 18 MAIG 2011 

ASSOCIACIÓ GRUP 
D'ESPLAI DE 
PERSONES MAJORS 
D'ESTABLIMENTS 

5841,97 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 18 MAIG 2011 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONAS 
MAYORES DE SON 
FORTEZA 

7886,32 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 18 MAIG 2011 

ASSOCIACIÓ 
PERSONAS 
MAYORES DE CAS 
CAPISCOL I SON 
BUSQUETS 

6270,9 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 18 MAIG 2011 

ASSOCIACIÓ GENT 
D'INCA 

7638,72 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 18 MAIG 2011 

ASSOCIACIÓ CLUB 
SOCIOCULTURAL 
DE SES SALINES 

3533,4 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 18 MAIG 2011 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS 
DES PIL·LARÍ 

5676,04 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 18 MAIG 2011 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONAS 
MAYORES GALÓN 
DE ORO 

3114,6 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT CORRESPONENT 
SUBVENCIÓ APROVADA PER CONSELL 
EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
DATA 18 MAIG 2011 

ASSOCIACIÓ 
BALEAR 
D'ESCLEROSI 
MÚLTIPLE ABDEM 

2080,48 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I PROPOSTA DE PAGAMENT, 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU D'11 DE SETEMBRE 2012 

FOCUSFUTBOL SC 381,4 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I PROPOSTA DE PAGAMENT, 
SUBVENCIÓ CONCECIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU D'11.09.2012, ACTIVITAT 
"CAMPUS SAN PERE" 

ASSOCIACIÓ 
ESPORLES 
BÀSQUET CLUB 

319,65 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I PROPOSTA DE PAGAMENT, 
SUBVENCIÓ CONCECIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU D'11.09.2012, ACTIVITAT 
"CONCENTRACIÓ ALT RENDIMENT" 

FEDERACIÓ BALEAR 
D'ESCACS 

787,99 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I PROPOSTA DE PAGAMENT, 
SUBVENCIÓ CONCECIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU D'11.09.2012, ACTIVITAT 
"IV TRIATLÓ POPULAR PORTOCOLOM" 

CLUB TRIATLÓ 
PORTOCOLOM 

1007,36 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I PROPOSTA DE PAGAMENT, 
SUBVENCIÓ CONCECIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU D'11.09.2012, ACTIVITAT 
"16È MITIN ATLETISME AMISTAT" 

CLUB ATLETISME 
AMISTAT 

1238,27 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I PROPOSTA DE PAGAMENT, 
SUBVENCIÓ CONCECIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU D'11.09.2012, ACTIVITAT 
"I OBERT DE PORRERES" 

AGRUPACIÓ 
ESCAQUISTA DE 
PORRERES 

370,48 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I PROPOSTA DE PAGAMENT, 
SUBVENCIÓ CONCECIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU D'11.09.2012, ACTIVITAT 
"XVIII REGATA ILLES BALEARS" 

CLUB DE MAR-
MALLORCA 

957,42 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I PROPOSTA DE PAGAMENT, 
SUBVENCIÓ CONCECIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU D'11.09.2012, ACTIVITAT 
"40 TORNEIG DE SA LLUM" 

CLUB ESPORTIU 
MONTUÏRI 

1665,43 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO I PROPOSTA DE PAGAMENT, 
SUBVENCIÓ CONCECIDA PER ACORD DEL 
CONSELL EXECUTIU D'11.09.2012, ACTIVITAT 
"TORNEIG INFANTIL PISTA 2012" 

FEDERACIÓ 
D'ATLETISME DE 
LES ILLES BALEARS 

1132,86 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/11/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓ DEL CONTRACTE MENOR PER 
DUR A TERME LA CONTRACTACIÓ PER A LA 
REALITZACIÓ DE DOS CONCERTS DE "NOU 
LLOCS PER A UN NÒMADA" 

VARIS 4780 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT, 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER ACORD DEL 
PLE EN SESSIÓ DE DIA 14.06.2012 (20 34101 
48912) PERIODE 31.10.2011-30.10.2012 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE BADMINTON 

1600 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT, SUBVENCIÓ 
APROVADA PER CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA EN DATA 4 MAIG 
2011 (20.23200.48900) 

ASSOCIACIÓ GENT 
MAJOR DE S'HORTA 

953,48 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT, SUBVENCIÓ 
APROVADA PER CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA EN DATA 4 MAIG 
2011 (20.23200.48900) 

ASSOCIACIÓ 
JÓVENES 
JUBILADOS DES 
CAMÍ DE SA FITA 

1000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT, SUBVENCIÓ 
APROVADA PER CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA EN DATA 4 MAIG 
2011 (20.23200.48900) 

ASSOCIACIÓ 
PERSONAS 
MAYORES DE 
CAMPANET 

1000 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT, SUBVENCIÓ 
APROVADA PER CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA EN DATA 4 MAIG 
2011 (20.23200.48900) 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS 
DE SANT JOAN 

1000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT, SUBVENCIÓ 
APROVADA PER CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA EN DATA 4 MAIG 
2011 (20.23200.48900) 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS 
DE SENCELLES 

1000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT, SUBVENCIÓ 
APROVADA PER CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA EN DATA 4 MAIG 
2011 (20.23200.48900) 

ASSOCIACIÓ GRUP 
D'ESPLAI DE 
PERSONES MAJORS 
D'ESTABLIMENTS 

1000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT, SUBVENCIÓ 
APROVADA PER CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA EN DATA 4 MAIG 
2011 (20.23200.48900) 

ASSOCIACIÓ LLAR 
PARROQUIAL PER A 
MAJORS STA 
CATALINA THOMÁS 

1000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT, SUBVENCIÓ 
APROVADA PER CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA EN DATA 4 MAIG 
2011 (20.23200.48900) 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DE SON 
GOTLEU "SA 
NOSTRA" 

1000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT, SUBVENCIÓ 
APROVADA PER CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA EN DATA 4 MAIG 
2011 (20.23200.48900) 

ASSOCIACIÓ 
L'ESPLAI GENT 
GRAN "ES FORTI" 

1000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT, SUBVENCIÓ 
APROVADA PER CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA EN DATA 4 MAIG 
2011 (20.23200.48900) 

ASSOCIACIÓ 
TERCERA EDAT 
SON ARMADAMS 

1000 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT, SUBVENCIÓ 
APROVADA PER CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA EN DATA 4 MAIG 
2011 (20.23200.48900) 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS 
SANT ISIDRE DE 
S'ARANJASSA 

1000 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/11/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

MODIFICAR RESOLUCIÓ DE DATA 20/07/2012 
D'ADO Q/2012/1226 (34200/20120917), 
DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN, EXERCICI 2012 

PLANISI SA 8031,84 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/11/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

MODIFICAR RESOLUCIÓ DE DATA 20/07/2012 
D'ADO Q/2012/1249 (34200/20120919), 
DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN, EXERCICI 2012 

PLANISI SA 2333,91 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1577, FRA. FA12-21661 DATA 
31.10.2012, DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR, EXERCICI 
2012 

COMERCIAL 
BORDOY, SL 

55,04 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1576, FRA. FA12-21662 DATA 
31.10.2012, DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL D'INCA, EXERCICI 2012 

COMERCIAL 
BORDOY, SL 

38,41 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO, SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA 
PER ACORD DEL PLE 14.06.2012 PER LA XXX 
FIRA DEL LLIBRE 2012 I LA CAMPANYA DEL 
FOMENT I PROMOCIÓ DE LA LECTURA 

GREMI DE 
LLIBRETERS 

5673,07 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ I RO (20.33490.78906 - 
22012000672) 

FUNDACIÓ JARDÍ 
BOTÀNIC DE 
SÓLLER 

20325,61 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1587 (34200/20121119) FRA. 
201206123 I 201206878 DE DATA 10/08/2012 I 
10/09/2012, DESPESES DEL POLIESPORTIU 
SANT FERRAN, EXERCICI 2012 

PLANISI S.A. 109,71 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1554, DESPESES DEL SERVEI DE 
PATRIMONI HISTÒRIC, EXERCICI 2012 

VARIS 1458,93 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1571, DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I PATRIMONI, 
EXERCICI 2012 

VARIS 1298,61 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1568, DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I PATRIMONI, 
EXERCICI 2012 

VARIS 171,98 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1534, DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I PATRIMONI, 
EXERCICI 2012 

VARIS 2732,33 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1546, DESPESES D'ÒRGANS DE 
GOVERN DE CULTURA, EXERCICI 2012 

PLAÇA 18 SL 141,45 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1583, DESPESES D'ÒRGANS DE 
GOVERN DE CULTURA, EXERCICI 2012 

GRÀFIQUES 
GELABERT, SL 

780 
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1584, DESPESES D'ÒRGANS DE 
GOVERN DE CULTURA, EXERCICI 2012 

EL GALL EDITOR SL 2059,2 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1498, DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA, EXERCICI 2012 

VARIS 3889,7 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1533, FRA. 1200535 DATA 
29/10/2012, DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA, EXERCICI 2012 

BÁSICO IMAGEN SL 95,14 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1518, FRA. 12039 DATA 
21/10/2012, DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA, EXERCICI 2012 

NOGUERA SERVEIS 
GRÀFICS SL 

2420 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1582, DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA, EXERCICI 2012 

TRVR 574,24 

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/11/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1611, FRA. 25567341 DATA 
31.10.2012, DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL 
I ASSOCIACIONISME, EXERCICI 2012 

SOCIEDAD 
GENERAL DE 
AUTORES Y 
EDITORES (SGAE) 

242 

 
 

 


