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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 7/2013 
Caràcter: ordinària  
Data: 9 de maig de 2013 
Hora: de 10.07 h a 15.17 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) 
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) 
 
 
Ha excusat l’assistència l’Hble. Sr. conseller Bernat Roig Cabrer. 
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També hi assistiren els Hbles. Srs. consellers executius: Jaume Juan Garcia i Mauricio 
Rovira de Alós. 

Secretari general:       Sr. Jeroni M. Mas Rigo 
Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes. 

 

La Sra. Maria Magdalena Palou Cànaves  (Més per Mallorca) no hi és inicialment i 
s’incorpora en el punt núm. 9. En el punt 12 surt la Sra. Cirer (PP) que torna en el 
punt 13. En el punt 13 surten la Sra. Margalida I. Roig i la Sra. Terrasa (PP). La Sra. 
Roig torna en el punt 14 i la Sra. Terrasa torna en el punt 15. En el punt 17 surten el 
Sr. Jeroni Salom (PP), el Sr. Ensenyat i el Sr. Font (Més per Mallorca). El Sr. Salom 
torna en el punt 19, i el Sr. Ensenyat i el Sr. Font ho fan en el punt 20. En el punt 20 
surt la Sra. Margalida I. Roig (PP) que torna en el punt 21. En el punt 23 abandona la 
sessió la Sra. Palou (Més per Mallorca) i ja no es torna reincorporar. En el punt 25 
surten els tres membres presents del grup de consellers de Més per Mallorca que 
tornen en el punt 30. 

 

ORDRE DEL DIA: 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

1. Aprovació acta sessió anterior (11-4-2013). 

2 . Declaracions institucionals 

3. Proposta de proposició del representant del Consell Insular de Mallorca al Consell 
Autonòmic de Seguretat Alimentària de les Illes Balears.  

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

4. Proposta d’acord de declaració de bé d’interès cultural, amb la categoria de zona 
arqueològica del Jaciment de Alcudia-Arrom, situat al terme municipal de Vilafranca 
de Bonany 

5. Proposta d’acord de declaració de bé d’interès cultural, amb la categoria de zona 
arqueològica, del Jaciment de Torres de Sant Martí, situat al terme municipal de 
Vilafranca de Bonany. 

DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

6. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
departament d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular de Carreteres) de ENDESA 
ENERGIA SA UNIPERSONAL , import: 102.308,06 €. 
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7. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
departament d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular de Carreteres) de ENDESA 
ENERGIA SA UNIPERSONAL , import: 120.966,41 €. 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

8. Creació d’un fitxer destinat al tractament de les imatges captades mitjançant la 
instal·lació de sistemes de càmeres i videocàmeres amb fins de vigilància del accesos i 
de les instal·lacions del Hipòdrom Son pardo i del Hipòdrom de Manacor. 

9. Proposta de modificació del contracte entre el Consell de Mallorca i Tirme, S.A 
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. 

II) PART DE CONTROL 

10. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

a) Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió plenària. 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT  I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

11. Moció del Grup polític MÉS per Mallorca  sobre l’ús d’herbicides per netejar 
voravies de camins i carreteres. 
 
12. Moció del Grup polític MÉS per Mallorca  sobre derogació del decret de llengües. 
 
13. Moció del Grup polític MÉS per Mallorca  en favor de la república. 
 
14. Moció del Grup polític MÉS per Mallorca  per una política de gestió dels residus 
basada en l’interès de la ciutadania i de rebuig de la importació de residus. 
 
15. Moció del Grup polític MÉS per Mallorca  sobre redacció d’un Pla director 
ciclable de Mallorca. 
 
16. Moció del Grup polític MÉS per Mallorca  sobre l’avantprojecte de Llei de 
Racionalització sostenibilitat de l’administració local. 
  
17. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre la transferència de 
competències en inspecció de residus. 
 
18. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre la nova regulació del 
Govern i de l’Administració Local. 
 
19. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca en matèria d’instruments de 
liquiditat i finançament. 
 
20. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca contra la privatització de 
l’Escola Nacional de Vela de Calanova. 
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21. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca relativa a l’exigibilitat al 
Govern de les Illes Balears de les inversions estatutàries per a l’illa de Mallorca. 
 
22. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca relativa al fons de 1.000 milions 
d’euros per a lluitar contra la pobresa i l’exclusió social a Espanya. 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
23. Interpel·lació  del Grup polític MÉS per Mallorca  sobre Teatre Principal de Palma 
 
24. Interpel·lació  del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre situació general 
del Teatre Principal. 
 
PREGUNTES 
 
25. Pregunta que formula la Sra. Colomar Terrasa Ventanyol al Sr. Joan Rotger Seguí 
(Cursa Infantil Ultra Kids) 
 
26. Pregunta que formula la Sra. Margalida Ginard Mesquida a la Sra. Catalina Cirer 
Adrover (Balanç Unitat Mòbil servei IMAS gestionat per Creu Roja) 
 
27. Pregunta que formula la Sra. Antònia Roca Bellinfante al Sr. Bernardí Coll 
Martorell (Taller Participació Ciudadana) 
 
28. Pregunta que formula el Sr. Joseph Oliver Rebassa al Sr. Bernardí Coll Martorell 
(Jornades debat sobre Avantprojecte Reforma Administració Local) 
 
29. Pregunta que formula el Sr. Joan José Sard Flaquer al Sr. Joan Rotger Seguí 
(Comissió mixta Bisbat-Consell de Mallorca sobre elements patrimonials l’església) 
 
30. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Subscripcions per la xarxa de 
biblioteques) 
 
31. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Projecte Consorci Serra 
Tramuntana) 
 
32. Pregunta que formula la Sra. Rosario Sánchez Grau a la Sra. Margalida Roig 
Catany (Saldo de tresoreria als comptes bancaris). 
 
33. Pregunta que formula la Sra. Mercedes Garrido Rodríguez a la Sra. Maria Salom 
Coll (Programa compliment penes en benefici de la comunitat)  
 
34. Pregunta que formula el Sr. Joan Ferrà Martorell al Sr. Bernardí Coll Martorell 
(Servei suport i assistència tècnica als Ajuntaments). 

PRECS 
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III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

I) PART RESOLUTIVA 

 

PRESIDENCIA 

PUNT 1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR (11-4-2013). 

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

 

PUNT 2 . DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL CONSELL DE MALLORCA EN 
MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL de la DIVERSITAT CULTURAL 
 
El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) llegeix la declaració 
institucional següent: 

 
“L’any 2001, es va adoptar la Declaració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat 
Cultural i, en desembre de 2002, l’Assemblea General, en la seva resolució 57/249, va 
declarar el dia 21 de maig com el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i 
el Desenvolupament. 
 
 
1. La diversitat cultural, patrimoni comú de la humanitat 

 
La cultura adquireix formes diverses a través del temps i de l’espai. Aquesta diversitat 
es manifesta en la originalitat i la pluralitat de les identitats que caracteritzen a grups i 
societats que composen la humanitat. Font d’intercanvis, d’innovació i de creativitat, 
la diversitat cultural es tan necessària pel gènere humà com la diversitat biològica pels 
organismes vius. En aquest sentit, constitueix el patrimoni comú de la humanitat i ha 
de ser reconeguda i consolidada en benefici de les generacions presents i futures 
(article 1 de la declaració de UNESCO). 

 
 

2. Mallorca, terra de diversitat cultural. 
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Mallorca, al llarg de la seva història ha begut de moltes cultures, les quals han anat 
deixant la seva empremta a la nostra societat, deixant-nos un legat d’una cultura rica, 
variada, diversa i plural. 

Actualment, Mallorca compta amb una riquesa i una varietat cultural molt important 
concentrada en un territori tan petit com la nostra illa. Cada indret, cada poble ha 
sabut preservar les seves arrels i els seus trets culturals que l’han enriquit, l’han fet 
diferencial i, alhora, ens han donat una cultura harmoniosa a tot el conjunt.   

 
3. Tota persona té dret a expressar-se, crear i difondre les seves obres.  
 
Tota persona ha de tenir la possibilitat d’expressar-se, de crear i de difondre les seves 
obres en la llengua que desitgi i, en particular, en la seva llengua materna; tota 
persona té dret a una educació i una formació de qualitat que respectin plenament la 
seva identitat cultural; tota persona ha de tenir la possibilitat de participar en la 
política cultural que triï i lligar-la a les pràctiques de la seva pròpia cultura, dins dels 
límits que imposa el respecte als drets humans i de les llibertats fonamentals.  

 
4. El patrimoni Cultural, font de creativitat  

 
Tota creació té els seus orígens en les tradicions culturals, però es desenvolupa 
plenament en el contacte amb altres cultures. Aquesta és la raó per la qual el 
patrimoni, en totes les seves formes, ha de ser preservat, realçat i transmès a les 
generacions futures com a testimoni de l’experiència i de les aspiracions humanes, 
amb la finalitat de nodrir la creativitat en tota la seva diversitat i inspirar un vertader 
diàleg entre les cultures.   
 
5. La diversitat cultural, factor de desenvolupament 
 
És de la Diversitat Cultural d’on sorgeix la riquesa del nostre patrimoni a la nostra 
illa, el material i l’immaterial. Un patrimoni cultural que, en una terra on ens visita 
tanta gent, ha de ser una referència  que cal respectar, tenir-ne cura i potenciar. 

La diversitat i el patrimoni cultural amplien les possibilitats d’elecció que es brinden a 
tothom; aquesta diversitat i aquest patrimoni han de ser una font de desenvolupament 
econòmic i social. 

 
6. Els bens i serveis culturals, mercaderies diferents a les altres  
 
Front als canvis econòmics i tecnològics actuals, s’obrin vastes perspectives per a la 
creació i la innovació i se’n limiten d’altres, s’ha de prestar particular atenció a la 
diversitat de l’oferta creativa i a la seva idiosincràsia local, al just reconeixement dels 
drets dels autors i dels artistes, a les peculiaritats dels artistes i creadors autòctons i del 
nostre aïllament territorial així com al caràcter específic dels bens i serveis culturals 
que, pel fet de ser portadors d’identitat, de valors i sentit, no han de ser considerats 
mercaderies o béns de consum com els altres. 
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7. Contribuir i donar suport a les indústries culturals locals  
 
Les institucions han de cooperar en el desenvolupament de les infrastructures i 
competències necessàries, donar suport, sostenir i fer viable el mercat cultural local, 
entès com el conjunt d’artistes, promotors, petites empreses, emprenedors i gestors del 
món cultural autòcton com a una de les fonts de creació artística i garants del 
manteniment, la protecció i el desenvolupament del nostre patrimoni cultural i de la 
cultura contemporània en general. 
 
 
8. Les polítiques culturals, catalitzadores de la creativitat  
 
Diu la Declaració de UNESCO que, les polítiques culturals, en tant que garanteixen la 
lliure circulació de les idees i les obres, han de crear condicions propícies per a la 
producció i difusió de béns i serveis culturals diversificats... que cada Estat ha de, 
respectant les seves obligacions internacionals, definir la seva política cultural i 
aplicar-la.  
 
A Mallorca, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia, el Consell de Mallorca, i 
concretament la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, és qui ostenta les 
competències en matèria de cultura a aquesta illa. Correspon als seus càrrecs polítics i 
tècnics que la conformen definir i aplicar la política cultural que considerin més 
adequada.   
 
 
9. Garantir la preservació i promoció del patrimoni cultural i de la seva 
diversitat 
 
Les forces del mercat per sí mateixes no poden garantir la preservació i promoció de 
la diversitat cultural i el seu patrimoni, clau en el desenvolupament sostenible. 
 
Des d’aquest punt de vista, s’ha de reafirmar la preeminència de les polítiques 
públiques, amb col·laboració amb el sector privat i amb la societat civil. 
 
 
10. Forjar relacions de col·laboració entre el sector públic, el sector privat i la 
societat civil. 
 
Les polítiques que afavoreixen la integració i la participació de tots els ciutadans 
garanteixen la cohesió social, la vitalitat de la societat civil i la pau. El pluralisme 
cultural és propici pels intercanvis culturals i el desenvolupament de les capacitats 
creadores que alimenten la vida pública.” 

 

Sotmesa la declaració institucional a votació, s’aprova per unanimitat. 
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PUNT 3. PROPOSTA DE PROPOSICIÓ DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA AL CONSELL AUTONÒMIC DE 
SEGURETAT ALIMENTÀRIA DE LES ILLES BALEARS.  

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

L’article 5 del Decret 12/2013, de 5 d’abril, pel qual es creen el Consell Autonòmic de 
Seguretat Alimentària i la Comissió de Coordinació Administrativa, preveu que els 
consells insulars hi estiguin representats amb un vocal. 

L’article 17 de l’esmentat Decret estableix que els membres d’aquests òrgans es 
nomenen i se’n disposa el cessament per resolució de la persona titular de la 
conselleria competent en matèria de salut, a proposta vinculant de les conselleries o 
administracions públiques territorials o ens socials, representats en el si de cada òrgan. 

Mitjançant escrit de 18 d’abril de 2013, amb número de registre d’entrada 12273, de 
22 d’abril de 2013, la secretària del Consell Autonòmic de Seguretat Alimentària ha 
sol·licitat que el Consell Insular de Mallorca proposi el nomenament de la persona que 
l’ha de representar i una persona suplent, pels supòsits de vacant, absència i malaltia. 

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

1. Proposar el nomenament de la Sra. Maria Magdalena García Gual, consellera electa, 
titular, i de la Sra. Coloma Terrassa Ventayol, consellera electa, suplent, com a 
representants del Consell Insular de Mallorca al Consell Autonòmic de Seguretat 
Alimentària 

2. Comunicar a les persones interessades i a la Conselleria de Salut, Família i 
Benestar Social. 

 

Se sotmet a votació  la ratificació d’inclusió a l’ordre del dia, s’aprova per unanimitat. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PUNT 4. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D’INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORIA DE ZONA ARQUEOLÒGICA DEL 
JACIMENT DE ALCUDIA-ARROM, SITUAT AL TERME MUNICIPAL DE 
VILAFRANCA DE BONANY. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
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A la vista que, mitjançant l’acord de data 5 de juny de 2009, la Comissió d’Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de 
l’expedient de declaració de Bé d’Interés Cultural, amb la categoria de Zona 
Arqueològica del jaciment Alcudia-Arrom, situat al terme municipal de Vilafranca de 
Bonany. 

Atès que consta a l’expedient l’informe favorable emès per la Universitat de les Illes 
Balears, de 24 d’octubre de 2010, informe que es preceptiu d’acord amb allò que es 
preveu a l’article 9.1, a), en relació amb l’article 96, de la llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears. 
 

Atès el que disposa l’article 9.3 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni 
històric de les Illes Balears, es va donar audiència als interessats, i així mateix, es va 
procedir a l’obertura d’un període d’informació pública.  

 
Després del transcurs dels períodes d’obertura d’informació pública i d’audiència als 
interessats, a l’expedient administratiu no consta la presentació de cap al·legació. 

Atès l’informe del cap de servei de Patrimoni Històric de 20 d’abril de 2011, en el que 
es proposa la declaració de Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de Zona 
Arqueològica del jaciment Alcudia-Arrom, situat al terme municipal de Vilafranca de 
Bonany. 

A la vista que, mitjançant acord de data 19 de març de 2013, la Comissió Insular de 
Patrimoni Històric va acordar informar favorablement aquest expedient i elevar-lo al 
Ple del Consell de Mallorca per a la seva declaració. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències 
atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en matèria de 
Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple 
del 8 de març de 2004, i modificat per acord de ple el 28/07/2008 i el 13/10/11, el 
vicepresident de  Cultura, Patrimoni i Esports eleva al Ple la següent proposta 
d’ACORD: 

 

I. Declarar com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de Zona 
Arqueològica, el jaciment arqueològic de “Alcúdia- Arrom”, situat al 
terme municipal de Vilafranca de Bonany, la descripció i la delimitació 
del qual figuren a l’informe tècnic de data 16 d’abril de 2009, que 
s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

II. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableix la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears i la 
normativa concordant.  

III. Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Vilafranca 
de Bonany i al Govern de les Illes Balears. 
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IV. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, 
i en el Boletín Oficial del Estado i anotar-ho al Registre Insular de Béns 
d’Interès Cultural i comunicar-ho al Registre de Béns d’Interès Cultural 
de les Illes Balears per tal que es procedeixi a la seva inscripció, i a la 
vegada comuniqui al Registre General de Béns d’Interès Cultural de 
l’Estat les inscripcions i anotacions que es realitzin. 

Annex I (informe tècnic de 16 d’abril de 2009) 

Declaració de BIC, amb la categoria de zona arqueològica del jaciment arqueològic de 
Alcúdia – Arrom,  Villafranca de Bonany. 
 
ANTECEDENTS: 
 
El jaciment no figura a IMPP. i per tant no està inclòs al registre BIC, de Béns 
Immobles del Ministeri de Cultura. 
 
Figura a la fitxa del Servei de Patrimoni de la Direcció General de Cultura de la 
conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, amb el núm. 51/09, amb 
el nom de “Alcúdia-Arrom”, sig. VIL-009. 
 
Es proposa la declaració de BIC, amb la categoria de zona arqueològica del jaciment 
arqueològic 51/09, de Villafranca de Bonany. 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT: 
 
Vora les actuals cases d’Alcúdia –Arrom, es troben les restes d’una edificació més 
antiga que, presumiblement correspon a les antigues cases de la possessió. 
Vora les mateixes, a uns 15 m. hi ha les restes d’una torre de Molí amb estat ruïnós (al 
igual que les cases) que conserva part de la seva estructura i el tram inicial de l’escala 
d’accés a les moles. 
L’antiguitat d’aquestes estructures tant de les cases con del molí és indeterminat, 
encara que no hi ha motiu per desvincular-les del jaciment. Aquest presenta una zona 
de dispensió ceràmica en presència de produccions del Ferro romanes i islàmiques el 
que ens denota una llarga perduració d’utilització humana de l’indret.     
Segons fonts orals dintre de l’àmbit del jaciment hi ha sitjots. 
 
DELIMITACIÓ DEL L’ENTORN: 
 
És el que apareix a la planxisteria que s’adjunta i son coincidents, l’àrea de declaració 
i l’entorn de protecció. 
 
DELIMITACIÓ DE L’ENTORN: 
 
La delimitació de l’entorn ve justificada per la dispersió ceràmica que resulta de la 
prospecció arqueològica sense recollida de materials. 
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PERTINÉNCIES I ACCESSORIS DEL BÉ 
 
S’inclou dins l’àmbit del bé tots els materials ceràmics, faunistics, sedimentaris o de 
qualsevol altre natura i cronologia obtinguts a rel de qualsevol intervenció 
arqueològica. En el cas de que es documentin estructures, també queden incloses en la 
declaració del bé, i s’inclourà la seva planimetria adient en aquest expedient. 
 
BÉNS MOBLES VINCULATS: 
 
Son tots aquells esmentats a l’apartat anterior, més el que es puguin aportar d’antigues 
prospeccions, excavacions o col·leccions si és el cas. 
 
MEMÒRIA HISTÒRICA: 
 
La zona ha estat afectada per labors agrícoles i per l’instal.lació de xarxes de serveis. 
Es impossible definir l’estat de conservació fins que no és realitzin excavacions 
arqueològiques . 
 
PLANIMETRIA: 
 
La que obra a l’expedient.  
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
La que obra a l’expedient. 
 
Per tot l’exposat anteriorment es proposa a la Comissió Insular d’ordenació del 
Territori , Urbanisme i Patrimoni Històric, la INCOACIÓ de l’Expedient de 
Declaració del Jaciment Arqueològic Alcúdia –Arrom, al Terme Municipal de 
Villafranca de Bonany, com a BÉ D’INTERÈS CULTURAL, amb la categoria de 
ZONA ARQUEOLÒGICA. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 5. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D’INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORIA DE ZONA ARQUEOLÒGICA, DEL 
JACIMENT DE TORRES DE SANT MARTÍ, SITUAT AL TERME 
MUNICIPAL DE VILAFRANCA DE BONANY. 

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

A la vista que, mitjançant l’acord de data 26 de juny de 2009, la Comissió 
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la 
incoació de l’expedient de declaració de Bé d’Interés Cultural, amb la categoria de 
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Zona Arqueològica, del jaciment Torres de Sant Martí, situat al terme municipal de 
Vilafranca de Bonany.. 

A l’expedient administratiu consta l’informe favorable emès per la Universitat de les 
Illes Balears, de 2 de novembre de 2010, informe que es preceptiu d’acord amb allò 
que es preveu a l’article 9.1, a), en relació amb l’article 96, de la llei 12/1998, de 21 
de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears. 

Atès el que disposa l’article 9.3 de la llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni 
històric de les Illes Balears, es va donar audiència als interessats, i així mateix, es va 
procedir a l’obertura d’un període d’informació pública.  

Després del transcurs dels períodes d’obertura d’informació pública i d’audiència als 
interessats, a l’expedient administratiu no consta la presentació de cap al·legació. 

Atès l’informe del cap de servei de Patrimoni Històric de 20 d’abril de 2011, en el que 
es proposa la declaració de Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de Zona 
Arqueològica, del jaciment de Torres de Sant Martí, situat al terme municipal de 
Vilafranca de Bonany. 

A la vista que, mitjançant acord de data 19 de març de 2013, la Comissió Insular de 
Patrimoni Històric va acordar informar favorablement aquest expedient i elevar-lo al 
Ple del Consell de Mallorca per a la seva declaració. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències 
atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en matèria de 
Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple 
del 8 de març de 2004, i modificat per acord de ple el 28/07/2008 i el 13/10/11, el 
vicepresident de  Cultura, Patrimoni i Esports eleva al Ple la següent proposta 
d’ACORD: 

I. Declarar com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de Zona 
Arqueològica, el jaciment arqueològic de “Torres de Sant Martí”, situat al 
terme municipal de Vilafranca de Bonany, la descripció i la delimitació 
del qual figuren a l’informe tècnic de data 4 de juny de 2009, que 
s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

II. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableix la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears i la 
normativa concordant.  

III. Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Vilafranca 
de Bonany i al Govern de les Illes Balears. 

IV. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, 
i en el Boletín Oficial del Estado i anotar-ho al Registre Insular de Béns 
d’Interès Cultural i comunicar-ho al Registre de Béns d’Interès Cultural 
de les Illes Balears per tal que es procedeixi a la seva inscripció, i a la 
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vegada comuniqui al Registre General de Béns d’Interès Cultural de 
l’Estat les inscripcions i anotacions que es realitzin 

Annex I (informe tècnic de 4 de juny de 2009) 

JACIMENT ARQUEOLÒGIC “TORRES DE SANT MARTÍ”. 

Incoació d’expedient de declaració de BIC, amb la categoria de zona arqueològica del 
jaciments Torres de Sant Martí, Terme Municipal de Vilafranca de Bonany. 

ANTECEDENTS: 

El jaciment de Torres de Sant Martí, està situat a la vessant SE d’un petit turó entre 
les cases de Sant Martí i la possessió d’es Pagos, ja en el Terme Municipal de 
Porreres. 

Si exceptuem dues torres de molins de vent, gaire bé al cim d’aquesta elevació, no 
observem estructures constructives arqueològiques en superfície. Malgrat això, ens 
trobam davant una zona que presenta una significativa concentració ceràmica 
talaiotica, islàmica i romana que defineix el jaciment.  

Conforma aquest jaciment els que entre 1989-95 es varen incloure a la carta 
arqueològica del Servei de Patrimoni de la Direcció General de Cultura de la 
Conselleria  de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear amb els núms. 51/10 
(Sa Pleta – Sant Martí) 51/11 (Sa Pleta – Sant Martí) i 51/13 (Sant Martí). 

Cap d’ells figura a l’Inventari dels Monuments Prehistòrics i Proto-històrics , ni té 
núm. a al “Inventario de Bienes Immuebles del Ministerio de Cultura”. 

DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT:  

Dues torres de planta circular situades al cim d’un turò, dintre d’una zona boscosa 
d’alzines, al nord de las cases de Sant Martí. 

Torre 1: té una altura de 6 mts. aproximadament i un diàmetre interior de 2,90 metres. 
El gruix del mur és d’1 metre. Ha perdut la coberta, així com part de les parets que es 
presenten esbaldragades. Se li ha practicat una entrada que no sembla original, al 
costat  SW, i en aquesta mateixa banda es veuen restes d’una antiga construcció 
adossada al mur. Aquesta Torre es troba emplaçada sobre un petit promontori 

Torre 2: dista 22 metres de la primera torre en direcció nord. Té una altura 
aproximada de 5 metres i un diàmetre interior de 2,70 metres. La coberta ha 
desaparegut i presenta un accés que no és l’original.  

La presència de material ceràmic (talaiòtic, romà, islàmic) ocupant part de la vessant 
SE d’un turò al cim del qual es localitza el jaciment 51/11. Es tracta d’una taca 
ceràmica de poca entitat (poc material i baixa densitat), associada a una dispersió de 
pedra petita de impossible classificació. Aquesta taca es localitza en els límits de la 
zona de conreu. 

A la part més baixa del turó dintre de la mateixa zona de conreu el material ceràmic 
localitzat és d’època romana. 

DELIMITACIÓ DE L’ENTORN: 
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Son coincidents els límits del bé i el seu entorn de protecció. 

La delimitació de l’entorn ve justificada per la dispersió de material ceràmic. 

PERTINÉNCIES I ACCESSORIS DEL BÉ 

S’inclou dins l’àmbit del bé tots els materials ceràmics, faunistics, sedimentaris o de 
qualsevol altre natura i cronologia obtinguts i cronologia obtinguts a rel de qualsevol 
intervenció arqueològica. En el cas de que es documentin noves estructures, també 
queden incloses en la declaració del bé, i s’inclourà la seva planimetria adient en 
aquest expedient. 

BÉNS MOBLES VINCULATS: 

Son tots aquells esmentats a l’apartat anterior, més el que es puguin aportar d’antigues 
prospeccions, excavacions o col·leccions si és el cas. 

MEMÒRIA HISTÒRICA: 

La zona ha estat afectada per labors agrícoles i/o per l’instal.lació de xarxes de 
serveis. Es impossible definir l’estat de conservació fins que no és realitzin 
excavacions arqueològiques . 

PLANIMETRIA: 

La que obra a l’expedient.  

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 

La que obra a l’expedient. 

Per tot l’exposat anteriorment es proposa a la Comissió Insular d’ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, la INCOACIÓ de l’Expedient de 
Declaració del Jaciment Arqueològic Torres de Sant Martí, com a BÉ D’INTERÈS 
CULTURAL, amb la categoria de ZONA ARQUEOLÒGICA. 

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

 

 
DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
D’URBANISME I TERRITORI (DIRECCIÓ INSULAR DE CARRETERES) 
DE ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL , IMPORT: 102.308,06 €. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Urbanisme i Territori que diu: 

Fets 
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1. L’empresa ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL  ha presentat factures de 
subministrament elèctric del mes de gener de les carreteres del Consell de Mallorca 
amb destí al departament  d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular de Carreteres)  i 
no han pogut  seguir el procediment legalment establert. 

2. El cap de servei ha emés la memòria justificativa que ha estat conformada per la 
secretària tècnica d’Urbanisme i Territori. 

3. S’ha remès la documentació pertinent a Intervenció general per a la seva 
fiscalització. 

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 26 de les d’execució del pressupost de 2013 en relació a la 
competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el Conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 

1. Aprovar i  reconèixer, extrajudicialment un crèdit per import total de   102.308,06 
€, contret pel Departament d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular de Carreteres) ,  
a favor de les persones físiques o jurídiques que consten a la relacions adjuntes. 

2. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública  l’ordenament dels 
pagaments. 

3. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 

 

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, honorables senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de 
Mallorca, referent a aquest punt, exposa el següent: 

Al nostre parer, sobre aquest assumpte d’Endesa, l’equip de govern del PP del Consell de Mallorca ha 
vulnerat, ha infringit de forma escandalosa, la Llei de Contractes de l’Estat. 

L’equip de govern made in PP, incomprensiblement i contra tota lògica, no ha tret a concurs el 
contracte de l’energia elèctrica abans de caducar el contracte amb Endesa. I, per no haver-ho fet en el 
moment oportú, ha comès una il·legalitat. Sí, tal com sona, una il·legalitat, i alhora ha impedit a altres 
empreses d’energia elèctrica optar a un contracte que, potser, hauria resultat més econòmic per a la 
institució. 

Però, lamentablement, aquest anodí i grisenc equip de govern del Consell de Mallorca, amb la seva 
majoria absoluta, fa únicament allò que vol, tot i haver de passar per damunt les normes que estableix 
la Llei de contractes de l’Estat.  

Se pagaran a ENDESA 223.274,47 euros (que s’han de pagar, òbviament), però: què hauria succeït si 
s’hagués fet, com estableix la llei, el corresponent concurs per tal de poder triar entre les empresa que 
s’haguessin presentat? Saben vostès, senyores i senyors del govern, presidit per l’Hble. Sra. Maria 
Salom, si una altra empresa hagués resultat més barata?  
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En conseqüència, s’ha de catalogar aquest fet com una pèssima gestió d’un equip de govern que ha 
perdut la brúixola de la coherència i del sentit comú. La política que du a terme l’actual equip de 
govern del PP és la deriva de la ruïna.  

I si hem de senyalar culpables directes del que s’ha dit abans senyalarem, evidentment, la conselleria 
d’Urbanisme i Territori, la qual tenia l’obligació de convocar un concurs d’empreses d’energia elèctrica 
per poder triar, però no havia de concedir o renovar el contracte, a la lleugera, a l’empresa ENDESA, 
‘perquè aquí comanda el PP i tothom a callar, amb el morral ben posat’. 

Ens demanam, perquè som així d’ingenus: no serà un totalitarisme pur i dur, aquesta forma d’actuar, la 
de la Conselleria d’Urbanisme i Territori? 

Per contrapartida, exculpam de tota responsabilitat (donem al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que 
és de Déu) la Conselleria d’Hisenda, atès que seríem injusts si carregàssim les culpes sobre una 
conselleria que, en aquesta ocasió, se limitarà a complir una ordre –tot i ser ben discutible– de la 
conselleria d’Urbanisme i Territori i és aquesta conselleria la que mereix la nostra crítica més severa, 
per haver gestionat aquest assumpte d’una forma tan irresponsable i poc transparent.  

La societat mallorquina viu el pitjor procés de desmoralització col·lectiva, almenys la pitjor del darrer 
mig segle. Mai no s’havia respirat, entre les joves generacions actuals, un ambient de desconfiança com 
l’actual envers els seus governants. I mai des del poder no s’havia transmès una sensació d’incapacitat 
tan feridora.  

Vivim un fenomen imparable de divorci entre la societat civil i el poder polític. El malestar està tan 
escampat i és tan profund que les conseqüències són imprevisibles, i més encara pel que fa al Consell 
de Mallorca, institució que és marginada pel Govern balear, que presideix el discutit i desgastat senyor 
José Ramón Bauzá. No debades el Govern de les Illes Balears deu al Consell de Mallorca uns 300M€, 
o més. I això és fer la maça i el cullerot al ja debilitat equip de govern presidit per l’Hble. Sr. Maria 
Salom, qui se mereix, com sempre, tot el respecte.” 

La PRESIDENTA demana si se poden votar conjuntament els punts 6 i 7 i rep la resposta afirmativa de 
tots els portaveus dels Grups polítics. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
D’URBANISME I TERRITORI (DIRECCIÓ INSULAR DE CARRETERES) 
DE ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL , IMPORT: 120.966,41 €. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Urbanisme i Territori que diu: 

Fets 

1. L’empresa ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL  ha presentat factures de 
subministrament elèctric de les carreteres del Consell de Mallorca del mes de febrer 
amb destí al departament  d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular de Carreteres)  i 
no han pogut  seguir el procediment legalment establert. 

2. S’ha emès memòria justificativa subscrita pel cap de servei i conformada per la 
secretària tècnica d’Urbanisme i Territori. 

3. La disposició addicional dinou  del  TRLCSP estableix la responsabilitat 
patrimonial de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques 
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derivades de les seves actuacions afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels 
preceptes que conté aquesta llei per part del personal al servei de les administracions 
públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la 
que la seva responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa 
específica en la matèria”. 

4. Es procedent el reconeixement de la despesa per tal d’evitar l’enriquiment injust 
que suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació. 

5. S’ha remès la documentació pertinent a Intervenció general per a la seva 
fiscalització. 

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 26 de les d’execució del pressupost de 2013 en relació a la 
competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el Conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 

1. Aprovar i  reconèixer, extrajudicialment un crèdit per import total de   120.966,41 
€, contret pel Departament d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular de Carreteres) ,  
a favor de les persones físiques o jurídiques que consten a la relacions adjuntes. 

2. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública  l’ordenament dels 
pagaments. 

3. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

PUNT 8. CREACIÓ D’UN FITXER DESTINAT AL TRACTAMENT DE LES 
IMATGES CAPTADES MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES 
DE CÀMERES I VIDEOCÀMERES AMB FINS DE VIGILÀNCIA DEL 
ACCESOS I DE LES INSTAL·LACIONS DEL HIPÒDROM SON PARDO I 
DEL HIPÒDROM DE MANACOR. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 

Vista la petició del president de l’IEHM de Mallorca de 8 d’abril de 2013 de creació 
del fitxer “càmeres de seguretat”. 
 
VIst l’informe de data 25 d’abril de 2013 de la cap sdel servei de la secretaria tècnica i 
els fonaments jurídics següents: 
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I.-  La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (LOPD). Aquesta, al seu article 1, disposa que “la present Llei Orgànica té 
per objecte garantir i protegir, en lo que concerneix al tractament de les dades 
personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i 
especialment del seu honor e intimitat personal i familiar”. 
 
L’article 2, apartat 1r, estableix que “la present Llei Orgànica serà d’aplicació a les 
dades de caràcter personal registrades en suport físic, que les faci susceptibles de 
tractament, i a tota modalitat d’ús posterior d’aquestes dades pels sectors públic i 
privat”. 
 
A aquest efectes, l’article 3 entén per: 

Dades de caràcter personal: qualsevulla informació concernent a persones físiques 
identificades o identificables. 

Fitxer: tot conjunt organitzat de dades de caràcter personal, qualsevulla que fos la 
forma o modalitat de la seva creació, emmagatzematge, organització i accés. 

Tractament de dades: operacions i procediments tècnics de caràcter automatitzat o no, 
que permetin la seva recollida, enregistrament, conservació, elaboració, modificació, 
bloqueig i cancel·lació, així com les cessions de dades que resultin de comunicacions, 
consultes, interconnexions i transferències. 

Responsable del fitxer o tractament: persona física o jurídica, de naturalesa pública o 
privada, u òrgan administratiu, que decideixi sobre la finalitat, contingut i ús del 
tractament. 

II.- La LOPD es veu desenvolupada, entre d’altres normes, per la Instrucció 1/2006, 
de 8 de novembre, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament 
de dades personals amb fins de vigilància a través de sistemes de càmares o 
videocàmares. 

Aquesta Instrucció, al seu article 1, apartat 1r, afirma que “la present Instrucció 
s’aplica al tractament de dades personals d’imatges de persones físiques identificades 
o identificables, amb fins de vigilància a través de sistemes de càmares i 
videocàmares. El tractament objecte d’aquesta Instrucció compren l’enregistrament, 
captació, transmissió, conservació, i emmagatzematge d’imatges, inclosa la seva 
reproducció o emissió en temps real, així com el tractament que resulti de les dades 
personals relacionades amb aquelles. Es considerarà identificable una persona quan 
la seva identitat pugui determinar-se mitjançant els tractaments als quals es refereix 
la present instrucció, sense que això requereixi terminis o activitats 
desproporcionades. Les referències contingudes a aquesta Instrucció a videocàmares 
i càmares s’entendran fetes també a qualsevol mitjà tècnic anàleg i, en general, a 
qualsevol sistema que permeti els tractaments prevists a la mateixa”. 

I afegeix al seu article 7 que “la persona o entitat que prevegi la creació de fitxers de 
videovigilància haurà de notificar-ho prèviament a l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades, per a la seva inscripció en el Registre General de la mateixa. Tractant-se 
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de fitxers de titularitat pública haurà d’estar-s’hi a l’establert a l’article 20 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
A aquests efectes, no es considerarà fitxer el tractament consistent exclusivament en 
la reproducció o emissió d’imatges en temps real”.  

III.- En el cas que ara ens ocupa, relatiu a la creació d’un fitxer destinat al tractament 
de les imatges captades mitjançant la instal·lació de sistemes de càmeres i 
videocàmeres amb fins de vigilància per la seguretat a l’Hipòdrom Son Pardo i al de 
Manacor, ens trobem- evidentment- front un fitxer de titularitat pública, la qual cosa, 
de conformitat amb l’exposat al punt anterior, ens obliga a acudir a l’article 20 de la 
LOPD. 

Aquest estableix, als seus apartats 1r i 2n, que “la creació, modificació o supressió 
dels fitxers de les Administracions públiques només podran fer-se mitjançant 
disposició general publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat o Diari oficial 
corresponent (en el nostre cas, en el “Butlletí Oficial de les Illes Balears”). Les 
disposicions de creació o de modificació de fitxers hauran d’indicar: 

La finalitat del fitxer i els usos prevists per al mateix. 

Les persones o col·lectius sobre els quals es pretengui obtenir dades de caràcter 
personal o que resultin obligats a subministrar-les. 

El procediment de recollida de les dades de caràcter personal. 

L’estructura bàsica del fitxer i la descripció dels tipus de dades de caràcter personal 
incloses al mateix. 

Les cessions de dades de caràcter personal i, en el seu cas, les transferències de 
dades que es prevegin a països tercers. 

Els òrgans de les Administracions responsables del fitxer. 

Els serveis o unitats davant els quals es poguessin exercitar els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició. 

Less mesures de seguretat amb indicació del nivell bàsic, mitjà o alt exigible”. 

Dit precepte es desenvolupa per l’article 52 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 
17, de 19 de gener de 2008). Aquest Reglament (RLOPD) va entrar en vigor, de 
conformitat amb la seva Disposició Final 2na, als 3 mesos de l’esmentada publicació 
del mateix al Butlletí Oficial de l’Estat, és a dir, el passat dia 19 d’abril de 2008. 

El RLOPD disposa, al seu article 52, que “la creació, modificació o supressió dels 
fitxers de titularitat pública només podrà fer-se mitjançant disposició general o acord 
publicats al Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficial corresponent (en el nostre cas, al 
Butlletí Oficial de les Illes Balears). En tot cas, la disposició o acord s’haurà de 
dictar i publicar amb caràcter previ a la creació, modificació o supressió del fitxer”. 
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Per la seva part, l’article 53, en quant a la forma que ha d’adoptar dita disposició o 
acord, estableix, al seu apartat 3r, que “en relació amb els fitxers dels que siguin 
responsables...les entitats locals..., s’estarà a la seva legislació específica”. 

Segons l’article 54 del RLOPD, la disposició o acord de creació del fitxer haurà de 
contenir els següents extrems: 

La identificació del fitxer o tractament, indicant la seva denominació, així com la 
descripció de la seva finalitat i usos prevists. 

L’origen de les dades, indicant el col·lectiu de persones sobre les quals es pretengui 
obtenir dades de caràcter personal o que resultin obligades a subministrar-les, el 
procediment de recollida de les dades i la seva procedència. 

L’estructura bàsica del fitxer mitjançant la descripció detallada de les dades 
identificatives, i en el seu cas, de les dades especialment protegides, així com de les 
restants categories de dades de caràcter personal incloses al mateix i el sistema de 
tractament utilitzat en la seva organització. 

Les comunicacions de dades previstes, indicant en el seu cas, els destinataris o 
categories de destinataris. 

Les transferències internacionals de dades previstes a tercers països, amb indicació, en 
el seu cas, dels països de destí de les dades. 

Els òrgans responsables del fitxer. 

Els serveis o unitats davant les quals es poguessin exercitar els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició. 

El nivell bàsic, mitjà o alt de seguretat que resulti exigible, d’acord amb l’establert al 
títol VIII del present reglament. 

Afegeix l’article 55 del RLOPD (apartats 1r i 4t) que “tot fitxer de dades de caràcter 
personal de titularitat pública serà notificat a la Agència Espanyola de Protecció de 
Dades per l’òrgan competent de l’Administració responsable del fitxer per a la seva 
inscripció en el Registre General de Protecció de Dades, en el termini de trenta dies 
des de la publicació de la seva norma o acord de creació en el diari oficial 
corresponent... La notificació es realitzarà conforme al procediment establert a la 
secció primera del capítol IV del títol IX el present reglament”. Igualment, l’article 
59, apartat 1r, afirma que “l’Agència Espanyola de Protecció de Dades publicarà 
mitjançant la corresponent Resolució del Director els models o formularis electrònics 
de notificació de creació, modificació o supressió de fitxers, que permetin la seva 
presentació a través de mitjans telemàtics o en suport paper, així com, prèvia consulta 
de les autoritats de protecció de dades de les comunitats autònomes, els formats per a 
la comunicació telemàtica de fitxers públics per les autoritats de control 
autonòmiques, de conformitat amb l’establert als articles 55 i 58 del present 
reglament”. 
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IV.- L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, organisme autònom del Consell de 
Mallorca, adscrit a la Conselleria de Medi Ambient, per tant l’òrgan competent per a 
aprovar la creació d’un fitxer destinat al tractament de les imatges captades mitjançant 
la instal·lació de sistemes de càmeres i videocàmeres amb fins de vigilància per la 
seguretat a l’Hipòdrom de Son Pardo i de Manacor, no és altre que el Ple de la 
Corporació, de conformitat amb el disposat a l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. D’acord amb l’article 20, apartat 1r, 
de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, l’acte dictat, en el present 
cas, pel Ple, adoptarà la forma d’Acord plenari. 

V.- El contingut de dit fitxer, de conformitat amb el citat article 20 de la LOPD,  és el 
següent:  

 

NOM DEL FITXER:    Càmeres de seguretat. 

 

Òrgan responsable Presidència de l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca 
(Q0700374B te) 
971763853 

    

Finalitat i usos El tractament comprèn 
l’enregistrament, captació, 
conservació  d’imatges. 
Per motius de vigilància i 
seguretat. 

 

Col.lectius persones Persones que accedeixen a   
les instal·lacions de 
l’Hipòdrom Son                    
Pardo i/o Hipòdrom de 
Manacor . 

 

Procediment recollida dades                              Enregistrament d’imantges 
en cameres de 
video/vigilància. 

 

Estructura bàsica fitxer Dades identificatives: 
Imatges. 

 

Cessions  Interessats, jutjats, 
tribunals,ministeri  
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fiscal, defensor del poble i 
altres administracions 
públiques, en els casos 
legalment previstos. 

 

Unitat per a exercici drets reconeguts 

en la LO 15/1999 Presidència de l’Institut de 
l’Esport Hípic de 
Mallorca. Tel. 971.763853  

 

Nivell mesures de seguretat    Baix. 

 

Suport              Cinta de vídeo/disc digital. 

 
 
 
Atesos els esmentats antecedents fàctics i fonaments jurídics,  la consellera executiva 
de Medi Ambient que elevi a la consideració del Ple del Consell de Mallorca, òrgan 
competent segons l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, i previ dictamen de la Comissió Informativa General i de 
Comptes, proposa al Ple del Consell de Mallorca que adopti el següent 
 
ACORD 
Primer.- Aprovar la creació del fitxer denominat “Càmeres de seguretat” amb el 
següent contingut: 
 
            NOM DEL FITXER:    Càmeres de seguretat. 

 

Òrgan responsable Presidència de l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca 
(Q0700374B te) 
971763853 

    

Finalitat i usos El tractament comprèn 
l’enregistrament, captació, 
conservació  d’imatges. 
Per motius de vigilància i 
seguretat. 

 

Col.lectius persones Persones que accedeixen a   
les instal·lacions de 
l’Hipòdrom Son                    
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Pardo i/o Hipòdrom de 
Manacor . 

 

Procediment recollida dades                              Enregistrament d’imantges 
en cameres de 
video/vigilància. 

 

Estructura bàsica fitxer Dades identificatives: 
Imatges. 

 

Cessions  Interessats, jutjats, 
tribunals,ministeri  

fiscal, defensor del poble i 
altres administracions 
públiques, en els casos 
legalment previstos. 

 

Unitat per a exercici drets reconeguts 

en la LO 15/1999 Presidència de l’Institut de 
l’Esport Hípic de 
Mallorca. Tel. 971.763853  

 

Nivell mesures de seguretat    Baix. 

 

Suport               Cinta de vídeo/disc digital. 

 
 
 
Segon.- Publicar el contingut d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
Tercer.- Comunicar a l’Agencia de Protecció de Dades la creació del nou fitxer. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 9. 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 
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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: 
 
Vist l’acord del Ple de 14 de febrer de 2013 en relació amb l’aprovació inicial de la 
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. 
 
Ateses les al·legacions presentades per Tirme, SA amb registre d’entrada núm. 6442 
d’11 de març de 2013. 
 
Ateses les al·legacions presentades a la 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 per 
part de diferents persones físiques i jurídiques (resum de les quals s’expressen a 
l’informe esmentat al paràgraf següent). 
 
Atès l’informe en relació a les al·legacions presentades a l’acord d’aprovació inicial 
de la modificació del contracte amb TIRME SA derivada de l’article 19 de la Llei 
13/2012, relatiu a la importació i tractament de combustible derivat de residus (codis 
LER 19.12.10 i 19.12.12) de 18 d’abril de 2013 de l’enginyer industrial, de 
l’economista, del cap del Servei Jurídic i de la cap de servei de la Direcció Insular de 
Residus que s’adjunta a aquesta proposta. 
 

Atès l’informe jurídic de 18 d’abril de 2013 en relació a les al·legacions presentades 
per TIRME SA a l’aprovació inicial de la 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 que 
s’adjunta a aquesta proposta. 

Atès l’informe del secretari general de 23 d’abril de 2013 i d’Intervenció General de 
30 d’abril 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 
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1. No admetre les al·legacions del Sr. Pere Vich Salom, Carme Herrera Lora, 
l’Ajuntament de Lloseta i l’Ajuntament de Santa Margalida per presentar-se 
fora de termini. 

 
2. Estimar parcialment les al·legacions que proposen la substitució de 

“combustible derivat de residu (codi LER 90.12.10 i 90.12.12)” per  “residus 
codis LER 90.12.12 i 90.12.12” en el sentit de substituir l’expressió per 
“residus combustibles derivats de residu codi LER 19.12.10 i 19.12.12”. 

 
3. Desestimar les al·legacions presentades no incloses als apartats primer o segon 

del present acord. 
 

4. Aprovar definitivament la modificació del contracte de data 4 de maig de 2007 
amb Tirme, SA, relatiu al servei de gestió de residus urbans de Mallorca del 
tenor literal següent: 

 
I.- Afegir un punt 4 a la lletra c) del pacte primer “Objecte” del tenor literal 
següent: 
 

4.- Tractament de residu 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: 
 
No obstant el que disposen els apartats anteriors, el concessionari també haurà 
de tractar el residu 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 residu 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. 
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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 residu 
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 residu 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 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 residu 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 residu  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.  
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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 residu 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 residu 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. 
 
5.6. Durant l’execució de qualsevol de les actuacions d’importació i 
tractament de residu 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 residu combustible derivat de 
residus (codis LER 19.12.10 i 19.12.12) importats així com la documentació 
que les acrediti.  
 
6.- Condicionants tècnics:  
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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 residu 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 residu 
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 residu 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 finançament de les inversions previstes són les següents, s’inclourà un 
nou apartat sisè: 

6. Altres ingressos  

5. 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 dels 
residus combustible derivat de residus (codis LER 19.12.10 i 19.12.12). 
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6. Notificar el present Acord a totes les persones físiques i jurídiques que han 
presentat al·legacions i a l’empresa concessionària, Tirme, SA, als efectes de la 
formalització de la modificació del contracte en el termini de 30 dies a comptar 
a partir de l’endemà de la notificació i publicar-ho al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears. 

 
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, honorables 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: 

Molt poca fe ha de tenir el Consell de Mallorca en el futur de la nostra estimada 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 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.  

El Consell de Mallorca, per acabar d’arrodonir tanta actuació negativa, fustiga el medi ambient i el 
turisme amb les deixalles que vénen de fora i que passaran a contaminar la nostra atmosfera. És 
vergonyós. 

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 a cremar tan enfora com sigui possible. Han tengut sort de trobar 
una illa del diable on els governants són capaços de tot, fins i tot d’enfonsar un prestigi turístic 
aconseguit al llarg de dècades d’esforç.  

El fet de permetre dur fems de fora suposa assumir que tenim incineradores que es troben per damunt 
de les nostres possibilitats, en la terminologia que utilitza el PP 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 
no es tracta de si la incineradora contamina més o menys, es tracta d’afegir els fems que d’altres no 
volen. Mallorca convertida en centre europeu de residus: des del turisme de gatera fins als polítics 
corruptes, tot passant per tones de fems i inversors fantasma. 

La nostra opinió és que el Consell de Mallorca posa en greu perill la salut de la ciutadania perquè eleva 
el risc de mort per càncer entre la població de l’entorn de la incineradora i pel fet d’amagar els 
interessos obscurs d’importar fems. Segons sembla, el Consell de Mallorca posa els interessos del 
conglomerat d’empreses que formen TIRME per damunt dels interessos de la ciutadania i de la salut 
pública.  

I, atès que l’euromerda ja és aquí, la Unió d’Associacions de Mallorca, amb tot el respecte i sense gens 
d’agror, demana la dimissió de la consellera de Medi Ambient del Consell de Mallorca, la Sra. Catalina 
Soler, per dur fems de fora de manera irregular i voler ‘emmerdar’ la perla de la Mediterrània.” 

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) comença la intervenció adreçant-se a la Sra. Soler a qui li 
diu que estan davant d’una altra aprovació que duu a Ple, de pressa i corrents, que posa en evidència, 
una vegada més, la seva deplorable gestió en temes de residus. 

Observa que la Sra. Soler ha travelat moltes vegades però encara no n’ha après i afegeix que, quan el 
PP va arribar al govern del Consell de Mallorca, la primera cosa que va dir la Sra. Soler va ser que el 
Consell de Mallorca cobraria la taxa d’incineració en lloc de fer-ho els ajuntaments però després va 
haver de recular i tornar enrere la decisió. Aquesta va ser la primera ensopegada però no en va aprendre 
res. 

Després, en el mes de desembre passat, la Sra. Soler els va voler empassar, amb informes no sap si 
manipulats o quina mena, l’aprovació de l’autorització d’importació de fems sense que fes falta fer una 
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modificació del contracte vigent. En canvi, vistos els informes de Secretaria General i d’Intervenció 
General, dos mesos després va haver de recular però a la força –ja que la Sra. Soler és tan tossuda com 
un bou, que li mostren un pedaç vermell i s’hi tira sense mirar– i iniciar l’expedient de modificació del 
contracte amb TIRME. 

Per altra banda, fa notar que el seu Grup sabia que l’equip de govern no faria cas de cap de les 
al·legacions que es presentassin a l’expedient, ni part dels ciutadans ni de la societat civil d’aquesta 
terra. Malgrat això, remarca que l’informe de Secretaria General –que té una sèrie de coses en 
disconformitat amb l’informe jurídic del servei de Residus– diu, en un moment donat, que “reiteram 
allò que ja vàrem dir al nostre informe de 18 de gener”.  

El CDR, avui per avui, són residus –li diu a la Sra. Soler– i així queda plasmat en l’informe de 
Secretaria General i, conseqüentment, aquesta és una altra mentida que la Sra. Soler ha volgut dir a tots 
els ciutadans de Mallorca. Fins ara ha mentit –una vegada més– i ara ha hagut de recular perquè en 
l’acord que duu avui a Ple rectifica i diu que són residus. Aquesta és una altra deplorable mostra de la 
gestió de la Sra. Soler i de les mentides que ha dit a tots els mallorquins i mallorquines. 

La Sra. Soler fa uns dies que ja començà a fer la farina blana dient que potser s’hauran d’apujar les 
tarifes perquè no bastarà amb importar residus. A més a més i en relació a les al·legacions de TIRME, 
ja comencen a fer la farina blana i en dir que l’informe econòmic de 40€ per tona s’entenia que era una 
cosa flexible i que tal vegada podia canviar. Exactament es diu que era un document amb la flexibilitat 
suficient per adaptar-se a canvis que hi pugui haver més endavant. Això és el que  al·lega TIRME, és a 
dir, que ja no es vol comprometre a pagar 40€ per tona emperò, gràcies a l’informe de Secretaria 
General, l’hi obliguen. 

La següent mostra de mala gestió és que la Sra. Soler duu a Ple un acord de modificació d’un contracte 
quan el passat dia 14 d’abril el Ple va assolir un compromís, aprovat per unanimitat, sobre la possible 
nul·litat del contracte de MAC Insular i aleshores tots els membres de l’oposició –i l’equip de govern hi 
va estar d’acord– varen demanar que també s’elaboràs un informe en relació al contracte amb TIRME. 

Tot seguit li planteja a la Sra. Soler si no troba que la prudència li diu que, abans de fer qualsevol 
modificació de contracte, ha d’esperar que se faci l’informe esmentat. Aquesta seria la prudència 
normal que observaria qualsevol ciutadà o ciutadana que defensi els seus interessos. 

També li demana a la Sra. Soler si considera que s’han de fer més actuacions en relació amb el 
contracte de TIRME abans de conèixer aquesta premissa perquè assegura que això significa anar cap al 
desastre. 

Fa notar que el seu Grup està d’acord amb el que li han demanat a la Sra. Soler –la seva dimissió– tot i 
que saben que no dimitirà perquè li agrada estar aquí i perquè no és conscient de les seves travelades –
que són molt greus per als interessos dels ciutadans– i, per això, considera que la Sra. Soler n’hauria de 
fer una reflexió. 

Afegeix que, en referència al tema de les al·legacions de TIRME (concretament els 40€ per tona), el 
seu Grup no es fia dels informes de TIRME perquè els informes TIRME ja varen conduir a l’ampliació 
de la incineradora fins al punt arribar a una capacitat que és excessiva, cosa que ara tothom reconeix. 
Així doncs, insta la Sra. Soler que tampoc no se fiï dels informes de TIRME. 

A més a més, també li demana a la Sra. Soler que reculi, que sigui prudent, responsable, honesta i que 
no segueixi mentint els mallorquins perquè ja està bé de les envestides que fa, de les improvisacions 
com les que duu i de les quals en serà directament responsable. 

En definitiva, li sol·licita a la Sra. Soler que no modifiqui aquest contracte a l’espera de veure, com a 
mínim, si el contracte inicial pot ser nul o no i tot això al marge que sàpiga que el seu Grup està 
totalment en contra de la importació de fems els quals, segons els informes, tal vegada no conduiran a 
cap benefici econòmic. També li demana que no torni a passar el que va passar amb els residus de 
Sabadell que va dur a Mallorca i els han hagut de cremar de manera gratuïta.  

Sospita que la Sra. Soler tal vegada serà això el que farà: durà residus i, a damunt, hauran de fer la feina 
gratis. Mallorca tendrà la contaminació i incinerarà gratuïtament els residus. 

Per acabar, li recomana a la Sra. Soler que vagi alerta i anuncia que roman a l’espera de resposta als 
arguments que ha exposat. 
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La Sra. GARRIDO (PSOE) manifesta, en primer lloc i seguint allò que indicava la Sra. Campomar, que 
vol enlletgir la manca de qualitat democràtica que, ple rere ple, hi ha al Consell de Mallorca. 

Anuncia que farà menció a les quatre darreres decisions més o manco importants que s’han pres al Ple 
del Consell de Mallorca. 

La primera és el projecte de pressuposts, que el va tenir la premsa abans que no l’oposició i que varen 
haver d’estudiar amb els dies justs que preveu la llei, ni un dia més. 

La segona és que, quan estaven immersos en el debat dels pressuposts, es convocà el Debat de Política 
General  i només comptaren amb dos dies per preparar-lo. 

Després d’això vengué l’expedient de nul·litat del contracte de MAC Insular per a la qual cosa 
comptaren amb un dia només per estudiar-ne l’informe. 

A continuació intentaren entrar aquest expedient per despatx extraordinari. No ho aconseguiren i feren 
un comissió informativa extraordinària perquè avui pogués venir a Ple. A més s’hi ha d’afegir el fet que 
la consellera ja diu que si els fems s’importen serà ja després de l’estiu ja que, de fet, la modificació del 
contracte diu que no es poden importar fems durant l’estiu. 

Atès aquest darrer extrem, el seu Grup no entén les presses per dur a Ple aquest expedient i considera 
que tots els fets que ha explicat abans únicament demostren –això sí, amb un compliment estricte dels 
terminis– una manca de qualitat democràtica increïble. 

En quant a aquest expedient, comenta que s’han presentat més de 2.000 al·legacions contra la intenció 
de la Sra. Soler d’importar fems de fora i convertir Mallorca en el femer d’Europa. 

Per més que la consellera digui que són signatures (tal i com explicava en Comissió Informativa i ha dit 
a la premsa) la realitat és que són més de 2.000 al·legacions; més de 2.000 persones (amb noms, 
llinatges, DNI i domicilis) que ha presentat al·legacions al Consell de Mallorca per dir-li que “així, no”, 
“que d’aquesta manera no se fa”. 

A més a més, cal tenir en compte que més de 5.000 persones varen sortir al carrer (precisament un dia 
horrorós de pluja) per dir-li també que “així, no”, que no volien que Mallorca es convertís en el femer 
d’Europa. 

Però, malgrat això, la Sra. Soler s’hi obstina i està encaparrotada en seguir amb aquesta política que no 
treu el cap per enlloc i a la qual no se li veu cap tipus de sortida ni solució. 

S’importaran fems, per convertir Mallorca en el femer d’Europa, sota una única excusa: la rebaixa de la 
tarifa. Però, ara bé, l’informe que adjunten a l’expedient conté una taula que diu quina serà la 
repercussió en la rebaixa de la tarifa d’aquests fems a partir de l’any 2014 i, just en el paràgraf 
posterior, es diu literalment “No garanteix, per si mateix, el que es pugui minorar la tarifa de residus 
sòlids urbans d’un any per l’altre. Només l’efecte a la baixa sobre la tarifa que resulti cada any fins al 
2041.” 

A continuació demana que quina és l’afirmació correcta ja que l’equip de govern justifica aquesta 
modificació del contracte i el seu interès general amb el fet que es modificarà la tarifa a la baixa per 
ventura sí o per ventura no. Aquesta és la seva seguretat jurídica. 

Tot entrant concretament en la contesta a les al·legacions presentades (les 2.000 al·legacions) indica 
que torna a fer un advertiment d’il·legalitat: la resposta a les al·legacions. En quant a la nul·litat del 
contracte per alteració substancial del contracte per modificació de les condicions de la contractació, la 
resposta és que no es modifica l’objecte del contracte però, per altra banda, la proposta que ve avui a 
Ple recull que el primer article que es modifica és, precisament, l’objecte del contracte. 

Els fets ha ocorregut la manera següent: es presenten les al·legacions, es fa un informe per contestar-les 
i alhora es contesten les al·legacions de TIRME que deien que entenien que no es modificava ni 
l’objecte del contracte ni l’àmbit del contracte quan, en realitat, és allò que es modifica. 

L’informe jurídic del departament accepta les al·legacions de TIRME que diuen que no es modifica ni 
l’objecte ni l’àmbit del contracte i la primera proposta que fa la consellera accepta no es modifiqui ni 
l’àmbit territorial ni l’objecte del contracte però Secretaria General li diu que allò que efectivament es 
modifica, amb aquesta importació, és l’àmbit i l’objecte del contracte. Sobretot l’objecte del contracte. 



 32

Per altra banda, l’informe d’Intervenció General és de disconformitat perquè la proposta no compta 
amb tots els informes favorables. Aleshores modifiquen la proposta per incloure-hi la modificació de 
l’objecte però s’obliden de modificar l’informe de contestació de les al·legacions ja que la resposta a la 
primera al·legació del primer bloc és que no hi ha una modificació substancial de les condicions de la 
contractació perquè no es modifica l’objecte contracte emperò la proposta que avui duen a Ple modifica 
l’objecte del contracte. 

Atesa la diferència de criteris entre l’informe de resposta de les al·legacions i la proposta que avui 
presenten al Ple, li demana que la Sra. Soler que li’n doni una explicació. 

Tot aquest cúmul de circumstàncies donen a entendre i demostren que l’expedient sencer està fet en un 
clar frau de llei i recalca que en el sentit estricte de la definició de frau de llei: acte dictat a l’empara 
d’una norma però perseguint un resultat prohibit per l’ordenament jurídic. 

Aquí s’ha pres la decisió d’importar fems i, a partir d’aquesta presa de decisió d’importar fems, munten 
un expedient i el munten malament amb tot un seguit d’incongruències i de despropòsits. 

Comencen amb una esmena a una llei que no té res a veure amb residus perquè, de fet, no hi ha llei de 
residus en aquesta comunitat autònoma. Després continuen amb una autorització a la importació de 
fems que llavors queda suspesa per mor d’un informe però que no tenen el coratge ni s’atreveixen a dur 
l’acte concret de suspensió d’aquesta efectivitat encara que tots els actes del departament i tots els actes 
que fa l’equip de govern són en relació a la suspensió de l’efectivitat de la suspensió d’aquest acte 
administratiu. 

Després intenten acceptar dues al·legacions importants de TIRME perquè la intenció és, efectivament, 
modificar l’objecte del contracte i intenten acceptar que no es modifica l’objecte del contracte i posen 
en marxa una pseudooperació d’importació de fems de Sabadell que suspenen pel fet que els costos 
d’insularitat han pujat (tot i que Mallorca ja era una illa quan va començar l’operació) i pel fet que es 
rebaixa 0,03€ el quilowatt subvencionat, la qual cosa no té cap sentit ni un. 

Tot aquest seguit de despropòsits ve acompanyat per una afirmació que no pot deixar de reproduir ara 
ja que l’informe de dia 18 d’abril diu, referint-se a aquests residus concrets que s’importaran, que “la 
modificació del contracte proposada permet la substitució de l’abocament a abocador de residus per la 
valorització energètica a planta d’incineració amb recuperació d’energia dels mateixos residus”. 

Assegura que l’equip de govern els està prenent el pèl i demana si s’aboquen residus a Mallorca o si 
s’importaran residus per abocar-los. Creu que no, que els importen per cremar-los però, per contra, fan 
aquesta afirmació que ha comentat i demana si és que els prenen per bàmbols ja que prenen el pèl a tota 
la societat mallorquina. 

Apunta que es veu que han fet un “copiar y pegar” però que han “copiado y pegado” malament i això 
és el que ha passat. 

Fa notar que el seu Grup entén, en relació a l’al·legació que s’accepta incorporant el fet que es tractaran 
residus i es modifica l’objecte del contracte amb el tractament de residus i amb el fet que la Llei 
13/2012 modifica l’àmbit del contracte en quant a la inclusió d’aquest tipus de residus en el Pla 
Director Sectorial, que aquest tipus de residus han de pagar tarifa. 

L’article 2 del Pla Director diu que s’inclourien aquests tipus de residus dins altres residus i l’article 5 
diu que el Consell de Mallorca està obligat a tractar els residus inclosos en l’article 2 i a cobrar tarifa 
sobre aquests residus. 

Per tant, o bé accepten el cobrament de tarifa o el que faran serà un gran greuge comparatiu amb la 
resta de mallorquins que paguen tarifa i paguen per aquests residus i, a més a més, cometran una 
il·legalitat però es veu que a l’equip de govern li és igual el tema de les il·legalitats. 

Per concloure li demana a la presidenta, Sra. Salom, que faci el correcte, faci el que toca i faci cas a 
allò que li ha dit la gent: que retiri aquest expedient i l’arxivi. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) inicia la seva intervenció anunciant que no 
entrarà a debatre ni a rebatre cap sol·licitud que no formi part de l’objecte del debat d’avui i, per tant, 
insta l’oposició que tot el que s’ha dit li demanin a un altre lloc però no al Ple. 
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Per altra banda puntualitza que s’hi han presentat 389 al·legacions. Recalca que per més que es 
repeteixi una mentida mai no esdevé una veritat i reitera que són 389 al·legacions presentades ja que les 
6.000 persones que es varen manifestar no es varen preocupar de presentar-hi al·legacions. 

A aquestes 389 al·legacions s’ha afegit un bon nombre de signatures atès que les al·legacions han estat 
repartides perquè la gent les signàs i hi posàs el seu nom. En tot cas, a efectes jurídics i tècnics s’ha de 
diferenciar entre una al·legació i una còpia d’una al·legació que ha estat signada.  

El nombre total d’al·legacions, com a tal, és de 389 que si li sumen les signatures fan un total de 1.626, 
és a dir, que encara falten prop de 400 per arribar a les 2.000 al·legacions que assenyalava la Sra. 
Garrido. 

En tot cas, si la Sra. Garrido li vol dir a tot “al·legacions”, doncs ho faci però dient la veritat: en total 
són 1.626, ni una més ni una manco. Si li vol dir “al·legacions” i riure, doncs molt bé però li observa 
que no vol calcular percentatges sobre la població de Mallorca perquè el resultat seria ínfim. 

D’aquestes al·legacions coincideixen (són iguals) les del GOB, la Unió d’Associacions de Mallorca, 
Associació de Veïns de Bunyola, Plataforma Salvem Andratx, MÉS per Mallorca, Associació de Veïns 
de Son Sardina, Progressistes per Sóller i una sèrie de particulars. Totes aquestes sumen un total de 241 
al·legacions que inclouen 637 signatures. 

Totes elles han estat desestimades a excepció d’una al·legació del primer grup (que és la que ha 
comentat l’oposició i fa enfadar tant la Sra. Campomar) i que consisteix en haver-se estimat 
parcialment al·legació en el sentit d’afegir la paraula “residu” a davant “combustible derivat de residu” 
i, per tant, ara es diu “residu combustible derivat de residu codi LER 19.12.10 i 19.12.12”. 

Considera que ara pertoca continuar parlant de les al·legacions ja que és el tema a debatre avui ja que, 
si volen parlar d’altres coses, doncs poden parlar de com els han enganat durant 20 anys, de les 
mentides que s’han contat durant 20 anys, que reciclar volia dir baixar la taxa de tractament, de la 
recepció de la incineradora, és a dir, de qui va recepcionar els 2 forns nous que precisament no va ser 
un govern del Partit Popular sinó una consellera d’Els Verds, que qui va donar autorització per a les 
obres noves va ser un Consell Executiu del qual no formava part ni el secretari general ni la 
interventora general i era un Consell Executiu presidit per la Sra. Armengol, etc., però no hi entrarà. 

Fa constar que, malgrat que l’oposició es recreï en acusacions cap a ella, no entrarà a parlar sobre tots 
els enganys que durant 20 anys tots han acceptat. 

El primer grup d’al·legacions comprèn 137 al·legacions que són totes iguals en format i contingut i han 
estat presentades per l’Ajuntament de Santa Margalida, la Sra. Garrido per part del PSOE –que inclou 
500 signatures–, PSIB-PSOE d’Inca i particulars. 

S’hi ha al·legat el trencament del principi d’igualtat i transparència, la manca d’estudi econòmic, la 
infracció de la jerarquia de residus establerta a la Directiva Marc de Residus i s’ha demanat la 
substitució de “combustible derivat de residus”, que és l’al·legació que s’ha estimat parcialment. 

També s’hi ha al·legat la manca d’estudi ambiental i la necessitat de modificar el concepte d’usuari del 
servei insularitzat o bé aprovar –com deia la Sra. Garrido– la tarifa específica, la qual cosa també ha 
estat desestimada. 

El segon grup d’al·legacions està conformat per un total de 241 al·legacions i són totes iguals en format 
i contingut. Les han presentades el GOB, la Unió d’Associacions de Mallorca, Associació de Veïns de 
Bunyola, Plataforma Salvem Andratx, MÉS per Mallorca, Associació de Veïns de Son Sardina, 
Progressistes per Sóller i particulars. 

Es desestimen totes aquestes al·legacions perquè, com ja va manifestar, les al·legacions presentades no 
formen part de l’objecte de l’exposició pública de la modificació d’aquest contracte i remarca que això 
no ho diu ella tot i que els agradaria poder-la acusar d’això. 

Aclareix que el fet de dur avui a Ple el tancament de la modificació del contracte de TIRME per poder 
importar combustible sí que és una decisió política. El pujar la tarifa un 30% els darrers 4 anys sí que 
va ser una decisió política que varen prendre els partits que avui l’acusen. Intentar modificar el 
contracte de TIRME per veure si és possible importar combustible per tal no pujar la tarifa, també serà 
una decisió política que prendrà el Partit Popular però resoldre les al·legacions no és una decisió 
política.  
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En cas cap, la resolució de cap al·legació no ha estat mai una decisió política. Les al·legacions les han 
resoltes els tècnics jurídics i enginyers del departament de Medi Ambient (als quals agraeix la seva 
tasca) juntament amb el departament d’Intervenció General i el departament de Secretaria General (als 
quals també els agraeix molt la seva tasca). El fet de resoldre 1.626 al·legacions en el termini que ho 
han fet, amb la precisió jurídica i econòmica que ho han fet és per agrair-los la tasca feta per tots 
aquests departaments. 

Per tant, si s’han desestimat les al·legacions de MÉS per Mallorca i del GOB dient que aquestes 
al·legacions no formen part de l’objecte de modificació del contracte, no és quelcom que digui el Partit 
Popular sinó que ho diuen uns informes jurídics, agradi o no agradi. 

Li observa a MÉS per Mallorca que allò que ha fet és al·legar sobre el que no forma part de l’objecte 
del contracte, cosa que no ha fet el PSOE el qual sí que ha al·legat directament a la modificació del 
contracte. MÉS per Mallorca el que sol fer sempre és  fum, fum, fum i molta pancarta.  

Tot seguit s’adreça a la Sra. Campomar i li diu que ella no li aguantaria la capota davant el bou que ella 
representa perquè no li faria gens de por aguantar-l’hi. 

En definitiva amb aquestes al·legacions s’ha demanat que no es redacti un nou Pla Director Sectorial de 
Residus, que el Consell de Mallorca presenti un projecte de llei de residus i que es revisi el contracte 
amb TIRME però tot això no forma part del que s’està debatent avui. 

El tercer bloc d’al·legacions està conformat per 9 al·legacions, amb diferents continguts, que 
corresponen a diferents ajuntaments i associacions i que també s’han desestimat perquè s’argumenta 
que la modificació del contracte no respon a un interès públic. 

El quart bloc d’al·legacions són d’ajuntaments i particulars i han presentades fora de termini. Aquestes 
al·legacions són les de l’Ajuntament de Lloseta, l’Ajuntament de Santa Margalida, el Sr. Pere Vich 
Salom i la Sra. Carme Herrera Lora. 

Per altra banda i com a bloc independent hi ha l’al·legació presentada per l’empresa concessionària 
sobre la qual li diu a la Sra. Garrido que podrien debatre durant hores i, probablement, estarien d’acord 
en un 99% però el problema de l’al·legació de TIRME és que segons un informe jurídic s’entén que no 
és modificació de contracte en sentit estricte però llavors Secretaria General considera que no és així, 
és a dir, que s’ha creat un debat jurídic amplíssim al respecte i no creu que sigui ella la persona més 
adequada per explicar jurídicament què significa tot això. 

No obstant això, constata que està completament segura de la màxima legalitat de l’expedient que avui 
duen a Ple ja que compta amb tots els informes favorables i l’expedient forma part d’un procediment 
que avui deixaran tancat. 

Fa notar que a partir d’aquí es deixarà completament tancat el tema de la modificació del contracte amb 
TIRME i el fet de si s’importarà combustible o no dependrà del punt d’inflexió de la tarifa de l’any que 
ve, la qual estan negociant en aquests moments. 

Aprofita per recordar que s’ofereix a mantenir totes les reunions que siguin necessàries per parlar del 
tema i pactar la tarifa però retira que és un procés que queda tancat i del qual se sent totalment 
orgullosa pel departament que representa, per la Direcció Insular que representa i per la feina 
complicadíssima dels tècnics. 

Considera que hagués estat bo que s’haguessin començat a estudiar solucions abans –i no ara– per no 
haver d’apujar la tarifa i de fet, si avui al Consell de Mallorca governàs un altre partit polític, aquest 
tema seria totalment igual perquè la concessionària va demanar l’autorització ambiental a la Comissió 
Balear de Medi Ambient per veure si podrien cremar aquest combustible en el mes de maig de 2011, 
quan la consellera de Medi Ambient era la Sra. Tugores. 

Aleshores la Comissió Balear de Medi Ambient va atorgar l’autorització corresponent a  aquesta 
empresa privada per cremar l’esmentat combustible i era una comissió presidida per un govern del Sr. 
Antich. 

A més a més, l’oposició va autoritzar les obres per construir dos forns nous a la incineradora i va 
recepcionar-ne les obres dos dies abans de les eleccions tot sabent que des del moment de recepcionar 
les obres cada any s’haurien d’amortitzar damunt la tarifa més de 32M€ la qual cosa, sí o sí, significava 
apujar la tarifa. 
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En canvi, allò que faran enguany no els ho pot dir perquè encara no ho sap ja que hi estan fent molta 
feina però sí que pot dir que, durant els dos anys anteriors, aquesta consellera tan inútil ha aconseguit, 
amb el seu equip i tots els companys, congelar la tarifa, cosa que el govern anterior va ser incapaç de 
fer. 

Per acabar, assegura que continuaran fent feina per no haver d’augmentar la tarifa als ciutadans de 
Mallorca. 

La Sra. CAMPOMAR li diu a la Sra. Soler que està contenta que hagi admès que ha mentit a tots els 
mallorquins i mallorquines en reconèixer que són residus en lloc de combustible.  

Reitera que està contenta perquè ho hagi reconegut, en veu alta, en aquest Ple perquè així en queda 
constància però li observa que ha dit una mentida perquè el Partit Popular, juntament amb Unió 
Mallorquina, són els que varen aprovar l’ampliació de la incineradora l’any 2006. 

Refusa la rellevància del fet de recepcionar les obres i diu que potser la Sra. Soler no coneix el 
funcionament de l’Administració Pública ja que qui inicia un procés (qui realment aprova fer unes 
determinades coses) és qui n’és el vertader responsable i, en aquest cas, va ser el Partit Popular que 
l’any 2006 va acceptar tots els informes de TIRME que deien que s’havia d’ampliar la capacitat de la 
incineradora i les conseqüències d’això les estan pagant ara tots els ciutadans. 

Insisteix en dir que el Partit Popular és el responsable que en aquests moments hi ha hagi un excés de 
capacitat d’incineració. 

Per altra banda, es mostra d’acord amb tot el que ha exposat el PSOE i que veu que la Sra. Soler no en 
queda escaldada i segueix endavant amb tota la seva irresponsabilitat. 

Comenta, tot seguit, que li sorprèn que l’informe d’Intervenció General faci esment a una sentència 
relativa a un assumpte de la Comissió de les Comunitats Europees i que és una mena de recomanació 
que diu que tal vegada la modificació de contractes a posteriori pot ser no s’ajusti a la normativa de 
transparència i competitivitat. 

A continuació li diu a la Sra. Soler que li agradaria que l’escoltàs perquè ella l’ha escoltada durant la 
intervenció anterior. Li sembla que la Sra. Soler és molt mal educada perquè no l’escolta quan ella, 
mentre intervenia la Sra. Soler, no ha parlat i, per això, li demana que tengui amb ella la mateixa 
educació que ella ha tengut amb la Sra. Soler ja que, encara que no li agradi el que ha dit, li ha 
demostrat un poc de respecte, respecte que tots es mereixen perquè per qualque cosa han estat elegits i 
són aquí. 

Afegeix que, a més a més, això és un Ple elegit i no una plaça de toros. A qui li agraden les places de 
toros és a la Sra. Soler que li ha dit que s’atreveix a tot, fins i tot, creu haver entès que s’atreviria a 
torejar, cosa que ella no vol fer però sí que li llegirà el que ha fet l’equip de govern. 

L’equip de govern duu un acord a Ple que diu exactament: “Delegar a la Comissió de Govern 
l’aprovació del preu així com l’atorgament de l’autorització de cada operació d’importació, transport i 
tractament del residu combustible derivat de residus”. 

En aquest sentit, demana si això no és defugir de la transparència i del debat amb l’oposició. L’equip de 
govern ho vol aprovar tot per si mateix d’amagat i no vol que l’oposició estigui informada i, per això, 
refusa que la Sra. Soler asseveri que vulgui debatre tots aquests temes amb l’oposició ja que el mateix 
equip de govern fa ús de la majoria absoluta per llevar-li les competències al Ple per tal que l’oposició 
no sàpiga res d’allò que fa el govern ja que, com que ho fan tot tan malament, s’estimen més que ningú 
no ho sàpiga. 

Per finalitzar li demana a la Sra. Soler que li contesti si amb aquesta modificació de contracte pot 
garantir a la ciutadania de Mallorca, a dia d’avui, que si s’importen fems no pujarà la tarifa de fems. 

La Sra. GARRIDO li diu a la Sra. Soler que començarà aquesta intervenció per allà on ha acabat la Sra. 
Soler.  

La Sra. Soler ha dit que, si aquest Consell de Mallorca el governàs un altre grup i no el PP, avui 
estarien davant la mateixa decisió, és a dir, davant l’aprovació de convertir Mallorca en el femer 
d’Europa. I en aquest sentit li assegura que no, categòricament no. De fet, si el PSOE governa el 
Consell de Mallorca d’aquí a dos anys, el PSOE tornarà enrere aquesta decisió i reitera que, per tant, no 
estan davant la mateixa situació. 
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La Sra. Soler fa bandera d’haver congelat la tarifa de fems però li recorda que durant la legislatura 
passada els dos darrers anys també es va congelar la tarifa. 

El més important del tractament de residus a Mallorca no és congelar la tarifa –que és la lluita de la 
Sra. Soler– sinó que el més important és la qualitat i l’eficàcia del tractament.  

La lluita que fa el PP no és la mateixa lluita que fa la gent i que fa Mallorca. La Sra. Soler li dóna molt 
poca importància a les al·legacions. Ja siguin 1.600 o 300, no els dóna importància i diu que troba que 
són poques i, en aquest sentit, li demana si pot cercar un contracte que hagi tengut el mateix nombre 
d’al·legacions perquè creu que no el trobarà. 

Insisteix que la Sra. Soler troba que han estat poques les al·legacions i que, com que són dels verds i 
dels rojos, no els han de fer cas. No les tenen en compte com tampoc no tenen en compte la gent que va 
sortir al carrer a dir-li “NO”, que s’estava equivocant, que tornàs enrere el procés (que de savis és 
rectificar)... Tot això no ho tenen en compte, no volen tornar enrere i li demana per què no han de tenir 
en compte tota aquesta gent. 

Després la Sra. Soler ha dit que no parlaria d’una sèrie de coses però n’ha parlat i li retreu haver-ho fet 
perquè aquestes qüestions no són objecte d’aquest debat i recalca que ella, en la primera intervenció, li 
ha plantejat un debat estricte sobre aquest contracte, li ha plantejat dues qüestions específiques sobre 
les al·legacions però no li ha contestat si bé és cert que la Sra. Soler no li contesta mai a allò que li 
planteja. 

Els fets són que no s’ha contestat a allò que s’ha plantejat i el debat sembla com el joc de “per aquí 
m’han demanat i per aquí m’han contestat” o, almanco, aquesta és la sensació que té. 

Reitera que li ha plantejat, sobretot, dos aspectes concrets. Un és que li expliqui el tema d’abocar els 
CDR en abocador ja que és una cosa que no entén i, a més a més, la fa empegueir que hi hagi aquesta 
afirmació en l’informe. El segon aspecte és que li expliqui quina és la base de la modificació del 
contracte atès que ha de ser l’interès general. Aquest interès és la rebaixa de la tarifa però al mateix 
temps la Sra. Soler diu que “baixarà però no baixarà però al llarg de tot l’any fins l’any 2041”. Opina 
que primer haurien d’aclarir què volen dir i, en cap cas, no enganar la gent. 

A més de tot això, hi ha una incongruència entre la proposta i la resolució de les al·legacions ja que la 
Sra. Soler desestima una al·legació concreta dient que no es modifica l’objecte del contracte però 
l’objecte del contracte sí que es modifica. 

Li recomana que aturi ara el procés, modifiqui aquest informe i es torni a informar aquesta al·legació 
atès que sí que es modifica l’objecte del contracte, és a dir, que resolgui com toca ja que si diuen que 
no es modifiquen les condicions de la contractació perquè no es modifica l’objecte de contracte 
incloent-hi una sèrie de fems que fan que els forns funcionin a tota marxa tot el dia i després 
modifiquen el contracte per incloure-hi aquests fems. Per això, demana si és contradictori o no aquest 
extrem i sol·licita que la Sra. Soler li’n doni una resposta. 

Retreu igualment que la Sra. Soler s’hagi limitat a llegir-li l’informe de les al·legacions ja que ella sap 
llegir i el que voldria era que li hagués explicat els motius pels quals es desestimen les al·legacions i en 
base a què. 

Insisteix en fer constar que l’informe jurídic se l’ha llegit però que el vol és una explicació política al 
respecte ja que aquest és el Ple de Consell de Mallorca i és aquí on es decideix atès que, encara que hi 
hagi informes tècnics, al cap i a la fi la decisió sobre aquest contracte no és jurídica sinó política. 

La rebaixa o la suposada rebaixada de tarifa i les filigranes que fa l’equip de govern són una decisió 
política i, com ja li ha dit abans, aquest expedient s’ha fet en frau de llei perquè primer s’ha pres la 
decisió i després s’ha muntant l’expedient per vestir-la. 

Recala que vol una explicació política sobre l’expedient i adverteix que no li demana a la Sra. Soler 
que li parli de qui va recepcionar, qui va autoritzar, qui va aprovar el contracte i qui va donar suport a 
l’aprovació del contracte que és el que causa tota la resta ja que si no modifiquen el contracte no poden 
fer les altres coses. 

En resum, assegura que no estan aquí per parlar d’aquestes altres qüestions sinó d’aquesta modificació 
del contracte i, per tant, demana a la Sra. Soler que li contesti als temes plantejats en relació a aquesta 
modificació i, a més a més, li sol·licita que aturi l’expedient, el deixi estar i faci cas a la gent perquè, 
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per ventura, aquesta gent no significa res per a la Sra. Soler però és molt important i és molta gent que 
representa moltes consciències. 

Fa constar que la gent està molt preocupada per aquest tema però la Sra. Soler no li dóna importància i, 
per això, li demana per què continuen obstinats amb aquesta qüestió (que és una pregunta que no li han 
contestat mai) posant l’interès de l’empresa per damunt de l’interès general. 

La Sra. SOLER s’adreça en primer lloc a la Sra. Campomar i li diu que si li ha parlat de places de toros 
ha estat perquè la Sra. Campomar l’ha acusada de ser un bou. Si no hagués estat així, mai no li hauria 
parlar d’aquest tema i fa notar que ella mai no ha acusat la Sra. Campomar en aquests termes però la 
Sra. Campomar a ella sí. 

Per altra banda, també li diu que no creu que sigui aquí per haver-li de donar explicacions quan el seu 
Grup, MÉS per Mallorca, forma part de la Comissió de Govern però la Sra. Campomar assegura que 
s’està llevant transparència a aquest Ple perquè passen les autoritzacions a Comissió de Govern. 

De fet, les dues opcions que hi havia per donar les autoritzacions a la importació de combustible, 
d’acord amb els informes jurídics, la normativa i el Decret d’organització, eren via autorització directa 
amb una firma de la presidenta (i aquí sí que l’oposició no s’assabentaria de res) o dur les autorització a 
Comissió de Govern, de la qual forma part MÉS per Mallorca encara que si no hi van no és culpa seva. 

Remarca que MÉS per Mallorca forma part de la Comissió de Govern i, per tant, tendrà coneixement 
puntual de quan s’importarà el combustible, quina part extraordinària de l’ingrés va damunt tarifa, etc. 
Malgrat això, la Sra. Campomar diu que això és llevar transparència. 

Comenta que, com ja li ha dit, al Grup que la Sra. Campomar representa, d’una mentida volen fer 
política i, encara que li sap greu, per aquí ja no passa. A la Comissió de Govern està representat MÉS 
per Mallorca i els altres partits i també hi són el secretari general i la interventora general però, no 
obstant això, la Sra. Campomar insisteix que això significa llevar transparència. 

Creu que, en realitat, a MÉS per Mallorca li agrada fer xou al Ple del Consell de Mallorca perquè 
únicament qui no és present a la Comissió de Govern és la premsa –tots els altres hi són– i a MÉS per 
Mallorca li sap molt greu que no hi sigui la premsa perquè els va molt bé el xou mediàtic. 

A continuació es dirigeix a la Sra. Garrido i li diu, sobre el que li ha demanat de la modificació del 
contracte de TIRME, que vol pensar que no ho sentit bé perquè creu haver entès que la Sra. Garrido 
l’instava a modificar l’informe de resposta de les al·legacions i no vol pensar que sigui perquè el PSOE 
faci modificar informes segons el seu sentit. 

En tot cas, assegura que ella no farà modificar cap informe a ningú i, atès que la Sra. Garrido s’ha 
queixat pel seu comentari, aclareix que ella no ha fet cap acusació sinó que simplement ha reflectit un 
pensament i afegeix que ara veu que la candidata, d’aquí a dos anys, a la Presidència del Consell de 
Mallorca pel PSOE serà la Sra. Garrido i que li explicarà perquè ho pensa. 

La Sra. Armengol, quan era candidata a la Presidència del Consell de Mallorca l’any 2007, va dir a tots 
els mítings i per tot que quan fos la presidenta del Consell de Mallorca tornaria enrere la darrera 
modificació del contracte amb TIRME que havien fet el Partit Popular i Unió Mallorquina. 

Llavors entra el PSOE a governar el Consell de Mallorca, el presideix la Sra. Armengol i en la primera 
entrevista que li fa un mitjà de comunicació en el mes de juliol de 2011 li demanaren si modificaria el 
contracte de TIRME tal i com havia promès durant tota la campanya electoral a la qual cosa la Sra. 
Armengol va respondre que no perquè era un tema tancat i ja no el modificarien. 

Així doncs, la Sra. Garrido li ha de permetre que dubti de les seves paraules en el sentit que si el PSOE 
torna a governar aquesta institució no tornarà enrere aquesta modificació del contracte de TIRME per 
importar combustible i que la Sra. Garrido serà la candidata del seu partit a la Presidència del Consell 
de Mallorca perquè la Sra. Armengol va incomplir la seva paraula. 

Remarca que el Grup Socialista, quan ha governat i en referència a TIRME, no ha tornat res enrere i, 
per tant, la Sra. Garrido li ha de deixar que tengui aquest dubte que no és, en cap cas, una afirmació. 

Per altre costat, indica que la Sra. Garrido li ha dit que no té en compte les 1.626 al·legacions, la qual 
cosa nega que sigui així perquè assegura que sí les té en compte i són molt importants però no són 
1.626 al·legacions sinó 389 més la resta de signatures formulades davant la concessió més gran de tot 
Espanya li sembla que suposen un número prou insignificant. 
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Tot i això, no deixen de ser importants. La darrera persona que opina sobre un tema és la més important 
i totes les opinions s’han de tenir en compte i un govern no ha de mirar pel seu partit sinó per tots els 
ciutadans i així assegura que ho ha fet quan era batlessa cosa que no va aconseguir el PSOE aleshores i, 
per tant, la Sra. Garrido li ha de reconèixer que duu una experiència acumulada, segurament molt a 
pesar de la Sra. Garrido. 

Insisteix en el fet que sempre s’han d’escoltar totes les opinions de tothom però això no lleva que pugui 
dir que 1.626 al·legacions (si és que vol que doni per bona aquesta xifra) comparant-les amb a la 
població total de Mallorca és un número petit. 

En quant al CDR, explica que no va a abocador perquè a Mallorca tenim abocador zero. Aquí s’ha 
aconseguit allò que cap altra comunitat d’Espanya no ha pogut aconseguir però si la Sra. Garrido ho vol 
interpretar així, doncs ho faci. 

El CDR és un ingrés que ve damunt tarifa. És un ingrés extraordinari a efectes i a fi que a Mallorca s’ha 
aconseguit abocador zero i, si volen potenciar el reciclatge, han de fer que la incineradora sigui rendible 
i només duran CDR si l’ingrés extraordinari damunt tarifa els permet rebaixar la tarifa en una quantia 
econòmica considerable. 

Les al·legacions del tercer bloc, que s’han desestimat, deien que la modificació no es feia per interès 
públic i és just el contrari. L’interès públic és que es deixa de fer una activitat privada dins unes 
instal·lacions públiques i, per això, avui estan parlant de la modificació d’aquest contracte i aquesta és 
l’essència de la modificació. 

Aquesta activitat privada que es farà dins unes instal·lacions públiques (TIRME), els ingressos que 
generi són uns ingressos addicionals damunt tarifa que únicament beneficien les butxaques dels 
ciutadans de Mallorca perquè no s’ha de pujar la tarifa. 

Si la Sra. Garrido considera que això no és un interès públic, doncs convé que li ho expliqui una altra 
persona. A més a més, els informes econòmics diuen que l’ingrés públic addicional damunt tarifa ha de 
ser, com a mínim, de 40€. 

La Sra. Garrido s’encaparrota en dir-li que ha contestat les al·legacions, extrem aquest que nega 
rotundament. La decisió de modificar el contracte sí que és una decisió política però contestar les 
al·legacions és quelcom que han fet els tècnics de cada departament corresponent (Residus, Intervenció 
General i Secretaria General) als quals reitera el seu agraïment per la celeritat amb què ho han fet, per 
la precisió jurídica, econòmica i tècnica amb què ho han fet i, per tant, considera que aquest tema ja 
queda tancat. 

A partir del proper mes de setembre, si els ingressos que han d’aportar importar aquest combustible són 
d’interès general per les butxaques dels ciutadans de Mallorca, el tema anirà endavant. En canvi, si no 
ho són, doncs no ho faran. 

Per concloure li diu a la Sra. Garrido que, vist el que ha fet el PSOE sempre que ha governat aquesta 
institució, no creu que ni la Sra. Garrido sigui presidenta d’aquí a dos anys ni que el PSOE sigui capaç 
de modificar aquest contracte per no importar combustible. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap abstenció i 
catorze vots en contra (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

II) PART DE CONTROL 

PUNT 10. DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE 

a) Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió plenària. 
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S’ajunta com annex la relació de decrets 
 
Es donen per assabentats. 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT  I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

 

PUNT 11. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA  SOBRE 
L’ÚS D’HERBICIDES PER NETEJAR VORAVIES DE CAMINS I 
CARRETERES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
L’ús d’herbicides en la neteja de vegetació a les voravies de camins i carreteres ha 
esdevingut una pràctica habitual que guanya terreny, davant la reducció de personal 
que amb la crisi afecta a les brigades que habitualment desenvolupaven aquestes 
tasques ja sigui de forma manual o mecànica. 
 
La major part d’herbicides que es fan servir per a aquestes feines tenen el glifosat com 
a component actiu, un producte monopòlic de la multinacional Montsanto altament 
tòxic per a la salut humana i animal, com reconeixen les mateixes indicacions del dit 
producte en les seves diferents marques i sobretot, els nombrosos estudis científics 
que existeixen al respecte. 
 
Els efectes del glifosat són prou persistents, i afecten també de manera irreversible els 
ja prou malmesos aqüífers insulars. 
 
Per altra banda, l’ús d’aquest herbicida posa en greu risc la salut humana, sobretot 
quan productes de consum tradicionals com caragols o espàrrecs són recol·lectats a les 
voreres dels camins i carreteres. 
 
Existeixen precedents, com en el cas de l’illa de Menorca o municipis com Artà o 
Felanitx, que reconeixent la importància ecològica i paisatgística de la vegetació de 
les voreres de camins i carreteres, considerada erròniament com a “males herbes”, han 
apostat per mètodes sostenibles i responsables de la seva gestió i control. 
 
Per tot això, el grup de Consellers de MÉS per Mallorca al Consell Insular proposa al 
Ple que adopti el següent: 

 
Acord 
 
El Ple del Consell insta el departament de Carreteres a revisar la metodologia de 
control de vegetació a les voreres de camins i carreteres del Consell a fi i efecte de 
desplegar, en l’àmbit de les seves competències, sistemes de control de la vegetació 
no contaminants, responsables amb les persones i amb el medi ambient, reduint de 
manera progressiva i contundent l’ús de glifosfat. 
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La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció.  

Fa saber que durant els mesos passats s’ha promogut, a les xarxes socials, un moviment que reclama al 
Consell de Mallorca la retirada de l’ús d’herbicides per netejar les voravies i els camins el manteniment 
dels quals és responsabilitat d’aquesta institució.  

Assenyala que l’ús d’aquests herbicides se feia de forma més excepcional, ja des de temps enrere, però 
ara esdevé una pràctica habitual, perquè moltes empreses, per fer front a la crisi, han reduït les seves 
brigades de personal i substitueixen la feina que abans feien una sèrie de persones per una rajada de 
glifosfat a les voravies dels camins i carreteres.  

Fa avinent que amb aquesta pràctica, que cada vegada va guanyant més terreny a l’ocupació laboral de 
persones, se fa ús d’un material altament tòxic, susceptible de ser arrossegat cap a les capes freàtiques i 
en conseqüència afectar de forma irreversible els nostre ja prou malmesos aqüífers.  

A més a més, aquest herbicida posa en un greu risc la salut humana, atès que és molta la gent que té 
costum d’anar a cercar caragols o espàrrecs, els quals resulten contaminats amb aquest líquid. 
Adverteix que, tot seguit, els consumeixen les persones.  

Observa que existeixen precedents, a l’illa de Menorca, en els quals la vegetació de les voravies se 
deixa, formant part del paisatge; no creix exageradament, contribueix a donar una nota pintoresca a les 
carreteres i, a més, contribueix a la cadena d’alimentació i als recursos tròfics per a ocells i per a 
invertebrats. A més a més, augmenta el valor estètic i ecològic del paisatge de les carreteres i afavoreix 
l’augment de la diversitat biològica. 

Tot seguit fa notar una dada important a considerar: entre els anys 1980 i 2007 la població d’ocells 
lligats al paisatge, a Europa, ha disminuït en un 48%. Observa que això és greu, i que el fet d’usar els 
glifosfats no és directament responsable d’aquesta situació, però hi contribueix. 

En conseqüència, comenta que la proposta d’acord que el Grup MÉS presenta avui al Ple és una mesura 
important, i tot seguit la llegeix textualment. 

A continuació assenyala que a les voravies del tram de carretera que va des de Palma fins a la UIB s’hi 
han sembrat plantes aromàtiques que, pel fet que se fan baixes i en forma de mata, solen eliminar la 
vegetació exagerada que hi apareix. Ho posa com exemple perquè és una de les formes d’intervenció 
que se podria estudiar. 

D’altra banda, també se podria considerar la intervenció del desbrossat manual, mentre que en aquells 
indrets on sigui indispensable per raons d’accessibilitat, o perquè el personal tècnics ho indiqui perquè 
no existeix cap altra manera de fer-ho, se podrien utilitzar uns sistemes de tractament més raonables i 
més respectuosos amb l’entorn.  

La Sra. DUBON (PSOE) inicia la seva intervenció. 

En primer lloc, anuncia el suport del seu Grup a la moció, perquè la considera necessària a l’hora de 
garantir la salut de les persones i del medi ambient i amb vista a mantenir la malmenada biodiversitat, 
especialment per la importància que aquesta vegetació té sobre tots els aspectes relacionats amb els 
camins.  

Quant a la iniciativa que se va impulsar a Menorca, de la qual ha parlat la Sra. Palou, fa avinent que la 
coneix prou bé, perquè precisament ella aleshores en va prendre part, i assegura que se va comprovar 
que per als camins era fonamental mantenir controlat aquest tipus de vegetació, però evitant sempre 
l’ús d’herbicides. Aquesta és la raó per la qual el seu Grup dóna el total suport a la moció. 

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

Anuncia que la intenció del Grup Popular és votar a favor de la moció. 

Tot i que consideren que resultarà molt complicat poder complir tots els aspectes que conté aquesta 
moció,  pensen també que és important millorar la forma en què s’ha duit a terme aquesta feina fins ara. 
Opina que és millorable, que és possible fer les coses d’una altra forma i que, pel que fa a l’ús 
d’herbicides, també és possible millorar. 
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Fa avinent que també és cert que els productes que s’utilitzen no estan prohibits, sinó que es fa ús de 
productes permesos i homologats, i que són els que s’estan usant en tot el territori espanyol. Certament, 
són productes químics, no deixen de ser herbicides, per la quals cosa sempre és prudent reduir tot el 
que sigui possible, fins als mínims, l’ús de productes que puguin resultar tòxics o afectar la natura o les 
persones.  

A més a més, considera que tot i que se continuï usant el mateix producte en alguna mesura, sí que és 
possible millorar la seva aplicació. Comenta que no ho diu únicament per millorar la lamentable imatge 
que han observat en els mitjans de comunicació, quant a la forma de repartir aquest herbicida per les 
cunetes de les carreteres de Mallorca, sinó perquè aquesta forma d’aplicar el producte no és la correcta. 

Insisteix a dir que no és per la imatge, sinó per la quantitat de producte que s’està aplicant. Diu que no 
té cap sentit, atès que és un producte barat, no es tracta d’un estalvi en quantitat, allò que ens hauria de 
preocupar no és el preu, sinó que s’està aplicant més quantitat de la que caldria en realitat.  

En conseqüència, allò que pretenen és millorar-ne l’aplicació, reduir-la, evitar les zones més sensibles, 
aquelles en les quals s’hi puguin veure afectats els recursos hídrics, i cercar una alternativa més 
respectuosa per als llocs on sigui possible fer-ho, per aconseguir el bé comú.  

Adverteix que no serà fàcil fer-ho, perquè s’han de canviar costums i formes d’actuar. També fa notar 
que el fet de cercar solucions més complexes pot comportar una despesa més elevada, o almenys que 
sigui així al principi. Tot i això, diu que entén que s’ho han de proposar de forma seriosa, amb un punt 
de mira positiu perquè és important aconseguir l’objectiu de millora, tot i que no sigui possible 
aconseguir el cent per cent d’allò que s’expressa a la proposta. 

Per acabar, reitera el convenciment d’emetre un vot favorable a la moció, per les raons que ha explicat. 

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

 
PUNT 12. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA  SOBRE 
DEROGACIÓ DEL DECRET DE LLENGÜES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El Consell de Govern de dia 19 d’abril de 2013 va aprovar el “decret pel qual es 
regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les 
Illes Balears,” un decret que limita l’educació en català, dificultant enormement 
l’objectiu d’aconseguir que els escolars, a la llarga la societat, conegui adequadament 
la llengua pròpia del país. Al decret s’hi ha oposat la Mesa sectorial d’educació, els 
representants dels professors, la Universitat de les Illes Balears, la Federació de pares 
i mares i el Consell escolar de les Illes Balears. 
 
Segons l’Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, "la llengua catalana, pròpia de les 
Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions són uns elements identificadors de la 
nostra societat i, en conseqüència, són elements vertebradors de la nostra identitat", 
perquè això sigui possible és necessari que el conjunt de la societat pugui conèixer i 
emprar amb normalitat la llengua catalana.  
 
El sistema educatiu ha de garantir que els escolars de les Illes Balears puguin utilitzar 
correctament el castellà i el català al final del període d’escolarització. Aquest 
objectiu, que és també una obligació legal, quedaria estroncat si, tal i com promou 
l’avantprojecte de llei d’educació del Ministre Wert, es permetés finalitzar l’educació 
obligatòria a les Illes Balears sense haver d’acreditar el nivell de català corresponent; 
com quedaria molt compromès si es permet que l'educació en català es limiti al 20% 
de les hores lectives.  
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L’aprenentatge de l’anglès és imprescindible, però assolir competència en llengua 
anglesa no ha de suposar cap detriment per a l'ensenyament de la llengua catalana. 
 
Així mateix, el decret de llengües prohibeix el sistema d’immersió lingüística que ha 
mostrat la seva validesa, com ha demostrat en la seva avaluació científica, per entitats 
com l’IACSE i d’altres, que constaten que l’aprenentatge majoritàriament en llengua 
pròpia possibilita una bona adquisició de les competències en llengua castellana, fins i 
tot, amb resultats millors que en altres territoris de l'Estat monolingües en castellà.  
 
L’escola és un espai de convivència i té una funció socialitzadora indeclinable, perquè 
la compleixi adequadament, s’han d’evitar distincions entre els nins per la llengua 
d’ensenyament, com preveu el decret de llengües en el primer aprenentatge o la 
proposta del Govern de l’Estat de pagar centres privats per als pares que vulguin 
l’educació en castellà.  
 
El 90% dels pares i mares han triat per al present curs l’ensenyament en català, ho han 
fet perquè saben que aquesta és la millor manera que els seus fills i filles aprenguin 
català, castellà i anglès al final del període d'escolarització. 
 
Per tot això, el grup de Consellers de MÉS per Mallorca al Consell Insular proposa al 
Ple que adopti els següents: 
Acords 
 
1.-  El Ple del Consell de Mallorca declara que el sistema educatiu de les Illes 

Balears ha d'aportar competència lingüística en català, castellà i anglès, per la 
qual cosa: 

a. insta el Govern de les Illes Balears a derogar el decret sobre 
tractament de llengües en l’ensenyament i a evitar qualsevol 
acció que promogui la distinció dels alumnes segons la seva 
llengua d’aprenentatge o a la fragmentació de la societat en 
comunitats lingüístiques. 

b. Insta el Govern de l’Estat a retirar la proposta inclosa en 
l’avantprojecte de llei d’educació segons la qual al final de 
l’educació obligatòria no serà necessari acreditar el nivell de 
català corresponent. 

 
2.- El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a garantir 

que el nombre d’assignatures impartides en llengua catalana no sigui mai 
inferior al 50% de les hores lectives. 

 
3.- El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears i al Govern 

de l’Estat a emprendre un ambiciós programa d’acollida lingüística per tal de 
garantir la integració lingüística dels ciutadans nouvinguts i fer-los partícips 
dels elements vertebradors de la nostra identitat. 
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4.- El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a millorar 
l’ensenyament escolar de l’anglès, amb recursos i formació, sense violentar els 
projectes lingüístics dels centres, i acompassant-ho amb els recursos efectiu a 
l’abast.  

 
5.- El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a defensar 

l’oficialitat i la unitat de la llengua catalana a tots els àmbits en els quals és 
qüestionada i l'emplaça a recuperar el consens social en matèria lingüística i en 
les propostes educatives bàsiques. 

 
 
El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Recorda que en el Consell de Govern del Govern balear de dia 19 d’abril de 2013 se va aprovar el 
decret que regula el tractament integrat de les llengües en els centres docents no universitaris de les 
Illes Balears. Fa notar que l’esmentat decret representa una passa més dins la política d’enfonsament i 
de menyspreu a la llengua catalana de les Illes Balears per part del Govern balear. 

Assegura que és un decret al qual han manifestat la seva oposició tots els sectors afectats; no és una 
elucubració del Grup polític Més per Mallorca, que aquest decret vagi en contra de la utilització de les 
dues llengües oficials de les Illes Balears, sinó que opinen el mateix la Mesa Sectorial per a l’Educació, 
els representants del professorat, la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Federació de Pares i Mares 
de Mallorca i el Consell Escolar de les Illes Balears.  

Fa avinent que el Govern balear és totalment insensible davant aquesta realitat i utilitza la majoria 
absoluta que evidentment li han donat les urnes per no consultar la gent afectada i per menysprear la 
democràcia.  

Afirma que ho fa en tots els sectors, però molt especialment en el sector de l’ensenyament i molt més 
en totes les qüestions que afecten la llengua catalana.  

Recorda que la qüestió lingüística no havia estat mai un problema, en la nostra comunitat autònoma, 
fins que va arribar el Sr. Bauzá i des d’aleshores hi ha hagut un problema darrera l’altre, fins el punt 
que té la comunitat educativa ben espantada perquè no sap quina serà la propera mesura que voldrà 
prendre aquest govern. 

Ara, amb aquest decret de llengües, el Govern balear només té un objectiu: eliminar el màxim d’hores 
lectives en la llengua catalana de Mallorca a les nostres illes.  

Observa que els representants de la ciutadania que han estat elegits democràticament tenen l’obligació, 
més que ningú, de complir la màxima llei d’aquesta comunitat autònoma: l’Estatut d’Autonomia de les 
Illes Balears, i destaca que precisament aquest decret de llengües ignora per complet l’Estatut 
d’Autonomia, que estableix que s’ha de garantir l’ús correcte a les escoles de les dues llengües oficials 
de les Illes Balears i diu que la llengua catalana pròpia de les Illes Balears, la nostra cultura i tradicions 
són elements identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, són elements que vertebren la 
nostra identitat.  

Fa notar que és això, el que no accepta el Sr. Bauzá, precisament allò que estableix l’Estatut 
d’Autonomia.  

En conseqüència, el que desitja el seu Grup és el compliment de l’Estatut d’Autonomia i que el Sr. 
Bauzá sigui el primer que el compleixi i proposa que el Consell de Mallorca així li ho exigeixi. 

Recorda que durant la passada campanya electoral el Sr. Bauzá prometia les anomenades “autopistes 
per a l’educació” i fa notar que allò que tenim actualment són “penyassegats per a l’educació”. Mostra 
la seva preocupació per aquesta situació i diu que encara no se pot saber fins on arribarem, en aquest 
sentit.  

Diu que des del seu Grup no poden admetre que l’augment de la llengua anglesa –que és i ha de ser 
imprescindible per als nostres escolars, i ho repeteix- es faci en detriment de la nostra llengua pròpia, el 
català de Mallorca. Torna a dir que no és possible que es faci així.  
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Fa avinent que l’esmentat decret prohibeix el sistema d’immersió lingüística, la qual cosa és una 
barbaritat, atès que aquesta immersió és el millor sistema que es pot aplicar en qualsevol indret en què 
hi hagi bilingüisme, per defensar el coneixement igual de les dues llengües. Fins i tot, s’ha demostrat 
que produeix més bons resultats pel que fa al coneixement del castellà que en els llocs en què només 
tenen una sola llengua oficial. 

També retreu que el Sr. Bauzá, amb l’excusa de la lliure elecció, fa que el sistema educatiu doni una 
gran preponderància al castellà i no respecti la pròpia elecció dels pares, que en un 90% varen triar la 
llengua catalana de Mallorca com a llengua per a l’ensenyament.  

Per acabar diu que podrien passar hores i hores parlant sobre aquesta qüestió i posant-se exemples, però 
òbviament el temps disponible no ho permet i se limita a llegir textualment, tot seguit, la proposta que 
presenta avui el seu Grup polític. 

El Sr. FERRÀ (PSOE)  inicia la seva intervenció. 

En primer lloc, manifesta el suport del seu Grup a la moció. 

Diu que ja s’espera que el PP votarà en contra d’aquesta proposta, però també espera que els seus 
representants escoltin les opinions de l’oposició, i que les reflexionin.  

Observa que, si és cert que estimen el nostre patrimoni –que el Consell de Mallorca té l’obligació de 
defensar- han de reflexionar sobre aquesta qüestió, ho han de prendre en consideració. Demana que ho 
transmetin, en els seus àmbits de partit privats, atès que està segur que molts del representants del PP sí 
que ho valoren i consideren que s’ha de defensar la nostra llengua.  

Deixa clar que ell no farà un al·legat polític, en aquest cas, sinó que pretén tan sols traslladar-ho al Ple, 
perquè la corporació ho escolti i se’n faci ressò de l’autèntica barbaritat que se pretén posar en 
funcionament, en virtut d’un decret que ja està publicat. Assegura que és del tot impossible entendre’l, 
quan una persona el llegeix com a professional per esbrinar què és exactament allò que com a tal ha de 
fer, no ho entén de cap manera.  

Adverteix que és molt difícil d’aplicar, aquest decret, que deixa tots els professionals d’aquesta matèria 
totalment desemparats i atemorits perquè no saben com s’ha de dur endavant.  

Adverteix, d’altra banda, que l’únic que s’aconseguirà, si s’aplica el decret d’aquesta forma tan 
barroera com se pretén aplicar, serà minvar –i molt– el nivell de qualitat de l’ensenyament d’aquestes 
illes, a favor del qual fa molts d’anys que hi fan feina tots els professionals i, a més a més, fer malbé la 
nostra llengua. 

Tot seguit fa unes pinzellades d’un escrit que ha fet l’Associació de Directors, tant de l’ensenyament 
primari com del secundari, la qual demana també que se faci la reflexió oportuna.  

Recorda que fins ara existia un programa d’ensenyament en matèries no lingüístiques, en anglès, les 
anomenades seccions europees, que s’havia posat en funcionament durant el curs 2006-2007 i des 
d’aleshores havia crescut de forma sostinguda a mesura que els centres disposaven de personal 
qualificat, senyal inequívoc del compromís dels centres públics amb l’ensenyament de la tercera 
llengua. Des d’aquest punt de vista, aquest era el camí a seguir perquè és un camí apuntalat i fet amb 
garanties.  

Ara, per raó d’un decret aprovat el passat mes d’abril, que s’ha d’aplicar ja en el proper curs, s’han 
d’implantar matèries en anglès, tant en l’educació infantil, en la primària i en la secundària. No tots els 
alumnes podran aprendre matèries de tanta densitat com Matemàtiques o Coneixement del Medi, 
Ciències Socials o Ciències Naturals, en llengua estrangera, per la qual cosa aquestes mancances de 
partida podran afectar, i segurament afectaran, el seu posterior desenvolupament. 

Assenyala que el decret estableix que tothom ha de poder seguir una classe en anglès en els centres, i 
que els centres hauran de preveure mesures específiques, però fa avinent que no les enumera. En 
conseqüència, demana quines són, aquestes mesures específiques.  

Fa avinent també que aquestes mesures específiques només poden ser una major dotació de recursos, 
de professorat de reforç, , d’auxiliars de conversa, de materials adaptats, de reducció de ràtios, etc, però 
reitera que ningú no ha dit on són, aquests recursos, sinó tot el contrari: fa dos anys que només s’han fet 
retallades als recursos en educació, raó per la qual diu que no sap com volen que se posi en 
funcionament.  
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Assenyala que segurament no hi seran, aquests recursos, i en conseqüència és impossible que tothom 
tengui les mateixes oportunitats per accedir al multilingüisme.  

Retreu que les coses no se fan així i reitera la petició anterior als representants del PP en el Consell de 
Mallorca, perquè transmetin als seus companys del Govern de les Illes Balears el contingut d’aquesta 
intervenció que ha fet ell al Ple.   

Torna a dir que és lamentable que aquest decret s’hagi aprovat sense el consens necessari, sense haver 
volgut escoltar el parer dels mestres, dels professors, de la Federació de Pares i Mares i de totes les 
associacions que participen en l’àmbit de l’educació.  

Assegura que s’ha demanat de totes les formes possibles poder-hi participar, atès que hi ha altres 
maneres de fer les coses. Aquesta manca d’acord serà un llast per al desplegament d’aquest decret, que 
està abocat segurament al fracàs perquè no neix d’un consens, d’un acord, i a més a més, ho fa sense 
recursos; és obvi que, en qüestions d’educació, sense recursos no se fa absolutament res.  

Reitera que no se farà res, no s’aconseguirà res, serà el que ha dit abans, un nyap.  

Fa notar que, de fet, el propi director general que va presentar el decret, va dir: “és igual si no ho feis en 
anglès, ho podeu fer en spanglish”. Destaca que ho ha dit públicament, i que és molt greu, que un 
director general que ha planificat aquest decret i que, segons ell, l’objectiu és que l’alumnat, al final de 
la seva etapa educativa, tengui el domini de tres llengües, digui que ho poden fer en spanglish.  

Demana que li expliquin, perquè no s’entén. Reitera el retret de la poca seriositat que suposa fer unes 
declaracions com aquestes, atès que s’està fent malbé el futur de la nostra societat, l’educació i la 
igualtat d’oportunitats. 

També demana com ho farà tot el sector de l’alumnat que té problemes d’aprenentatge, atès que si es 
tracta de persones que ja tenen dificultats per aprendre matemàtiques o llengües, per exemple, ara a 
més a més se’ls afegeix una tercera llengua, i sense tenir mitjans. Torna a demanar com ho podran fer, 
perquè és clar que els destinaran directament al fracàs, els apartaran del sistema ràpidament.  

Reitera a tots els representants del PP en el Consell de Mallorca que llegeixin el decret amb deteniment 
i ben segur comprovaran que l’únic objectiu que té no és aprendre anglès, no és millorar la qualitat de 
l’ensenyament, sinó que tots els professionals pensen, i el Grup PSOE també, que aquest no és 
l’objectiu urgent, sinó que és apuntalar l’educació amb altres decisions, en comptes de fer aquestes 
retallades. 

Assegura que l’actual sistema educatiu està avalat per l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears, que 
fa evident que no hi ha cap problema pel que fa a les llengües, a les Illes Balears, sinó just el contrari 
perquè ho afirma un estudi científic basat en una avaluació externa dels centres. 

La PRESIDENTA, en aquest punt, fa notar al Sr. Ferrà que ja hauria d’acabar la seva intervenció.  

El Sr. FERRÀ diu que li sap greu, però pensa que és una cosa molt important.  

Observa també que ja ho sap, que diran que no és competència del Consell de Mallorca, però el cert és 
que aquesta institució ha de vetllar pel patrimoni. 

La PRESIDENTA observa que li ha fet l’advertiment perquè ja ha duplicat el temps que té assignat per 
intervenir al Ple i que no li ha dit res més, fins ara. 

El Sr. FERRÀ continua la seva intervenció.  

Destaca que l’esmentat decret no està basat en cap criteri científic i que “està fet amb els peus”. Atès 
que no preveu incloure els mitjans necessaris, el Grup PSOE fa costat a la proposta del Grup MÉS per 
demanar que se retiri el decret i que les coses se facin amb més cap, amb més seny i amb més consens.  

Finalment, reitera la petició anterior en el sentit que si el Grup del PP no vol votar a favor d’aquesta 
moció al Ple d’avui, que almenys prengui en consideració el seu contingut i així ho comuniqui als seus 
companys del Govern de les Illes Balears.  

La Sra. ROCA (PP) inicia la seva intervenció. 
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Diu que l’educació és el motor que promou la competitivitat de l’economia i el nivell de prosperitat 
d’un país i que el seu nivell educatiu determina la capacitat de competir amb èxit en l’àmbit 
internacional i d’afrontar desafiaments que se plantegin en el futur.  

Consegüentment, millorar el nivell educatiu de la ciutadania suposa obrir les portes a llocs de feina, la 
qual cosa representa una aposta per el creixement econòmic i per a la competitivitat en el mercat 
global.  

L’educació és un tema molt seriós, que mereix respecte, que va molt més enllà que defensar una 
ideologia. L’educació forma nins, nines i joves perquè estiguin el més preparats possible per afrontar el 
futur. Per desgràcia, tenim un sistema educatiu que presenta moltes mancances, que queden en 
evidència a la vista de les pobres qualificacions que han obtingut els alumnes espanyols a les proves 
d’avaluació internacional, com ara PISA, les quals demostren un estancament del sistema.  

Pel que fa a les Illes Balears respecte a Espanya, aquestes ocupen el tercer lloc començant pel final, la 
qual cosa demostra la necessitat extrema de donar un gir al sistema educatiu. Es tracta d’un camí difícil 
en el qual no se poden considerar interessos partidistes, atès que ens jugam la preparació i l’excel·lència 
de nins i joves. 

El Decret del tractament integral de llengües (TIL) és molt més del que l’oposició pretén donar a 
entendre, limitar o deixar de limitar una llengua. Allò que se pretén és millorar la competència 
lingüística dels escolars, i precisament allò que fa el decret és no limitar res. Diu que l’oposició sí que 
voldria limitar, imposar que se fes d’una sola manera, de la seva manera, però el decret no ho fa, això. 

Diu que precisament aporta llibertat, aporta un projecte que integra les dues llengües oficials: la llengua 
del nostre país, la castellana i la llengua de les Illes Balears; i encara millor, integra una tercera llengua 
estrangera, preferentment l’anglès. Se pretén que els nostres alumnes dominin tres llengües, la qual 
cosa serà un gran avantatge que els permetrà ampliar els seus projectes de futur i de inserció en el 
mercat laboral. Quan més formats i capacitats estiguin, millor preparats estaran per al seu futur.  

Assenyala que alguna cosa falla, i ho diu perquè ella ha estat i està encara en el sistema educatiu i es 
posa a ella mateixa com exemple de que, després d’estudiar durant dotze anys una llengua estrangera, 
no és capaç de mantenir una conversa, fet que valora com a molt preocupant i trist. Diu que, per 
aquesta raó, el PP posa els mitjans necessari perquè deixi de ser així.  

Assegura que per als alumnes que tenguin dificultats, se faran les adaptacions curriculars pertinents. En 
conseqüència, el PP compleix la Constitució quant a que el castellà és la llengua espanyola oficial de 
l’Estat i que tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret d’utilitzar-la i que la resta de 
llengües espanyoles seran també oficials a les respectives comunitats autònomes, tal i com estableix 
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que reconeix que el dret de tothom és el de conèixer i usar 
les dues llengües, i que ningú serà discriminat per causa de l’idioma.  

Assenyala que el PP fa el que diu d’Estatut: crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena 
de les dues llengües; el PP simplement vol la igualtat i la normalitat, mentre que els partits de 
l’oposició limiten i imposen que ha de ser d’una manera, de la seva manera. En canvi, el PP diu que 
cada pare i mare decideixi si vol que els seus fills estudiïn en català o en castellà; això és llibertat de 
decisió i llibertat d’expressió.  

Diu que el PP defensa, i en cap cas no ho qüestiona, la cooficialitat de les dues llengües, compleix 
l’article 18 de la Llei 3/1986 de Normalització Lingüística que disposa que tots els alumnes tenen dret a 
rebre el primer ensenyament en la seva llengua, sigui la catalana o la castellana, així com també 
l’article 20, que disposa que els escolars puguin utilitzar normalment i correctament el català i el 
castellà al final dels períodes d’escolaritat obligatòria. Fa notar que això és riquesa lingüística i demana 
qui si s’hi pot oposar. A més a més, ara s’amplia en una tercera llengua.  

Diu que el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem també han manifestat que aquelles comunitats 
autònomes que tenen cooficialitat de llengües que ambdues han de ser tractades com a llengües 
vehiculars, en totes les etapes educatives.  

Assenyala que l’avantprojecte de la Ley Orgànica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 
exposa que quan finalitzi l’educació bàsica tots els alumnes han de comprendre i expressar-se, de forma 
oral i per escrit, en la llengua castellana i en la llengua cooficial corresponent, alhora que estableix que 
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les administracions educatives adoptaran mesures perquè la utilització en l’ensenyament de la llengua 
castellana o cooficial no sigui font de discriminació. 

Sobre el fet que els pares i mares varen triar l’ensenyament en català, demana si li poden assegurar que 
la informació que se va donar als pares, a tots els centres escolars, va ser una informació objectiva i 
que, en cap cas, se varen utilitzar expressions com ara “si tries català, estudiarà aquí; si tries castellà, 
potser no sigui així i hagi d’anar a un altre centre”.  

Diu que el Decret de Tractament Integral de Llengües no presenta una llengua en detriment d’una altra, 
sinó que les tres llengües han de ser objecte d’ensenyament i d’aprenentatge en les àrees lingüístiques 
corresponents i, a la vegada, una eina per impartir les matèries no lingüístiques.  

Per aquesta raó, el PP votaria a favor de tots els punts de la moció, exceptuant-ne un, el punt 3, atès que 
el PP vol ajudar la gent nouvinguda perquè conegui la nostra llengua i la nostra cultura. En 
conseqüència, demana a l’oposició si s’avé a fer una votació separada.   

El Sr. FONT intervé a continuació, en torn de rèplica. 

Anuncia que el seu Grup no té cap inconvenient a votar la moció punt per punt.  

Tot seguit agraeix al Grup PSOE el suport que ha rebut la moció. 

També agraeix al PP el suport que vulgui donar als punts amb els quals s’identifiqui. 

Observa que quan al PP li convé, ressalta els aspectes de l’Estatut d’Autonomia que compleix una llei, 
però retreu que no faci el mateix en el cas des aspectes que incompleix. Afirma que allò que és cert és 
que aquest decret incompleix l’Estatut d’Autonomia, i que també l’incompleix la nova llei (LOMCE) 
que ha elaborat el ministre d’Educació de l’Estat, el Sr. Wert, que ben aviat entrarà en vigor.  

Assegura que el que ha aconseguit aquest govern és tenir tot el sector educatiu absolutament 
revolucionat i fa avinent que el govern no sap per on camina i que els governants tampoc no saben, a 
l’endemà, per on sortiran.  

Recorda que precisament avui es farà una vaga en el sector de l’educació, a la qual fan costat els pares i 
el professorat, i tot el sector educatiu de l’ensenyament obligatori, des de l’educació primària fins a 
l’ensenyament secundari.  

Destaca la seva preocupació per les conseqüències que pot tenir aquest decret, que pot ocasionar que 
les hores lectives en català representin només un 20% del total, en alguns centres i mai menys d’un 
50% en castellà. No s’ha de dir, en conseqüència, que no sigui un decret que cerca afavorir el castellà i 
en contra de la llengua catalana de Mallorca.  

Diu que no els sorprèn, que se faci així, perquè aquesta és la política que històricament han seguit els 
governs de dreta pel que fa a les qüestions de la llengua: quan s’han sentit més forts, han atacat més i 
quan no s’han sentit tan forts no han atacat tant.  

Afirma que no s’ha de dubtar que se varen patir 40 anys de dictadura durant els quals no era possible 
quasi bé ni parlar la nostra llengua, i per descomptat a les escoles ni se parlava. Fa avinent que 
tornarem a aquesta situació, i ho reitera molt insistentment, per destacar que això no se pot consentir, 
amb l’Estatut d’Autonomia a la mà.  

Fa avinent que és això, el que pretén el Sr. Wert, ministre d’Educació, i per aquest motiu el Grup MÉS 
es mostra més persistent sobre aquesta qüestió, perquè refusa del tot la intervenció i la manipulació que 
s’està fent d’aquesta situació. 

Quant a l’elecció de llengua que varen fer els pares en els centres escolars, opina que la ciutadania va 
elegir lliurement i refusa que se posi en dubte la metodologia que se va seguir. Fa notar que la 
responsabilitat del govern és garantir aquesta metodologia i si no la va garantir és el seu problema. El 
cert és que un 90% dels pares va triar la immersió lingüística en l’ensenyament en català, però s’ha 
demostrat que el Govern balear no té cap consideració a la ciutadania, atès que legisla en contra d’ella i 
en contra de la democràcia.  

El Sr. FERRÀ intervé a continuació. 
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En primer lloc, reconeix que la Sra. Roca ha fet una lectura de molts d’aspectes legals, però considera 
que li ha de fer notar unes observacions sobre una sèrie de qüestions, i ho fa tot seguit amb un parell 
d’exemples. 

En primer lloc, assegura que l’adquisició de competència bàsica en les dues llengües, al final de l’etapa 
obligatòria no era fins ara cap problema, i fa notar a la Sra. Roca que aquesta afirmació està avalada per 
un informe científic, per la qual cosa no existeix cap excusa per fer aquest nyap, aquest bunyol, que vol 
fer el PP. 

En segon lloc, demana a la Sra. Roca si ha llegit el decret, perquè si ho ha fet i si l’ha volgut estudiar 
bé, haurà trobat un apartat titulat “Projectes alternatius”, la redacció del qual pressuposa que no hi 
haurà recursos suficients i estableix que els centres que no puguin dur a terme aquest projecte poden fer 
un altre projecte alternatiu, tot i que l’han de votar i l’han d’aprovar els pares i estableix que sigui així 
“...sempre que se garanteixi que les Matemàtiques o el Coneixement del Medi se faci en una de les 
dues llengües oficials...”.  

Fa notar que de la llengua anglesa ja ni en parla, raó per la qual demana què passa, si l’objectiu és 
assolir els coneixements d’anglès, però si no hi ha mitjans, no? Fa avinent també que, ja que hi són, 
aprofiten per desmuntar tot el sistema actual. Assegura que és aquest, el sistema d’aquest decret.  

Afirma que el decret no millora, ni d’enfora, la qualitat de l’ensenyament i adverteix que quan se 
vulgui fer l’estadística dels resultats, amb vista a uns futurs informes PISA, els resultats de l’aplicació 
d’aquest decret seran encara molt pitjors. 

Reitera que la qualitat de l’ensenyament se millora amb recursos, amb més gent, reduint la ràtio per 
aules, amb més hores de suport, amb més bon material, no amb un decret de set o vuit fulls i donar-ho 
tot per resolt, pensant que ja se pot tirar endavant. Torna a dir que així no se millorarà absolutament res.  

Considera que ja n’hi ha prou de fer aquest tipus d’acusacions tan greus referides als professionals de 
l’educació des de tribunes com ara el Consell de Mallorca o el Parlament de les Illes Balears. Retreu 
que en el Parlament s’hagi afirmat que 2.000 mestres fan política i avui, al Ple del Consell de Mallorca, 
s’ha dit que se va informar malament els pares dels escolars a l’hora de matricular-los.  

En conseqüència, exigeix que se tracti amb respecte el col·lectiu del personal professional de 
l’ensenyament. Comenta que ell n’és també un professional, i se’n dol molt, d’aquesta situació.  

Finalment, afirma que no se va informar malament ningú, i reitera el retret que ha fet abans al PP sobre 
els comentaris de la Sra. Roca al Ple d’avui en aquest sentit.  

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé per tancar el debat. 

En primer lloc, mostra tot el respecte degut al col·lectiu del personal professional de l’àmbit educatiu, 
en nom de la vicepresidència de l’equip de govern del Consell de Mallorca i del PP. Reitera que ho vol 
manifestar públicament, perquè no en puguin quedar dubtes.  

Fa notar que ha quedat també molt clara i diàfana la posició del Grup Popular, amb la intervenció de la 
Sra. Roca referida al Decret de llengües.  

Després d’analitzar el debat que s’ha fet avui al Ple, observa que els diferents Grups polítics no estan 
massa lluny uns dels altres, atès que tots han manifestat el seu acord per donar més competències a 
l’alumnat, més coneixements de català, de castellà i d’anglès, per tal que tenguin una competència 
lingüística imprescindible a dia d’avui per integrar-se no només en el món laboral, sinó també perquè 
tenguin més i millors coneixements del món educatiu, per mitjà dels programes europeus d’intercanvis 
lingüístics, que no haurien de ser l’excepció als centres sinó la normalitat a l’hora d’avançar en la 
competència lingüística. 

Assenyala que aquest debat s’ha produït al Parlament de les Illes Balears, que és l’òrgan corresponent 
pel que fa a aquesta política i, dels distints debats que s’han produït al Consell de Mallorca, fins i tot de 
l’informe que el Sr. Ferrà ha posat de manifest, allò que se qüestiona és si hi haurà mitjans, però no se 
qüestiona el model. 

En conseqüència, perquè hi hagi mitjans, el Govern de les Illes Balears està posant ordre en 
l’economia, l’està equilibrant; perquè l’àmbit educatiu tengui mitjans suficients, els recursos públics 
també han de ser suficients. 
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Diu que està convençut que el Govern de les Illes Balears, i el president Bauzá, que ha manifestat que 
l’educació és el leit motiv del seu govern i un dels primers objectius, aconseguirà aquells mitjans 
econòmics i els recursos que siguin adequats i suficients per poder desenvolupar d’una manera 
adequada aquest decret, que persegueix els objectius de la competència i l’excel·lència en l’educació. 

Sotmès el punt 3r de la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

Sotmesa la resta de proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i 
MÉS per Mallorca), cap abstenció i desset vots en contra (PP). 

 
PUNT 13. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA  EN FAVOR 
DE LA REPÚBLICA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El moment polític i social exigeix canvis en profunditat que aportin justícia al sistema 
i augmentin la legitimitat democràtica de totes les institucions. En aquest nou clima 
d’exigències civils i democràtiques, que a un càrrec públic, i un càrrec públic tan 
rellevant com el Cap d’Estat, s’hi accedeixi per herència, resulta un anacronisme 
injustificat.  
 
Que, a més, es faci preferint l’home a la dona, esdevé un greuge insuportable a la 
igualtat i  una mostra del conflicte entre el principi democràtic i el principi monàrquic;  
com ho és la irresponsabilitat penal del Cap d’Estat, avui intolerable, però que està 
establerta a nivell constitucional i que ha provocat una ignominiosa reserva de l’Estat 
espanyol en la signatura del Tractat de la Cort Penal Internacional (2000).  
 
Els escàndols en els quals s’ha vist implicada la Família Reial Espanyola apunten que 
alguns dels seus components han pogut fer servir el seu estatus per un tracte de favor 
d’administracions públiques. El papanatisme davant la Casa Reial, l’opacitat en la 
gestió del seu patrimoni i les seves activitats econòmiques, amb confusió entre 
funcions públiques i privades, o el cost que comporta, abunden en la inconveniència 
de mantenir aquesta institució. Tampoc és raonable en un sistema democràtic que no 
es coneguin els criteris en els nomenaments de càrrecs públics o fins i tot a qui 
atribuir l’autoria i la responsabilitat de discursos i declaracions.  
  
“Totes les persones neixen iguals” proclama l’article primer de la Declaració de Drets 
Humans, no hi pot haver discriminacions i cal treballar per la igualtat real 
d’oportunitats. En aquest sentit, l’article 25 de la Constitució del 31 declarava el no 
reconeixement oficial dels títols nobiliaris, un reconeixement que el règim franquista 
va restituir.  
 
Els signes dels temps ens impulsen a eliminar tot caràcter oficial als títols de noblesa, 
en especial els de caràcter hereditari, inclosos els de la Casa Reial. Hi ha altres 
fórmules per fer reconeixements honorífics. 
 
Per tot això, el grup de Consellers de MÉS per Mallorca al Consell Insular proposa al 
Ple que adopti els següents:                                   
Acords 
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1.-  El Ple del Consell de Mallorca afirma que el sistema de govern republicà és 

més democràtic i igualitari, per tant, més just, que el sistema monàrquic. 
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca es declara a favor de la República com a forma 

de Govern. En tot cas, l’elecció entre Monarquia i República ha de ser 
decidida pel poble. 

 
3.- El Ple del Consell de Mallorca considera que els títols nobiliaris no han de 

tenir reconeixement oficial. 
 
 
El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) comenta que és evident que, en aquests moments, ens toca viure una 
situació política i social que sofreix canvis i que, alhora, exigeix canvis. 

El seu Grup considera que és el moment de fer una aposta ferma per un sistema més just, més 
democràtic, més participatiu i, sobretot, per un sistema que legitimi més la democràcia a les 
institucions. 

Dins aquest context, que ve donat per tota una sèrie de circumstàncies, des de MÉS per Mallorca es 
plantegen el perquè de moltes coses. 

L’article 1 dels Drets Humans diu que totes les persones neixen iguals i suposa que tothom comparteix 
la redacció d’aquest primer article dels Drets Humans aprovats per l’ONU i per la immensa majoria de 
països i, per tant, des del seu Grup no entenen com es pot néixer amb uns drets adquirits i, més 
concretament, néixer amb els drets adquirits de cap d’un estat i que aquest dret es transmeti per 
herència. 

Tampoc no poden entendre com un cap d’estat, que és el màxim responsable d’un país, pot tenir una 
immunitat o irresponsabilitat penal, és a dir, que penalment no sigui responsable. Una altra cosa que 
tampoc no entenen és per què l’home ha de tenir preferència sobre la dona pel que fa a aquests drets 
hereditaris i adquirits per naixement. 

La veritat és que dels presents a la sala molts pocs varen poder triar, en el seu moment, quan es va 
decidir, com a conseqüència de la sortida d’una dictadura, el sistema que actualment tenim. Així doncs, 
actualment som hereus de la darrera proposta de la dictadura del general Franco. 

Per tant, creu que ara és el moment de fer-se un plantejament seriós i, a més a més, s’hi afegeixen els 
escàndols de corrupció que estan trontollant certs membres de la família que representa el cap de 
l’Estat i el fet que, atesa situació econòmica que pateix el país, la despesa d’aquesta família –per no dir 
el seu enriquiment– surt de les butxaques de tots els ciutadans i, per això, considera que és el moment 
oportú per fer un plantejament seriós sobre el que volem i cap a on volem anar. 

Per concloure, comenta que per aquestes raons el seu Grup duu al Ple aquesta moció que està 
conformada per tres punts d’acord: 

1r. El Ple del Consell de Mallorca afirma que el sistema de govern republicà és més democràtic i 
igualitari i, per tant, més just que el sistema monàrquic. 

2n. El Ple del Consell de Mallorca es declara a favor de la república com a forma de govern. En tot cas, 
l’elecció entre monarquia i república ha de ser decidida pel poble. 

3r. El Ple del Consell de Mallorca considera que els títols nobiliaris no han de tenir reconeixement 
oficial. 

El Sr. GARAU (PSOE) manifesta que tots estan d’acord que moltes de les qüestions que planteja MÉS 
per Mallorca respecte a aquest tema són importants i interessants de debatre però, tot i això, el Grup 
Socialista considera que ara no és el moment més adient per mantenir aquest debat i, per això, s’hi 
abstendran. 
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La Sra. LLINÀS (PP) comenta que, una vegada més, estan davant un brindis al sol –si li permeten 
l’expressió– del grup MÉS per Mallorca al qual li diu que sap perfectament com i de quina manera s’ha 
de modificar la constitució i, si no ho sap, doncs després li ho explicarà. 

Aquesta constitució –la nostra, la que està votada per un 87,78% dels votants el 6 de desembre de 1978 
(fa quasi 35 anys)– sí que va ser votada per persones que avui són presents i d’altres que no ho 
pogueren fer per raó de joventut i destaca que aquesta constitució li ha donat a Espanya el període més 
llarg de tranquil·litat. 

No entrarà a discutir el sistema de la república que, a Espanya, han estat els períodes més curts i més 
convulsos.  

L’article 1.1 de la Constitució Espanyola, en el seu títol preliminar, diu: “Espanya es constitueix en un 
Estat social i democràtic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la 
llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític”. 

L’article 1.2 de la Constitució Espanyola diu: “La sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del 
qual emanen els poders de l’Estat” i l’article 1.3 diu: “La forma política de l’Estat espanyol és la 
monarquia parlamentària”. 

En relació a la modificació de la Constitució Espanyola, comenta que suposa que el Sr. Font sabrà que 
hi ha dos procediments per fer-ho. Un d’ells està contemplat en l’article 167 i és un procediment 
ordinari quan no afecta assumptes substancials de la Constitució i que ja ha servit per modificar-la en 
un parell d’ocasions.  

L’altre procediment està regulat en l’article 168 i que està previst per a reformes de més rellevància 
mitjançant l’anomenat procediment agreujat ja que la decisió de reforma ha de ser aprovada per 
majoria de dos terços de cada Cambra. És un procés prou complex i, a més a més, implica la 
intervenció de dues legislatures i ha de ser votat pel poble dues vegades més, és a dir, que també ha de 
ser ratificat. 

Per tant, aquesta Constitució Espanyola, aprovada per les Corts –Congrés i Senat– dia 31 d’octubre de 
1978, ratificada pel poble d’Espanya i sancionada pel rei dia 27 de desembre de 1978, és la que tenim. 

El Sr. Font no ha fet referència al període de transició i ella considera que hauria de ser un període del 
qual tots s’han de sentir orgullosos. Puntualitza que hagués estat molt fàcil mantenir el que hi havia 
però no fou així. Hi va haver unes persones, de tots els partits polítics, que durant moltes sessions varen 
elaborar aquesta Constitució Espanyola i això ens hauria de fer sentir orgullosos a tots i animar a seguir 
aquests preceptes de manera més comuna. 

Així doncs, el grup de consellers i conselleres del Partit Popular se sent còmode i conforme amb la 
Constitució Espanyola actual i, si MÉS per Mallorca no hi està, just cal que aconsegueixi aquesta 
majoria de dos terços a les Corts i podran iniciar el procés per canviar l’actual Constitució Espanyola. 

El Sr. FONT li comenta a la Sra. Llinàs que, particularment, no hagués fet falta que li llegís la 
Constitució perquè ell també se l’ha llegida i fa constar que no és d’això del que està parlant, és a dir, 
que no parlen del mateix. 

Avui, de la gent que pot exercir el seu dret de vot, segur que molts d’ells aleshores no va tenir opció a 
votar. 

A més d’això, les circumstàncies actuals són molt diferents a les que hi havia en aquell moment i, per 
tant, creu que és hora que la gent pugui tornar a decidir quin sistema vol com a govern. 

És cert que el procediment per modificar la Constitució és el que ha comentat la Sra. Llinàs però, quan 
el PP i el PSOE es posen d’acord, la modifiquen sense cap tipus de votació. No fa gaire, per temes 
econòmics, la varen modificar. Així doncs, és una qüestió de voluntat i no és una qüestió de res més.  

Si el Partit Popular no està d’acord que es plantegi a la ciutadania quin sistema de govern vol, doncs 
que ho digui clarament –igual que ho ha de dir el PSOE– perquè aquesta moció només ve a dir que és 
el moment adient perquè els ciutadans puguin tornar a decidir quin sistema de govern volen. 

Adverteix, per altra banda, que li ve molt de nou que el PSOE no hi estigui d’acord i també la postura 
del PP perquè el presumeix demòcrata i partidari de tots aquells valors que un sistema republicà 
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comporta. Evidentment, tot després dependrà de la gestió que se’n faci del sistema ja que tots els 
sistemes fallen si se’n fa una mala gestió.  

Fa notar que la Sra. Llinàs no li ha parlat ni del tema hereditari –que és important– ni de la preferència 
de l’home sobre la dona ni del fet que els ciutadans puguin triar directament qui volen que els governi. 

Per finalitzar, afegeix que no hi insistirà atès que el Grup Popular ja ha manifestat la seva opinió però 
constata que li hagués agradat que, com a punt de partida, avui aquest Ple hagués aprovat aquesta 
moció. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per quatre vots a favor (MÉS per Mallorca), 
setze vots en contra (PP) i deu abstencions (PSOE). 

 
PUNT 14. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA  PER UNA 
POLÍTICA DE GESTIÓ DELS RESIDUS BASADA EN L’INTERÈS DE LA 
CIUTADANIA I DE REBUIG DE LA IMPORTACIÓ DE RESIDUS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
L’aprovació el passat dia 14 de febrer de la modificació del contracte entre TIRME 
S.A. i el Consell de Mallorca suposa una nova passa enrere en la consecució d’un 
sistema sostenible de gestió dels residus a Mallorca, econòmicament i 
mediambientalment. Les prioritats son clares a nivell de la Unió Europea i cal 
recordar que en la jerarquia de gestió de residus la primera opció ha de ser la reducció 
o prevenció, la segona la reutilització, la tercera el reciclatge i en quart lloc, 
únicament per davant de l’eliminació en abocador, es situa la crema del fems per 
produir energia elèctrica. 
 
El Consell Insular de Mallorca, amb l’aprovació de la modificació del contracte amb 
TIRME SA, que permetrà la incineració de residus provinents de fora de les Illes 
Balears s’oblida de les tres opcions prioritàries pel tractament de residus, afavorint els 
interessos econòmics de l’empresa concessionària i oblidant i deixant de costat 
l’interès general de la ciutadania de Mallorca. 
 
La situació és tan esperpèntica que es van començar a portar residus de fora, 
concretament de Sabadell, abans que s’aprovés la modificació del contracte que 
permetia el tractament d’aquests residus i justament el dia que es va aprovar aquesta 
modificació la mateixa consellera de Medi Ambient va anunciar, als membres de la 
premsa en als passadissos, que s’aturava aquesta importació per raons econòmiques 
essent que hi havia tota una memòria econòmica que n’avalava la viabilitat a priori!.  
 
Després de l’obscura aventura italiana, frustrada en el seu inici, aquest nou episodi 
mostra que la improvisació i la precipitació han presidit la gestió dels residus que fa 
l’actual equip del Consell de Mallorca. A tot això, cal sumar la desigualtat manifesta 
en el fet que TIRME no tenia previst cobrar als “proveïdors” de fems de fora de les 
Illes, mentre que les mallorquines i els mallorquins han de seguir pagant 
escrupolosament per la mateixa incineració dels seus residus. 
 
La política de residus és estratègica per un poble, i ha d’estar sotmesa a 
consideracions d’eficiència econòmica i energètica, així com de protecció del medi 
ambient i la salut de les persones. A més, una política intel·ligent de gestió dels 
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residus pot servir igualment per potenciar l’economia i l’ocupació locals, a través 
d’iniciatives innovadores de reciclatge i reutilització, una qüestió essencial 
especialment en aquests moments de crisi. No pot estar sotmesa als interessos 
particulars d’una empresa, encara menys quan aquests interessos son contradictoris 
amb els de la resta de la ciutadania. Si actualment s’estan reduint i replantejant drets 
que semblaven adquirits, com l’assistència sanitària o l’educació, com no hem de 
poder replantejar igualment la política de residus en benefici de tots? 
 
Així mateix, vist el compromís manifestat el passat 11 d’abril per la presidenta del 
Consell de Mallorca, de demanar a intervenció i secretaria la revisió i estudi 
pormenoritzat de la concessió a TIRME en els mateixos termes que s’ha fet amb la 
concessió a MAC Insular. 
 
Per tot això, el grup de Consellers de MÉS per Mallorca al Consell Insular proposa al 
Ple que adopti el següent: 

 
Acord 

-   La paralització definitiva de la importació de residus 

 
 
La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) explica que, quan el seu Grup va presentar aquesta moció, 
encara no sabien que l’equip de govern duria a Ple la modificació del contracte de TIRME però, 
malgrat això, considera que és important mantenir la moció i, de manera breu, incidirà en un tema que 
ja s’ha comentat però que vol recalcar. 

Com ja ha dit la Sra. Soler en el debat del punt sobre la modificació del contracte de TIRME, punt que 
ja s’ha aprovat, l’equip de govern no té cap intenció de recular ni de replantejar-se la modificació del 
contracte de TIRME per importar fems. 

MÉS per Mallorca creu que hi ha un punt molt important relacionat amb el que es va dir al Ple el passat 
11 d’abril i és que aquell dia el Ple va acordar una revisió d’ofici del contracte de MAC Insular per 
possible nul·litat del contracte i que després, si s’escau, remetre l’assumpte a Fiscalia per si hi hagués 
algun tipus de delicte. Això és el que la Sra. Soler va defensar i tots els grups li varen donar suport per 
unanimitat atès que els informes de Secretaria General i d’Intervenció General al respecte eren ben 
ferms en aquest sentit. 

En l’acta del Ple de dia 11 d’abril, que avui s’ha aprovat, no hi ha un acord explícit però s’hi recullen 
les paraules de la Sra. Presidenta que, per concloure la seva intervenció, aprofita per mostrar el seu 
acord amb la revisió dels expedients que ha plantejat l’oposició. Aquesta revisió d’expedients que 
havia plantejat l’oposició era la dels expedients de la concessió de TIRME de residus i la concessió de 
la carretera de Manacor. 

Atès que el seu Grup entén que la presidenta del Consell de Mallorca –o la Sra. Soler– ha donat ordres 
perquè s’elaborin els informes corresponents per, si escau, fer una revisió d’ofici o no d’aquests 
contractes, MÉS per Mallorca considera que aquesta decisió és suficient important com per fer-ne una 
suspensió cautelar, actuar amb prudència i que l’equip de govern no continuï fent actuacions 
precipitades i, segons el seu criteri, irresponsables. 

Recorda que ja ha comentat que al seu Grup li sembla que les actuacions de la Sra. Soler, d’ençà que 
està al capdavant del tema de residus, han estat un seguit d’equivocacions i retractes (la taxa l’havia de 
cobrar el Consell de Mallorca, que no era un residu el que s’havia de cremar i al final ho és, que no 
s’havia de modificar el contracte de TIRME i l’han hagut de modificar, que la importació de fems 
serviria per no pujar la tarifa de residus però ja no està tan clar perquè el mateix contracte permet 
aquesta pujada). 
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Per tant i tal com ha dit, considera que cal romandre a l’espera de l’emissió de l’informe corresponent 
que digui si realment cal fer una revisió d’ofici o no i si el contracte té indicis de nul·litat o no i, 
mentrestant, sol·licita la paralització d’aquest contracte i, conseqüentment, de la importació de fems de 
fora perquè creuen que és afegir al banyat.  

El Consell de Mallorca, ara per ara, no hauria d’emmerdar més aquest contracte ja que la decisió que 
s’ha pres avui és sobre un contracte que està sub iudice i cal romandre a l’espera que els informes de 
Secretaria General i Intervenció General aclareixin si té indicis de nul·litat com tenia el de MAC 
Insular i, per això, demana prudència i que l’equip de govern no sigui tan temerari de seguir endavant i 
esperi a comptar amb els informes esmentats. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) manifesta que en relació a aquest tema el Grup Socialista és prou clar i 
contundent i aprofita per repetir allò que ja ha dit abans, és a dir, que el Grup Socialista tornarà enrere 
aquest contracte si continua endavant ja que imagina que el Partit Popular no acceptarà ara la suspensió 
sol·licitada i, per acabar, anuncia que el seu Grup donarà suport a aquesta moció. 

La Sra. ROCA (PP) comenta que parlarà de l’exposició de motius de la moció perquè la Sra. 
Campomar, potser per no repetir-se i ja que no ha volgut retirar la moció, ha parlat de coses generals 
del contracte que, al final, no tenen res a veure amb l’exposició de motius de la moció presentada i, per 
això, ella se centrarà en el contingut de la moció i la seva exposició de motius. 

El passat 14 de febrer es va aprovar la modificació del contracte, va ser publicat l’acord en el BOIB de 
dia 16 de febrer, la ciutadania s’hi ha pogut pronunciar i els grups polítics també han tengut 
l’oportunitat de presentar-hi al·legacions i, una vegada finalitzar el termini de 30 dies d’exposició 
pública, el tema ha estat debatut però, en canvi, encara continuen parlant-ne. 

Considera que, en relació al tema de residus, MÉS per Mallorca es delata una vegada més perquè 
retreuen la doble moralitat que els caracteritza (falta de lleialtat cap als seus ideals) perquè, quan ha 
estat l’hora, no han executat res de tot el que diuen i del que parlen: sostenibilitat, reciclatge, 
reutilització, etc. 

Un exemple d’això el poden trobar en la gestió dels darrers 4 anys que han estat en aquesta institució, 
període en el qual no hi ha hagut ni un sol fet però sí moltes paraules i, a més a més, sembla que la 
sostenibilitat i el reciclatge són només seus (només reciclen i reutilitzen ells) però van ben errats perquè 
s’ho volen fer seu però no és així ni prop fer-s’hi. 

Mallorca és un dels indrets que més reciclen de tot Espanya. Mallorca és líder a Espanya en reciclatge 
de vidre amb 30 quilos/any per habitant i des del Departament de Medi Ambient se segueix fent feina 
per augmentar aquestes dades amb campanyes de conscienciació ciutadana i amb programes 
d’educació ambiental a les escoles. 

En aquest sentit explica que, per exemple, s’ha duit a terme una campanya de sensibilització i foment 
del reciclatge de vidre als centres educatius de Mallorca allà on es destaca la importància del reciclatge. 

Per això, refusa que MÉS per Mallorca faci seu el reciclatge ja que, com ha demostrat, el PP també ho 
comparteix i, des del Departament de Medi Ambient, s’hi està fent feina. 

Ara bé, Mallorca compta amb unes instal·lacions sobredimensionades i, agradi més o manco, tots hi 
tenen una part de responsabilitat però sembla que els consellers de MÉS per Mallorca tenen molt poca 
memòria i canvien de cantet segons en quina bancada estan perquè igual passà amb la Via Connectora, 
que hi estaven en contra però llavors renunciaren als seus principis perquè era l’única manera de 
governar. 

Assegura que de la mateixa manera actuen envers el tema dels residus i acusen l’equip de govern de 
mentir quan durant tots aquests anys han venut que “qui més recicla, menys paga” (i hauria de ser així) 
però això no és possible amb el sistema que tenim perquè l’han d’amortitzar. 

Fent memòria, una altra vegada més, es constata que MÉS per Mallorca hi ha tengut a veure ja que en 
1997, quan es varen posar en marxa les línies 1 i 2 de la incineradora, hi varen votar a favor, és a dir, 
que al principi votaren a favor del model d’incineració. 

L’any 2000 es va donar el vistiplau al Pla Director Sectorial de Residus Sòlids Urbans per la Sra. 
Margalida Rosselló d’Els Verds i va ser el moment en què es va obligar a fer el parc mediambiental, el 
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tren i el cub i, encara que de tot això no en parlen, són infraestructures que també s’amortitzen damunt 
la tarifa. 

Llavors, l’any 2011, es va modificar el Pla Director Sectorial per fer els dos forns nous i cert que hi 
varen votar en contra però la posada en marxa de les línies 3 i 4 la va autoritzar la consellera de Medi 
Ambient, Sra. Magdalena Tugores. 

Tot això creu que demostra la poca credibilitat de MÉS per Mallorca ja que per una banda votaren en 
contra de les línies d’incineració però, com que havien de pactar per governar i sembla que qualsevol 
preu els va bé, deixen de banda els seus principis i autoritzen les noves línies d’incineració. 

En tot cas, les oportunitats que han tengut per canviar alguna cosa les han perdudes i, a més a més, 
durant la passada legislatura la Sra. Armengol ja va dur combustible sòlid recuperat a Cemex i 
aleshores es varen fer els sords o bé el combustible no devia ser tan dolent com volen fer veure ara 
perquè el duien a mitges amb el PSOE o bé era el moment de renunciar a tot perquè havien de 
governar. 

Un altre exemple és quan la Sra. Tugores anava a vendre a Colòmbia els avantatges de la incineració. 
Aquestes contradiccions sí que li semblen obscures i esperpèntiques. 

En resum, la formació MÉS per Mallorca votà a favor de les dues primeres línies d’incineració i les 
dues darreres les va autoritzar la Sra. Tugores. Per tant, no creu que sigui de rebut que se’n rentin les 
mans ja que hi han tengut a veure i ara cal que s’impliquin en el tema. 

El Partit Popular sí que s’implica en el tema i, de fet, la consellera de Medi Ambient i el seu equip han 
cercat solucions (ja que no poden esborrar el que ja hi ha) i tot el que MÉS per Mallorca ha presentat 
fins ara no és més que pura teoria i ideals que no han complert. El PP actua amb fets i no amb 
cançonetes populistes que queden bé.  

Així doncs, el Partit Popular es trobà que hi havia dues possibilitats que eren o augmentar la tarifa un 
50% o cercar-hi solucions i, com que tenen consciència de la situació econòmica actual, s’ha optat per 
cercar-hi una solució. 

En aquest sentit s’han pres decisions valentes (cosa que no ha fet MÉS per Mallorca) i, una vegada 
resolta la modificació del contracte, si els estudis econòmics garanteixen els ingressos necessaris per 
contenir la taxa de tractament, que és l’únic objectiu de la importació, aquesta es reprendria en el mes 
de setembre i, per tots aquests motius, anuncia que el Partit Popular no donarà suport a aquesta moció. 

La Sra. CAMPOMAR li agraeix a la Sra. Roca la seva intervenció però li retreu que no li hagi contestat 
a res del que havia plantejat. 

Insisteix que el seu Grup volia parlar de si realment s’ha sol·licitat un informe a Secretaria General i 
Intervenció General sobre la possible nul·litat del contracte amb TIRME i, en prevenció d’això –que és 
un compromís adquirit en el darrer ple–, el seu Grup demana que s’aturi la importació de fems i la 
modificació d’aquest contracte. 

Desconeix si la Sra. Roca, ja sigui per inexperiència o perquè realment no sap del tema, no li ha volgut 
contestar les qüestions que figuren en la moció però no entrarà en totes aquestes divagacions i només 
voldria que qualcú contestàs el que han demanat. 

Comenta que el seu Grup considera que les repercussions d’aquest tema poden ser importants i que és 
una irresponsabilitat seguir endavant amb l’expedient que s’està pendent de l’informe sobre la possible 
nul·litat o no del contracte amb TIRME. 

Per concloure, insisteix en demanar una resposta, si qualcú la sap, per part d’algun membre del Grup 
Popular perquè, si li torna a contestar la Sra. Roca, segurament no ho sabrà. 

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 15. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA  SOBRE 
REDACCIÓ D’UN PLA DIRECTOR CICLABLE DE MALLORCA. 
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Es dóna compte de la següent moció: 
 
La situació actual de la circulació en bicicleta per carretera a Mallorca no compta amb 
un instrument adequat i reglat tan pel que fa a la seva seguretat com a al seu foment 
en l'impuls de la mobilitat sostenible. Des de la declaració d'Amsterdam arreu 
d'Europa s'han anat desenvolupant i promocionant els elements necessaris per 
promoure l’ús de la bicicleta. La nova llei de la Direcció General de trànsit reconeix el 
dret dels ciclistes per circular en grup i en paral·lel, i que aquests tenen prioritat en la 
circulació.  
 
Es pot definir que hi ha tres tipus de ciclistes a les carreteres segons el seu us: quotidià 
, esportiu i recreatiu/turístic. Pel que fa a l’ús quotidià és responsabilitat de les 
institucions treballar per fomentar l’ús de la bicicleta com element de sostenibilitat i 
favorable en distàncies locals i entorns propers. En relació al seu us esportiu també és 
indispensable la formació i la informació sobre les rutes adequades. En l’ús recreatiu 
i/o turístic cada dia s'incrementa el nombre de ciclistes, al voltant dels 100.000 a l'any. 
El nombre de cicloruristes va augmentant cada any, essent un turista de nivell mitjà, 
sense que es disposi rutes cicloturístiques suficients. Es un tipus de turisme 
desestacionalitzador i al qual cada vegada més instal·lacions hoteleres s'hi van 
adaptant. 
 
En el desenvolupament de la xarxa bàsica ciclable és necessari que hi hagi vials o 
camins que vertebrin el territori, sense que necessàriament siguin exclusius per a 
bicicletes, però que ofereixin als usuaris la seguretat, comoditat i accessibilitat 
suficient perquè pugui ser utilitzada de forma habitual i convenient.  En definitiva ens 
cal disposar d'una xarxa bàsica d’infrastructures ciclables a les nostres carreteres amb 
d'instruments suficients per garantir i facilitar la seguretat i la convivència entre 
conductors, peatons i ciclistes. 
 
El Pla director és l'instrument adequat per planificar l’habilitació d’infrastructures 
ciclables i de promocionar l’ús de la bicicleta com a mitja de transport a Mallorca. El 
Pla director ha de regular la planificació, projecció, modificació, construcció , ús i 
explotació de les infrastructures ciclables de Mallorca, així com la normativa i  les 
limitacions d'ús, incloent els aspectes tècnics necessaris per a la seva implantació i 
promoció. El Conveni de carreteres amb l' estat es l'instrument adequat per finançar 
aquest pla director ciclable de Mallorca tan en la fase d'elaboració com en la 
d’implantació. 
 
Per tot això, el grup de Consellers de MÉS per Mallorca al Consell Insular proposa al 
Ple que adopti els següents: 
 
Acords 
 
1.-  El Ple del Consell es compromet a fomentar la mobilitat sostenible i segura en 

l'ús de la bicicleta a les carreteres de Mallorca. 
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2.- El ple del Consell de Mallorca acorda la redacció d'un pla director ciclable de 
Mallorca i de la seva normativa que s'inclourà dins el pla director sectorial de 
carreteres en el termini d'un any. 

 
3.-  Els costos de l' elaboració d'aquest Pla així com de la seva implantació 

s’inclouran dins el conveni de carreteres amb l'estat.  
 
4.- S'ha de coordinar i col·laborar amb els municipis per tal que es mantingui la 

continuïtat  dels recorreguts interurbans, garantint que siguin viables els traçats 
urbans de competència municipal. 

 
 
La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) explica que el motiu d’aquesta moció és la importància del 
nombre de cicloturistes que circulen per la nostra xarxa viària (al voltant de 300.000 o, segons dades 
d’alguns sectors del cicloturisme, 150.000) i que es concentren, sobretot, en els mesos de març a juny i 
suposen un factor desestacionalitzador. 

Realment els cicloturistes són un exemple de convivència entre el turisme i la mobilitat alternativa i 
convendria que Mallorca es posàs a l’altura d’altres comunitats i regions europees que han afrontat el 
fet d’elaborar un pla director que planifiqui, de forma ordenada, les qüestions relacionades amb la 
seguretat vial i alhora serveixi per donar facilitats i impuls a una mobilitat alternativa. 

Saben que des del Consell de Mallorca han posat en marxa la Comissió de Seguretat Vial dels Ciclistes, 
per la qual cosa dóna l’enhorabona ja que considera que és una bona iniciativa però, no obstant això, el 
seu Grup demana fer-hi una passa endavant més dirigida a consolidar i donar estabilitat al cicloturisme. 

El seu Grup, amb aquesta proposta, creu que l’elaboració d’un pla director d’una xarxa ciclista a 
Mallorca donaria una seguretat econòmica, una seguretat legal, una seguretat tècnica i una estabilitat de 
futur. 

Per això, proposa que totes les despeses d’aquest pla (tant per l’elaboració com per l’execució) siguin a 
càrrec del conveni de carreteres. Evidentment el seu Grup opta per les millores a la nostra xarxa viària i 
creuen que, en aquests moments, és més important fer petites millores i consolidar el que hi ha en lloc 
de fer megaprojectes de grans autopistes o tercers carrils tal i com es proposa des del Partit Popular i 
amb la qual cosa no estan d’acord. 

Seria molt importat comptar amb un bon pla director i un bon llistat de mesures i d’obres necessàries 
per poder-lo executar ja que també suposaria un gran benefici tant pels residents d’aquesta illa com pels 
turistes que ens visiten. 

L’aposta pel cicloturisme considera que és una aposta per afavorir la diversificació turística i la seva 
desestacionalització i posaria Mallorca, com ha dit abans, al mateix nivell d’altres regions d’Europa ja 
que, de fet, aquests plans s’estan desenvolupant ja en moltes altres comunitats. 

Adverteix de la necessitat de no desaprofitar aquesta oportunitat. Mallorca té més de 2.200 quilòmetres 
de carreteres dels quals més de 600 són veïnals i de carreteres secundàries amb amplàries de 6,5m.  

Aquest pla permetria definir quines són exactament les mesures per garantir la seguretat de les 
carreteres i quines són les millores que s’hi han de fer per tal de poder-ne fer un ús sostenible i durant 
molt de temps. 

Així doncs, el seu Grup sol·licita que el Consell de Mallorca elabori aquest pla que fomenti la mobilitat 
sostenible i segura amb l’ús de la bicicleta per les carreteres de Mallorca; que es redacti aquest pla 
director ciclable de Mallorca i la seva normativa i que s’inclogui dins el Pla de Carreteres o, com a 
mínim, que hi estigui coordinat; que els costos de l’elaboració d’aquest pla i de la seva execució siguin 
a càrrec del conveni de carreteres amb el Ministeri de Foment i, en darrer extrem, que aquest pla es 
coordini també amb els plans que al respecte tenguin els municipis sobre els seus nuclis urbans. 

Per acabar, aprofita per dir que ha estat informada que el Parlament de les Illes Balears avui mateix ha 
aprovat, a proposta de MÉS per Mallorca, instar el Govern de les Illes Balears i els consells insulars a 
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aprovar plans que garanteixin la seguretat vial dels cicloturistes, cosa que significa un suport a la seva 
proposta, proposta que avui duen davant el Ple de Consell de Mallorca i que espera que tots els grups 
d’aquesta institució s’hi sumin també. 

La Sra. DUBON (PSOE) anuncia que el Grup Socialista donarà suport a la moció ja que, de qualque 
manera, són conscients que l’increment de l’ús de la bicicleta – especialment, com deia la Sra. 
Campomar, en el sentit que cada vegada és més abundant el turisme de bicicletes per Mallorca, la qual 
cosa genera molts d’ingressos i contribueix molt positivament a la desestacionalització– és un fet 
constatat i que requereix que se’n prenguin unes mesures especials atès que aquest turisme, any rere 
any, s’incrementa d’una manera significativa. 

El seu Grup pensa que aquesta és una qüestió que fa molts d’anys que fa voltes dins les diferents 
administracions però, en aquests moments i donades les circumstàncies que acaba d’apuntar, ha 
esdevingut una qüestió prou important com per fer qualque cosa per garantir la seguretat d’aquestes 
persones i més si tenen en compte el creixent nombre de ciutadans que empren la bicicleta per a anar a 
la feina i, per tant, opina que aquest és un moment molt oportú per posar en marxa aquest pla. 

En qualsevol cas i tal com deia abans, aquesta és una tasca que es va iniciar fa molts d’anys per la 
FELIB, segons li comentava fa poc el Sr. Alemany, i posteriorment ella va poder viure molt de prop el 
procés que es va seguir des del Govern de les Illes Balears quan encara ostentava les competències en 
matèria de carreteres quan, durant la legislatura 1999-2003, s’inicià tota una feina rigorosa per part 
d’una Direcció General específica de la Conselleria de Medi Ambient que feu un treball molt complet 
analitzant quins tipus de vies es podien fer servir per donar més seguretat al cicloturisme, quines vies 
s’hi podien recomanar, quines carreteres havien de ser segregades, on s’havien de fer carrils bici, etc. 

Amb tot això vol dir que ja hi ha una gran feina feta des de fa uns anys que lògicament s’hauria 
d’actualitzar perquè durant els darrers 10 anys hi ha hagut canvis però, tot i això, les anàlisis que es 
varen fer aleshores serien molt positives a l’hora d’afrontar aquesta feina i facilitaria poder dur 
endavant aquest pla fer servir tota aquesta gran labor que deu estar dins els arxius de Medi Ambient. 

Per acabar, reitera que aquesta qüestió s’ha plantejat en moltes ocasions però que ara, més que mai, 
esdevé més necessària per mor de l’increment d’aquest tipus de turisme cicloturista. 

El Sr. LLAMAS (PP) comença la seva intervenció sol·licitant que, si no hi inconvenient, es pugui 
separar la votació en dues parts atès que el seu Grup votaria a favor del primer punt de la moció mentre 
que votarien en contra dels altres tres punts i tot seguit n’explicarà els motius. 

El Consell de Mallorca està compromès amb el foment de la mobilitat sostenible i l’ús sostenible i 
segur de la bicicleta amb especialment atenció al tema de la seguretat.  

Certament fa alguns anys que es varen recollir algunes novetats en relació, sobretot, a un dels tres 
sentits en què s’utilitza la bicicleta, és a dir, en el sentit del turisme esportiu amb l’establiment d’unes 
rutes cicloturístiques de les quals parlarà després el Sr. Rovira. 

No obstant això, crida l’atenció que aquest tema avui esdevengui una prioritat ineludible ja que no és 
per l’increment de turistes perquè aquest increment existeix des de fa temps. Creu que els consellers de 
MÉS per Mallorca són imaginatius per demanar coses quan estan a l’oposició ja que, quan estan 
governant, aquestes preferències perden pressió. 

L’equip de govern considera que aquest no és el moment oportú per fer-ho atès que els mitjans de 
finançament són realment escassos malgrat que s’estiguin realitzant accions que no són costoses a 
través del Pla de Carreteres i a través de les distintes gestions que realitza el conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori respecte al col·lectiu cicloturista. 

Fa notar que l’oposició pretén tornar a les polítiques econòmiques que han derivat en la situació actual, 
és a dir, la realització intensiva i compulsiva d’estudis i de projectes que costen uns doblers que ara no 
hi són. Si bé diuen que el finançament el tenen pensat, resulta que, com sempre, és anar al Pla Estatal 
de Carreteres però els doblers d’aquest Pla van a caixa única i durant la legislatura passada aquests 
doblers es varen destinar a altres finalitats i a subvencionar qualsevol altre tipus d’activitat. 

Segons les dades que ha pogut obtenir d’altres plans directors ciclables d’altes províncies com, per 
exemple, el de Biscaia de 2009, resulta que la proposta que en el seu moment va sortir a subhasta era 
d’1.200.000€. 
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Els casos de Saragossa i Navalcarnero (Madrid) varen ser plans directors ciclables de la mateixa època 
i així es demostra que no és cap novetat d’ara el fet que hi hagi un pla director ciclable. 

En tot cas, l’equip de govern no considera que l’elaboració d’aquest pla director ciclable sigui una 
prioritat pel que fa a les despeses que suposaria per al Consell de Mallorca i més atesa la situació 
econòmica d’aquesta institució. 

La Sra. CAMPOMAR comenta que li estranya que l’equip de govern no consideri aquest pla una 
prioritat perquè pensava que per l’equip de govern el turisme –i la seva desestacionalització– era la 
base de tot però es veu que no els interessa fer-hi feina. 

En canvi, sí que els interessa fer feina per grans contractes i atorgar grans contractes a grans empreses. 
Es veu que el tema va per aquí perquè, en el cas del pla director, les obres s’adjudicarien a petits 
constructors de cada municipis ja que són obres petites que precisament donen feina a les pimes i a les 
empreses de les Illes Balears. 

Malgrat això, el Partit Popular prefereix fer grans obres i que els contractes s’adjudiquin a grans 
constructores que vénen de la península i a les quals parlen tots en castellà. Està claríssima quina és la 
seva intenció i lamenta que l’equip de govern no tengui aquesta prioritat i assevera que el seu Grup hi 
seguirà fent feina i insistint en el tema. 

Suposa que, dels arguments del Sr. Llamas, ha d’entendre que votaran en contra de la resolució que 
avui s’ha aprovat al Parlament –i que els ha comentat– per tal d’instar els consells insulars a fer plans 
per garantir la seguretat dels cicloturistes i desconeix perquè no hi fan cas tot i que ja sap, per 
experiència, que al Partit Popular se li ha d’insistir perquè faci la seva feina com ja va passar, per 
exemple, amb el pla director sectorial d’equipaments comercials. 

Reitera la seva decepció per deixar perdre aquesta oportunitat per tornar aprovar una moció per 
unanimitat ja que el seu Grup està obert a esmenes i propostes per part de l’equip de govern però, atès 
que no hi proposen cap esmena, lamenta que votin en contra de fer una xarxa estable i segura per 
cicloturistes mitjançant un pla que reguli aquests aspectes i serveixi per fomentar una mobilitat 
alternativa tant entre els residents com entre els turistes. 

Per concloure, fa notar que li sap greu que el Partit Popular estigui en contra d’això i que resulta una 
mica penós que no considerin prioritària l’elaboració d’aquest pla. No obstant això, el seu Grup posa 
l’assumpte sobre la taula i roman a l’espera de conèixer el parer el conseller executiu d’Urbanisme i 
Territori per si hi aporta quelcom nou.  

La Sra. DUBON indica que el seu Grup opina que el tema econòmic no pot ser l’inconvenient en 
aquest cas perquè, com ha dit abans, ja hi ha una gran feina feta amb rigor i seriositat que el Consell de 
Mallorca pot aprofitar just adreçant-se als arxius de la Conselleria de Medi Ambient i només seria 
qüestió d’actualitzar-ne les dades, la qual cosa no creu que sigui massa complicada. 

Tot seguit recorda que, quan es va iniciar l’elaboració d’aquest pla, s’hi va fer feina durant molts anys i 
es va recollir molta informació tot parlant amb els usuaris d’aquest mitjà de transport i es va tenir en 
compte, especialment, aquest tipus de turisme tot i que alhora es pensava en altres tipus d’usuaris i, fins 
i tot, aleshores s’estava plantejant la compatibilitat de les vies. 

Un pla d’aquestes característiques no sempre ha de suposar una nova inversió encara que, evidentment, 
pot haver-hi actuacions concretes en relació a alguns trams que presentin més dificultats. No obstant 
això i tal com deia la Sra. Campomar, una possibilitat passaria per establir un pla per etapes en funció 
de la disponibilitat econòmica, és a dir, que no és imprescindible fer-ho tot de cop. 

En realitat, si ara es començàs aquest pla i tenint en compte que només resten dos anys de legislatura, a 
l’equip de govern just li donaria temps a finalitzar el pla ja que, segurament, les accions d’aquest pla es 
concretarien en la legislatura següent. Per tant i a la vista d’aquests arguments que ha exposat, qualifica 
la postura de l’equip de govern com una excusa de mal pagador. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) es dirigeix, en primer lloc, a la Sra. 
Campomar i li observa que creu que no ha entès l’explicació del Partit Popular perquè no és que el 
tema no sigui una prioritat per a l’equip de govern. 

El que no és una prioritat és encarregar un pla director sectorial ciclable tal i com demana MÉS per 
Mallorca però sí és una prioritat actuar sobre la seguretat vial del ciclistes. Això és el que estan fent i, a 
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més a més, ho poden fer sense costos afegits. Això no seria possible en cas d’haver d’executar obres i 
encarregar uns estudis que implicarien que hi hagués uns tècnics treballant-hi durant 6 o 8 mesos per 
esbrinar què s’ha de fer, en el futur, al respecte. 

Aquests estudis es poden fer sempre, en qualsevol moment, però a l’equip de govern li preocupa el que 
està passant ara i, per aquest motiu, el Consell de Mallorca ha creat la Comissió de Seguretat Vial de 
Ciclistes, presidida pel vicepresident a la institució perquè s’ha considerat que l’esmentada comissió és 
prou important com perquè no estigui circumscrita només a un tema del departament de Carreteres. 

En aquest sentit, indica que els afectats són, en gran mesura, persones que visiten l’illa gràcies a un 
sector econòmic que els apropa a Mallorca a més dels ciutadans de Mallorca que utilitzen les bicicletes 
i, per aquest motiu, s’ha creat la Comissió abans citada que sobrepassa el Departament d’Urbanisme i 
Territori. 

L’equip de govern pretén, amb aquesta Comissió, donar prioritat a la seguretat vial dels ciclistes i ho 
fan escoltant tots els sectors afectats: la Direcció Provincial de Trànsit, el Govern de les Illes Balears, la 
Federació de Ciclisme, els equips ciclistes que ens visiten, la Federació Hotelera i, sobretot, els 
enginyers del departament de Carreteres. 

A hores d’ara ja hi ha acords concrets i no ha fet falta haver d’esperar a redactar un pla, treure’l a 
concurs, adjudicar-lo a qualcú, esperar que passin 8 mesos redactant recomanacions, etc. No s’ha hagut 
d’esperar tot això sinó que s’han reunit, hi han fet feina i s’han assolit certs compromisos.  

Concretament ja s’estan fent actuacions i s’està permetent a tots els sectors afectats que participin 
directament, a més de poder-ho fer a través d’al·legacions, en tot allò que s’està fent i que afecti 
carreteres que siguin usades per ciclistes. Les parts interessades tenen accés directe als projectes i estan 
fent recomanacions sobre la idoneïtat de fer o no carrils bici o si és millor fer vorals, si cal fer 
reparacions i actuacions en carreteres perilloses o carreteres saturades per ciclistes, etc. Tot això ja 
s’està fent. 

Afegeix que, a més de tot això, ja s’estan gastant doblers en aquest assumpte i, per exemple, ja s’està 
redactant un projecte per il·luminar el túnel de Monnàber i s’està millorant la senyalització de les 
carreteres i tot això sense necessitat de gastar uns doblers en un pla que no dubta que sigui útil però que 
no és assumible a dia d’avui i que, en tot cas, si l’assumissin avui tota la resta d’actuacions es 
continuaria fent tal i com s’està fent en aquests moments. 

En definitiva, l’esmentat pla és una qüestió de futur que, en qualsevol cas, no afectaria les actuacions 
que ja s’estan duent a terme per millorar la seguretat vial dels ciclistes a les nostres carreteres. 

Per aquesta raó l’equip de govern, que podria quedar molt bé votant a favor aquesta moció i gastant uns 
doblers que no té, no ho farà tot i ser sabedors que el titular podria ser que “l’equip de govern no vol 
donar suport a un pla director de ciclistes” i, assumint que potser no quedaran bé, sí que posa damunt la 
taula tot el que estan fent: la feina del dia a dia que sí que s’està fent i que la Sra. Campomar, en la seva 
primera intervenció, ha reconegut –la qual cosa li agraeix– a través de la Comissió de Seguretat Vial 
que es reuneix, treballa, treu conclusions i assoleix compromisos que l’equip de govern intenta 
acomplir. 

En aquest sentit reitera que, malgrat que no donin suport a la moció, vol que consti en acta i que tothom 
sàpiga que sí que s’està fent un treball molt important envers aquesta qüestió i que l’equip de govern 
seguirà amb aquesta feina i escoltant el que realment demanen els usuaris i que no és la redacció d’un 
pla sinó la presa de mesures concretes. 

Això és el que s’està fent en aquests moments: prendre mesures concretes que tal vegada no seran 
suficients però, ara per ara, són la cosa més important per a l’equip de govern, és a dir, dur a terme 
accions concretes i no dedicar-se a redactar plans i documents que requeriran de molts de temps i molts 
de doblers i que, a hores d’ara, no consideren que siguin tan urgents. 

Sotmès el 1r punt de la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

Sotmesa la resta de la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i 
MÉS per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
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PUNT 16. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA  SOBRE 
L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZACIÓ SOSTENIBILITAT 
DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
 Al juliol del 2012 el Consell de ministres del govern de l’Estat espanyol va aprovar 
un primer informe sobre la modificació de la Llei de Bases de Règim local que va 
generar molta preocupació en el món del municipalisme. 
 
Arran de les discrepàncies i de les protestes generalitzades l’executiu central va 
decidir obrir un procés de diàleg amb el municipalisme mitjançant la FEMP amb el 
compromís de reconsiderar els punts més conflictius de la proposta. 
 
El passat mes de febrer, el Consell de ministres aprovà, unilateralment i deixant de 
banda el consens amb la FEMP, un informe sobre l’avantprojecte de Llei de 
Racionalització i sostenibilitat de l’administració local la qual cosa suposa una 
reforma molt profunda de l’administració local i que resulta totalment inadmissible 
pel municipalisme. 
 
Donada aquesta situació de conflicte la FEMP ha aprovat tota una sèrie d’al·legacions 
a l’Avantprojecte de llei.  
 
Atesa tota aquesta situació entenem que el Consell de Mallorca com a entitat afectada 
en tant que és una administració supramunicipal i que ha de donar el màxim suport al 
municipalisme ha de reaccionar. 
 
Per tot això, el grup de Consellers de MÉS per Mallorca al Consell Insular proposa al 
Ple que adopti els següents: 

 
Acords 
 
1.-  El Ple del Consell de Mallorca constata la seva discrepància amb el redactat 

actual de l’avantprojecte de llei. 
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca manifesta el seu suport a les al·legacions 

aprovades per la FEMP. 
 
3.- El Ple del Consell de Mallorca comunicarà aquests acords a la FEMP i al 

govern de l’Estat espanyol.  
 
 
La PRESIDENTA comenta que aquesta moció se podria discutir conjuntament amb el punt 18, que 
correspon a una moció del Grup PSOE sobre la nova regulació del Govern i de l’Administració Local. 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

El seu Grup considera que, en una qüestió de tanta transcendència com és la modificació de la Llei de 
racionalització i de sostenibilitat de l’administració local, el Consell de Mallorca ha de manifestar una 
postura clara, a favor o en contra o bé presentant al·legacions o demanant-ne la retirada. 
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Assenyala que la creació d’un grup de feina i de reflexió sobre aquesta llei hauria estat la decisió 
òptima. A partir d’aquest punt, s’haurien pogut fer les pròpies al·legacions en comptes d’agafar les de 
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Fa notar que és ben probable que el Grup 
MÉS no estàs d’acord amb alguns dels punts d’aquestes esmenes que presenta la FEMP. 

Reconeix que s’ha fet una feina exhaustiva per aconseguir el màxim consens possible entre les 
diferents formacions polítiques, amb vista a arribar a un acord comú i ho destaca perquè, al parer del 
seu Grup, aquest fet té molta més rellevància que d’altres qüestions, sobre les que no hi pot estar 
d’acord.   

Tot seguit demana un punt de reflexió sobre la importància dels ajuntaments, i demana qui no ha estat 
mai dins un ajuntament, durant la seva vida (per demanar un certificat, resoldre un problema, pagar un 
impost de circulació, sol·licitar una plaça d’una escoleta municipal, per casar-se, etc.). Fa notar que la 
llista seria llarga i també que possiblement la resposta seria que no hi ha cap persona que no hi hagi 
acudit en algun moment de la seva vida.  

En canvi, si la pregunta fos qui ha estat dins el Congrés dels Diputats, o qui ha estat dins el Senat, dins 
una Delegació del Govern de l’Estat, dins una conselleria o un Parlament, és clar que la resposta seria 
que són menys, les persones que ho han fet.  

Considera que tothom és conscient que l’administració pública que tenim necessita refer-se, necessita 
un replantejament de tot, i aquelles institucions que se creen en un moment determinat poden quedar 
obsoletes més endavant, i és això el que ha succeït en alguns casos. Fa notar que no sempre ho és en 
termes econòmics, sinó en termes de representativitat de la ciutadania.  

Fa avinent que entre els membres de la Corporació d’aquesta institució hi ha persones que són 
actualment batles i batlesses o regidors i regidores de pobles, o bé ho han estat anteriorment, per la qual 
cosa és clar que provenen del municipalisme, la qual cosa demostra que estimen els pobles seus 
respectius per damunt de qualsevol ideologia política, fet que considera molt important perquè sempre 
han defensat que els ajuntaments són aquella administració més propera a la ciutadania, els que 
coneixen la realitat dels pobles i de les persones, perquè entre d’altres coses també la pateixen. 

Destaca quina és aquesta política, l’autèntica, la política de proximitat, amb les persones, fins i tot en 
un procés llarg no només d’una legislatura en el qual tot aquest moviment municipalista, 
independentment de les sigles polítiques, havien acordat una reforma, i tothom coincidia en què els 
ajuntaments i les administracions locals, per raó de la seva proximitat a la ciutadania, eren les que 
tenien un pitjor finançament, subjecte a una llei de finançament dels ajuntaments de l’any 1979 que ha 
canviat molt poc d’aleshores fins ara.  

Retreu que dins tot aquest procés, que tothom compartia, arribi un esborrany d’una llei que no conté res 
de res d’allò que s’esperava, i que se presenti per imperatiu legal.  

Observa que els ajuntaments i les administracions locals, com ara el propi Consell de Mallorca, també 
conformen l’Estat i que aquest estat està fonamentat sobre tres pilars: el Govern, les comunitats 
autònomes i els ajuntaments. Per aquesta raó, el Consell de Mallorca en forma part tant com el Congrés 
dels Diputats, raó per la qual quan se planteja la modificació d’una llei que ens afecta d’una manera tan 
directa, és obvi que alguna cosa hi han de dir i, alhora, qualque cosa els han de demanar,  com a 
membres que formen part d’aquest procés.  

Retreu, en conseqüència, que no s’hagi fet així. Considera evident que no s’ha reflexionat 
convenientment sobre un canvi o una reestructuració de l’Administració Pública ni s’ha qüestionat 
tampoc el paper d’altres administracions públiques, com ara si el Senat és o no és necessari, ni tampoc 
si són o no són necessàries les delegacions del Govern estatal, o els ministeris que tenen les 
competències de gestió cedides als governs autonòmics, etc.  

Torna a dir que aquest discurs, aquesta reflexió, no s’ha produït en cap moment. En canvi, s’ha 
criminalitzat els ajuntaments, quan són precisament els ajuntaments –i destaca que s’ha de dir amb la 
cara ben alta– els que tenen les economies més sanejades, deixant de banda els grans ajuntaments com 
ara el de Madrid, el de Barcelona, etc., perquè ja es tracta d’una cosa diferent.  

Per les raons que ha explicat, semblava oportú al seu Grup presentar aquesta moció. Torna a dir que 
valora la feina i les reflexions que han fet determinats grups, i s’ha d’aprofitar, raó per la qual dóna 
suport a les al·legacions que fa la FEMP per fer-ho saber a les entitats que pertoqui, però fa notar que el 
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Consell de Mallorca, com a tal i també com a representant de tots els ajuntaments de Mallorca faci 
pública la seva postura davant aquesta proposta. 

El Sr. FERRÀ (PSOE) inicia la seva intervenció.  

Recorda que el seu Grup ja havia presentat aquesta proposta anteriorment i que s’havia retirat a 
proposta del Grup Popular, atès que s’havia d’esperar que la FEMP se pronunciàs; ara que aquesta ja 
ho ha fet i ha presentat les seves al·legacions, el seu Grup considera que és un bon moment i un bon 
motiu per debatre la proposta, perquè és obvi que el Consell de Mallorca també forma part de la FEMP, 
des del punt de vista de la part d’administració local que li pertoca, raó per la qual farà una sèrie de 
consideracions. 

Fa notar que aquesta moció, la núm. 16, que presenta el Grup MÉS, i la núm. 18, que presenta el 
PSOE, són molt semblants, per la qual cosa considera que se poden debatre i votar conjuntament 
perquè els punts de l’acord són bàsicament els mateixos.  

Considera també que ja fa molt de temps que se parla de municipalisme i fa avinent que molts dels 
actuals membres d’aquesta corporació ja havien fet feina conjuntament durant la darrera legislatura a la 
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i a la FEMP. Recorda que la feina que se feia 
tenia com objecte la racionalització d’aquesta administració i eliminar duplicitats. 

També recorda que les persones que aleshores eren batles admetien que feien coses perquè la gent els 
feia les peticions directament, en trobar-se’ls pel carrer i no els quedava més remei que fer-les, atès que 
no existien altres administracions que els resolguessin els problemes i, d’altra banda, estaven 
convençuts que era el més just, resoldre aquest tipus de problemes.  

Consideraven, tot i això, que necessitaven un reconeixement per part de les altres administracions, i un 
millor finançament.  

Recorda que tota aquesta feina ja s’ha fet, inclosos els estudis corresponents, que se varen quantificar i 
només restava ja arribar a un pacte local per decidir, davant l’ampli ventall de serveis que ofereixen els 
ajuntaments, quins d’aquests serveis s’han de seguir donant i quins no s’han de donar d’ara endavant, 
alhora que se va pactant el seu finançament.  

Assenyala que l’esmentat avantprojecte de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local, amb el concepte de la qual el PSOE no hi està en contra, però sí en la manera com se presenta i 
amb allò que queda definit en el conjunt dels seus articles, significa tornar enrere respecte a tota la 
feina que ja se va fer i a la qual s’ha referit abans.  

Recorda que el seu Grup va destacar sempre que els ajuntaments no eren institucions de segona o 
tercera categoria, sinó que tenien la mateixa legitimitat que qualsevol altra. 

Destaca que no han d’existir administracions de primera, de segona ni de tercera categoria, perquè totes 
són iguals, totes són Estat i a més a més, s’ha d’admetre que l’ajuntament és l’administració més 
propera a la ciutadania; això ho sap tothom, raó per la qual necessita tenir un reconeixement. 

Assegura que l’esmentada llei assenyala com a culpables de tots els mals els ajuntaments. Diu que més 
endavant ho analitzarà més detingudament, atès que sembla que se culpa els ajuntaments de tot el 
dèficit i la despesa incontrolada i de totes les qüestions que ara ens dificulten tant la vida.  

Observa que ja ho diu el Sr. Íñigo Gómez de la Serna, batle de l’Ajuntament de Santander i actual 
president de la FEMP, que els ajuntaments tan sols representen un 13% de la despesa pública; és clar 
que s’han de carregar tant les tintes contra ells.  

Existeixen una sèrie d’aspectes que no satisfan ningú, i queden demostrats amb la quantitat 
d’al·legacions que presenta la FEMP, amb la gran quantitat de manifests que han fet tots els batles i la 
majoria dels municipis de Castella-Lleó, per exemple, comunitat autònoma que se veurà molt afectada 
per aquesta llei.  

Fa notar que també en resultarà afectat el Consell de Mallorca, a més de les diputacions de l’Estat 
espanyol, per la qual cosa considera que té raó el Sr. Ensenyat quan fa avinent que és necessari que 
aquesta entitat se pronunciï davant la situació que s’ha explicat, donant suport, almenys, a totes les 
al·legacions que ha fet la FEMP.  
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Pel que fa a aclarir les competències de cada administració, diu que és evident que és així, però sense 
obviar els criteris de proximitat, d’eficiència, d’equitat, per tal que no se puguin retirar aquestes 
atribucions pel fet que se consideri que un ajuntament no presta els serveis amb una despesa estàndard, 
que fixarà no se sap qui, perquè aquesta seria una decisió massa extrema.  

Reitera que la proximitat dels serveis a la ciutadania és ja, per sí mateixa, una garantia de qualitat, 
mentre que si allunyam la institució de la gent, aquesta ja no la veurà com a seva i no tendrà tampoc la 
possibilitat que poder demanar comptes sobre la seva petició.   

Considera que aquestes mesures són arbitràries i discriminatòries, que suposaran una injustícia 
territorial; hi haurà territoris que tendran els serveis propis a l’abast però n’hi haurà que no els tendran, 
bé perquè són petits, bé perquè no els sàpiguen justificar bé.  

Adverteix que els podran sostreure aquests serveis i la ciutadania no podrà anar a demanar explicacions 
a ningú. 

Quant a la qüestió dels consells insulars, diu que se produeix un greuge comparatiu, que demostra que 
bé perquè no s’ha considerat o bé perquè se desconeix, el cas és que se menyspreen els fets insulars, 
atès que se posa els cabildos i els consells insulars al mateix nivell, equiparats a les diputacions 
provincials, quan és evident que els consells insulars tenen alguna cosa més. Fa notar que aquesta 
valoració demostra un desconeixement dels estatuts, i fins i tot podria anar en contra de l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears, raó per la qual s’ha de tenir molta cura en aquest sentit. 

Per acabar, diu que se’n podria parlar molt més, però en realitat allò que interessa avui és que el 
Consell de Mallorca faci aquesta acceptació de les al·legacions de la FEMP i que demani al Govern 
balear que aturi o que retiri de moment aquest avantprojecte de llei, que posi atenció en tot allò que se 
li demana i que torni a refer l’esmentada llei, per tal que se pugui arribar a algun tipus d’acord. 

El Sr. VIDAL (PP) intervé a continuació. 

Anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció del Grup MÉS, tot i que fa una sèrie de matisos 
d’algunes paraules del text.  

Quant a la moció del PSOE, diu que votaran a favor del punt 1 i 3, però no a favor del punt 2, tret que 
aquest Grup vulgui rectificar-lo, en el transcurs del debat.  

A continuació explica els arguments del seu Grup per acceptar o refusar determinats aspectes de la 
moció.  

En primer lloc, fa notar l’espant que li ha produït el text de la moció del Grup MÉS, i ho explica tot 
seguit.  

D’una banda, se sent molt gratificat perquè aquest Grup és capaç d’indicar textualment, al punt 2, que 
“el Ple del Consell de Mallorca manifesta el seu suport a les al·legacions aprovades per la FEMP”. En 
aquest sentit, fa notar als seus membres que la FEMP és el PP: el batle de Santander és del PP, i la gran 
majoria de municipis que pertanyen a la FEMP són del PP, la qual cosa vol dir que el Grup MÉS està 
d’acord, en certa manera, amb les idees del PP.  

D’altra banda, se sent molt preocupat perquè quan els contraris donen la raó al seu partit, és lògic que 
qui governa aixequi les orelles, perquè vol dir que per qualque lloc te volen fer alguna mala passada.  

Per aquesta raó n’ha obtingut un sabor agredolç, d’aquesta moció. 

Després d’observar quin ha estat el paper del Grup MÉS a l’hora de redactar les al·legacions a 
l’informe de l’avantprojecte de llei, aprofita per puntualitzar que no és un avantprojecte, sinó un 
informe d’avantprojecte i per assenyalar que el Grup MÉS ho expressa correctament en la seva 
exposició de motius, però no és així en el primer punt de l’acord.  

En conseqüència, si el Grup MÉS s’avé a canviar la paraula “avantprojecte” per “informe 
d’avantprojecte” que seria tècnicament el més correcte, el PP ho admetrà.  

En aquest sentit, diu que com a portaveu del PP s’alegra de la coincidència de parers entre ambdós 
Grups polítics, la qual cosa vol dir que el municipalisme és bandera del PP, cosa que sempre ha 
afirmat. Diu també que crida l’atenció que el Grup MÉS, com a tal, no fes al·legacions i sí que doni 
suport a les al·legacions fetes per la FEMP, que inclou la FELIB.  
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Destaca que l’ajuntament és l’administració més propera a la ciutadania, com ha fet notar també el 
Grup MÉS, al Ple d’avui. Observa que una modificació d’una llei existent, després de 30 anys 
d’existència d’aquesta llei, en un moment de crisi profunda, és possible que no estigui mal feta en el 
seu conjunt, potser tengui coses bones.  

Reitera que el PP sempre defensarà l’administració local, i ben segur que coincidiran PP i MÉS per 
Mallorca a proclamar: visquin els ajuntaments!.   

A continuació valora la intervenció del Grup PSOE.  

Anuncia que el PP votarà en contra del punt 2 de la seva moció, atès que el seu parer és que el Consell 
de Mallorca no ha de sol·licitar la retirada de la llei, sinó que hauria de sol·licitar en certa manera allò 
que demana el Grup MÉS, és a dir, acceptar les al·legacions de la FEMP o el major nombre 
d’al·legacions que sigui possible acceptar; en aquest cas, el PP votaria a favor de la moció, en el seu 
conjunt, només incloent aquest canvi.  

No obstant això, diu que li agraden les expressions que fa servir el PSOE en la seva exposició de 
motius, com ara: la societat que demana l’acord i el consens al voltant de qualsevol canvi del nostre 
model d’Estat i la garantia de la cohesió social i, sobretot, territorial, que en tot moment defensa el 
PSOE. Assenyala que aquestes idees han d’estar en la base del nostre model d’Estat constitucional.  

Per acabar, fa notar que si el PSOE accepta canviar el punt 2 de la seva moció pel punt 2 de la moció 
del Grup MÉS, el PP votarà a favor i existiria unanimitat en la votació de les dues mocions, la 16 i la 
18. 

El Sr. ENSENYAT intervé a continuació.  

Recorda al Sr. Vidal que la moció l’ha presentada el Grup MÉS, per la qual cosa és el PP qui està 
d’acord amb el text que se proposa. Ho destaca, a nivell anecdòtic i simpàtic, si li ho permeten. 

També és cert que és l’Estat espanyol, governat pel PP, qui ha presentat l’esborrany d’aquesta llei. Tot i 
això, el més important és recordar que si s’està compromès en política no és per fer partidisme i que el 
que pertoca és fer feina per allò que s’estima i pel poble al qual se dediquen els esforços; considera que 
és important destacar-ho. 

Pensa que també s’ha de reconèixer que, en aquest sentit, sempre hi ha hagut consens, sobre tot allò 
que signifiqui municipalisme, tant en l’àmbit estatal de la FEMP com en l’àmbit balear, el de la FELIB, 
de la qual cosa en poden donar bon testimoni tant el Sr. Ferrà, del PSOE, que ha estat el president de la 
FELIB, com el Sr. Albertí, que n’és l’actual president. Ambdós poden donar fe que se deixen de banda 
les sigles de partits i se cerca el major consens possible.  

Potser la solució òptima hauria estat fer una certa reflexió, fins i tot abans de presentar-se la moció al 
Ple, atès que té una transcendència important que pot canviar el panorama polític, en aquest sentit.  

Agraeix el vot favorable del PP a la moció, atès que fins i tot suposa anar en contra d’una mesura que 
proposa un estament superior, tot i que sigui del mateix color polític. Aquest seria l’exemple que ha 
indicat abans: que els polítics no han de fer partidisme ni campanya al PP, sinó solucionar els 
problemes de la gent, és la prova evident de que l’origen és el municipalisme, en el qual creuen.  

Reitera l’agraïment i assegura que el seu Grup no té cap inconvenient a acceptar el canvi en el text que 
ha demanat el PP, per tal d’aconseguir que pugui ser aprovat per unanimitat, perquè ha de ser així. 

El Sr. FERRÀ intervé tot seguit. 

Agraeix el suport que ha manifestat el Sr. Vidal.  

Tot i això, vol fer avinent que la FEMP no és el PP, sinó una federació en la qual s’hi troben 
representades entitats diverses, com ara administracions locals, ajuntaments, consells i diputacions. Fa 
notar que algunes d’elles són governades pel PP, que ara són majoria, desafortunadament per al PSOE, 
però adverteix que en altres moments el repartiment ha estat diferent.  

Adverteix que, tant a la FELIB com a la FEMP, no s’hi va a parlar en clau política, no se representen 
partits polítics, la qual cosa representa la bona essència del municipalisme i de la capacitat de consens, 
demostrada a hores d’ara per l’important aplec d’al·legacions que consten a la documentació del Ple, 
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que serà important que siguin considerades pel Parlament de les Illes Balears i admeses pel PP, partit 
que en forma part en majoria. 

Afirma que el Sr. Grup pot acceptar el canvi del punt 2 que ha proposat el Sr. Vidal, perquè entén que 
si s’accepten totes les al·legacions que fa la FEMP aquest projecte de llei no tendrà res a veure amb el 
que era anteriorment, per la qual cosa tots els greuges comparatius i tots els aspectes en els quals el 
PSOE no hi estava d’acord quedaran resolts.  

Finalment, reitera que accepta el consens i la proposta del Sr. Vidal en els mateixos termes en què ell 
ho ha explicat. 

El Sr. VIDAL intervé per tancar el debat. 

Manifesta la seva satisfacció pel fet de poder tancar acords per unanimitat.  

Matisa que el PP vota a favor de les mocions dels punts 16 i 18 perquè també estan a favor de les 
al·legacions que ha fet la FEMP a l’informe de l’avantprojecte de la llei, però en cap cas votaran res en 
contra de l’Estat espanyol.  

Espera que quan se publiqui la nova llei pugui complaure tothom.  

La Sra. PRESIDENTA intervé a continuació. 

Recorda que al text de la moció que correspon al punt 16, en el primer punt s’hi ha d’afegir l’expressió 
“informe de l’avantprojecte” i que el Grup MÉS per Mallorca hi està d’acord. 

També recorda que a la moció del punt 18 se retira el punt 2.  

Assenyala que les dues mocions queden refoses en una sola. 

Fa notar que, amb aquestes dues correccions, la moció s’aprovaria per unanimitat.  

Tot seguit, se fa la votació. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 17. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE LA TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES EN INSPECCIÓ DE 
RESIDUS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El servei insular de gestió de residus de construcció, demolició, voluminosos i 
pneumàtics fora d’us de l’Illa de Mallorca, adjudicat a MAC Insular SL, ha generat tot 
un seguit de problemes des del principi de la seva posada en funcionament. 
  
Les previsions que el Pla Director Sectorial de Residus per a la gestió dels residus de 
construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’us de l’illa de Mallorca en 
quan a residus a tractar, han estat, des del primer moment, molt per damunt de les 
tones que realment s’han tractat. 
  
Aquestes fets, juntament amb la proliferació en els darrers temps d’abocadors il·legals 
i incontrolats que afecten el medi ambient i l’ecosistema de l’Illa, així com la qualitat 
de l’entorn, van acompanyats d’una manca d’inspecció. 
  
Per la qual cosa, en aquest moment és més necessari que mai prendre accions i posar 
fil a l’agulla. 
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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.- El Consell de Mallorca reclamarà al Govern de les Illes Balears la transferència de 
les competències en inspecció de residus. 
  
2.- El Consell de Mallorca redactarà el Pla Director Sectorial de Pedreres.  
 
 
La Sra. GARRIDO (PSOE) manifesta, en primer lloc, que el seu Grup va presentar ahir un escrit per tal 
de modificar el segon punt de la moció perquè, inicialment, instaven el Govern de les Illes Balears a 
redactar el pla de pedreres però aquest pla de pedreres és competència del Consell de Mallorca. 

Ja entrant en el fons de la moció, explica que en presentar la moció en el mes de març semblava 
premonitòria per tot el que després ha vengut en relació al tema dels voluminosos, els enderrocs i, 
sobretot, amb l’inici de l’expedient de revisió del contracte amb MAC Insular. 

Des del Grup Socialista no volen que s’entengui aquesta moció com un enfrontament o una crítica sinó 
que allò que pretenen és intentar tenir els instruments adequats per fer front a l’escenari que es 
plantejarà més endavant. 

El fet és que ara mateix Mallorca és tot un seguit d’abocadors irregulars, il·legals i sense control. Si es 
passeja per fora vila, a qualsevol camí es pot trobar un abocament irregular. 

Al mateix temps el Consell de Mallorca, que té les competències en matèria de tractament d’aquests 
enderrocs –per molt que tengui el servei insularitzat i ho faci una concessionària–, no té la funció 
inspectora i sancionadora la qual cosa és una pota molt important que li falta al Consell de Mallorca i, a 
més a més, és una competència que a l’hora de ser transferida no compta amb grans mitjans materials i 
personals que puguin complicar la seva transferència del Govern de les Illes Balears al Consell de 
Mallorca. 

El personal que executa aquesta competència és poc i bàsicament just consistiria en transferir personal 
del Govern de les Illes Balears al Consell de Mallorca i no seria molta cosa més. 

Per tant, per poder executar correctament la competència de tractament, és molt important tenir la 
competència inspectora i sancionadora. No és quelcom que demanin per demanar perquè no és cap 
ximpleria.  

Tot i que l’equip de govern manté que ara no és moment d’assumir més competències, en aquest cas sí 
que és necessari fer-ho i, de cada vegada, és més necessari que aquesta competència l’exerceixi el 
Consell de Mallorca.  

La resta de competències també són necessàries i, de fet, l’Estatut d’Autonomia determina quines són 
les competències del Consell de Mallorca i s’ha de donar compliment a l’Estatut d’Autonomia, agradi o 
no agradi i, si no agrada, doncs només s’ha de modificar l’Estatut d’Autonomia. 

Malgrat això, aquesta competència inspectora i sancionadora ara és més necessària que mai perquè, per 
ventura, es trobaran amb un contracte anul·lat d’aquí a un temps i caldrà poder fer altres actuacions. 

En quant al pla de pedreres, fa constar que se’n parla tot el temps (surt als diaris, és quelcom que es 
comenta i dins la Comissió de Residus també se n’ha parlat) que les pedreres puguin ser un dels gestors 
autoritzats de residus voluminosos i enderrocs sempre que així ho sol·licitin per acabar restaurant 
pedreres amb el resultat del tractament dels voluminosos. 

Per tant, és més necessari que mai el pla de pedreres conjugat amb el Pla Director Sectorial de Residus, 
és a dir, que ambdós han d’anar lligats perquè el tractament, el planejament i la forma d’actuar a una 
pedrera, actualment i tal com està l’escenari polític, no pot anar separada, de cap manera, del Pla 
Director Sectorial de Residus el qual tampoc no parla de les pedreres atès que no és l’instrument 
adequat per parlar-ne ja que l’instrument adequat és el pla de pedreres. 
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Certament existeix el Decret de pedreres del Govern de les Illes Balears però és dels anys 80 i, 
conseqüentment, cal avançar una mica més i fer-hi les passes adients per dotar-nos dels instruments 
adequats per poder prendre la decisió més encertada quan sigui el moment. 

Per finalitzar la intervenció posa de manifest que, pels motius que ha explicat, el seu Grup sol·licita el 
suport de la resta de grups a aquesta moció. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) intervé per anunciar el suport de MÉS per Mallorca a aquesta 
moció presentada pel Grup Socialista. 

El Sr. OLIVER (PP) comenta que, primerament, explicarà el sentit del vot del Partit Popular: votaran 
en contra del primer punt de la moció i votaran a favor del segon punt. 

Sobre el primer punt afegeix que, com ha dit la Sra. Garrido, la política de l’equip de govern del 
Consell de Mallorca ha consistit en no assumir més competències des del primer dia que entraren a 
governar aquesta institució. 

A més a més, tant el Govern de les Illes Balears com el Consell de Mallorca formen part d’una mesa de 
negociacions per evitar duplicitats o bé per fixar les competències de cada institució. 

Un altre factor a tenir en compte és que el tema d’inspecció i sanció ve compartit amb els ajuntaments 
i, per tant, en aquest cas poden dir que els ajuntaments en són la peça clau ja que són els que tenen més 
eines per inspeccionar els seus municipis en cas que hi hagi abocaments de residus als camins, 
abocaments que és cert que existeixen tot i que, des de la seva experiència municipal, pot dir que és una 
competència que va caure sobre els ajuntaments que, de sobte, es trobaren amb la competència de 
recaptar i, a damunt, vigilar aquestes circumstàncies. 

En relació a l’altre punt de la moció comenta que estan a l’espera de la tramitació de la Llei de mines al 
Parlament, llei que també entraria dins aquest pla de pedreres així com el Pla de Residus que també 
afectaria aquesta qüestió i, per això, votaran a favor d’aquest segon punt. 

La Sra. GARRIDO agraeix el suport de MÉS per Mallorca i el suport parcial del Partit Popular. 

A continuació reitera que, actualment i en relació a aquest tema, la situació és suficientment 
complicada com per intentar dotar el Consell de Mallorca dels instruments adients. No és qüestió 
només d’anar a fer voltes per fora vila i iniciar expedients sancionadors allà on hi hagi un abocament ja 
que la competència inspectora i sancionadora va més enllà i el Consell de Mallorca la necessita. 

Si el Consell de Mallorca té la competència per tractar els residus, també ha de tenir la competència per 
poder inspeccionar i sancionar a aquells que no fan el tractament d’acord amb el reglament establert. 

Comenta que, per exemple, no podria concebre que a Sanitat la funció inspectora i sancionadora la 
tengués l’Estat i no la comunitat autònoma o en matèria de residències, que l’IMAS té la funció 
inspectora i sancionadora, tengués les competències el Govern de les Illes Balears ja que aquests casos 
serien una disfunció absoluta. 

Insisteix en dir que l’Estatut d’Autonomia és d’obligat compliment perquè així ho varen acordar i, per 
tant, el Consell de Mallorca ha de reclamar el traspàs de totes les competències que li atribueix l’Estatut 
d’Autonomia però aquesta competència concreta encara és més necessària perquè es poden trobar, en 
un termini molt breu de temps, amb una situació molt complicada: un caos de gestió d’aquest tipus de 
residus impressionant a nivell de tot Mallorca i, cada vegada que calgui exercir la funció inspectora, 
doncs hauran de tocar a les portes del Govern de les Illes Balears perquè enviï l’inspector. 

Així doncs, sol·licita a l’equip de govern que recapaciti i iniciï les tasques amb el Govern de les Illes 
Balears per dur a terme aquest traspàs competencial que permeti que el Consell de Mallorca pugui tenir 
aquesta eina tan necessària. 

Per acabar demana, en relació al pla de pedreres i donat que el Partit Popular ha anunciat que hi votarà 
a favor, que s’iniciïn ja les tasques d’elaboració. 

Sotmès el 1r punt de la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PSOE i 
MÉS per Mallorca), cap abstenció i desset vots en contra (PP). 

Sotmès el 2n punt de la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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PUNT 18. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE LA NOVA REGULACIÓ DEL GOVERN I DE L’ADMINISTRACIÓ 
LOCAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Des de fa un any, el Govern ha vingut anunciant la seva intenció de modificar les 
bases jurídiques que regulen el funcionament de les Entitats Locals.  
  
Batles i regidors, de tots els partits polítics, han reivindicat, des de fa anys, de manera 
unànime, la necessitat d'actualitzar les lleis que regulen les competències i el 
finançament de les Entitats Locals.  
  
Ara, quan la societat ens demanda l'acord i el consens al voltant de qualsevol canvi 
del nostre model d'Estat, el Consell de Ministres ha iniciat   la tramitació   d'un 
Avantprojecte de reforma local que qüestiona els fonaments del municipalisme i, amb 
ell, la base mateixa d'un model que ha garantit la cohesió social del nostre país durant 
els últims 30 anys.  
  
Tots som conscients de la necessitat d'aplicar el rigor, l'austeritat i l'eficiència en 
l'administració dels recursos però, en cap cas, aquests arguments es poden utilitzar 
com a coartada per suprimir-los o encarir serveis públics. En lloc d'assegurar els 
serveis mínims que els Ajuntaments  han de prestar,  fa que perillin seriosament.  
  
Amb aquesta reforma, milers de Batles i regidors, que han estat elegits pels ciutadans 
a les urnes per governar en els seus pobles i ciutats, ja no seran els responsables a 
l'hora de prendre les decisions i gestionar els serveis que haurien de  prestar pels seus 
Ajuntaments.  
  
Els Ajuntaments van ser  les institucions clau durant la transició democràtica, 
governen des de la proximitat i aquest ha estat el senyal d'identitat que   ha facilitat la 
profunda transformació i modernització d'Espanya durant les últimes dècades. La 
proposta del Govern d'intervenir i buidar de competències a una gran majoria de les 
Entitats Locals posa en perill i fa més fràgil la nostra democràcia.  
  
Quan el Govern redactà aquesta proposta ho feu des d'un profund desconeixement del 
paper real que exerceix l'estructura municipal en la vertebració de l'Estat. Sembla 
ignorar que els serveis públics no es poden valorar exclusivament per criteris 
econòmics sinó també s'han d'avaluar, amb caràcter prioritari, pel benefici social que 
comporten als seus usuaris, els ciutadans i ciutadanes.  
 
La garantia de la cohesió social i territorial ha estat la base del nostre model d'Estat 
constitucional. El govern local dels petits municipis (el 86,13%, és a dir, 6.796 
Ajuntaments tenen menys de 5.000 habitants) ha resultat una eficaç forma de facilitar 
l'exercici dels drets dels nostres veïns, l'accés en condicions d'igualtat a prestacions i 
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serveis, no important el lloc on visquin, i combatre amb això la despoblació i el 
desarrelament en el medi rural i promovent un desenvolupament rural sostenible.  
  
Des del municipalisme hem vingut reclamant una reforma de les lleis i del 
finançament local que permetés a les Entitats Locals exercir les seves responsabilitats 
amb competències ben definides i finançades suficientment. Doncs bé, lluny d'atendre 
les demandes històriques de Batles i Batlesses i de Federacions de Municipis, la 
proposta de reforma suposa deslocalitzar i allunyar dels seus destinataris, els veïns, les 
competències pròpies dels Ajuntaments i preveure el traspàs de competències i 
recursos financers, és a dir, de recursos econòmics,  a  les Comunitats Autònomes i en  
els casos de les competències anomenades competències "impròpies", lluny 
d'assegurar la prestació dels serveis, seran suprimides, per no ser prestades per cap 
altra Administració. D'altra banda, aquells serveis que passin als Consells Insulars 
podran ser privatitzats amb el consegüent augment de taxes i preus que pagaran els 
ciutadans.  
  
Una altra de les conseqüències més alarmants de l'aplicació d'aquesta Llei Local és 
que, a través del desmantellament del sector públic local, posaran en perill més de 
250.000 llocs de treball públics.  
  
Com a conclusió, l'autonomia local està garantida per la nostra Constitució i per la 
Carta Europea com un dels principis que fonamenten la democràcia, la cohesió i la 
vertebració social i territorial d'un Estat descentralitzat. Entre tots hem intentat 
dissenyar un model local capaç de donar més i millors  serveis als ciutadans, hem 
conformat Governs Locals que són exemples de participació, d'integració i 
convivència.  
  
El compromís amb els nostres veïns i la nostra responsabilitat com a governants a 
Ajuntaments i Consells ens exigeix un pronunciament clar en defensa dels Governs 
Locals. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel 
seu debat i aprovació al Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 
1. El Consell de Mallorca es reafirma amb la defensa de l'autonomia local i la 
transcendència del paper dels Ajuntaments en la igualtat d'oportunitats, la democràcia 
i la cohesió social; elements que han permès vertebrar el territori i prestar serveis 
essencials i bàsics, descentralitzats i de proximitat per a la ciutadania.  
  

2. El Consell de Mallorca sol·licitarà la retirada per part del govern de l'Estat de 
l’Avantprojecte de Llei per a la racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.  

  
3.El Consell de Mallorca donarà trasllat d'aquest acord al Govern de l'Estat, al Govern 
de les Illes Balears, als grups polítics del Congrés i del Parlament de les Illes Balears i 
a la Junta de Govern de la FEMP. 
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Aquest punt s’ha debatut en el punt 16 amb l’eliminació del punt 2n. 

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

 
 
PUNT 19. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
EN MATÈRIA D’INSTRUMENTS DE LIQUIDITAT I FINANÇAMENT. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
És prou coneguda la precària situació financera del Consell de Mallorca motivada per 
la seva  elevada dependència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Així, no 
sols presenta una manca de finançament de les seves competències cada vegada més 
acusada, sinó també una manca de liquiditat alarmant provocada pel deute pendent 
amb la CAIB i que afecta profundament a les possibilitats de gestió. 
 
El Consell de Mallorca ha reduït considerablement el finançament que rep de la 
Comunitat Autònoma, sacrificant activitats i serveis propis sempre amb l’argument de 
que és necessari per reduir el dèficit i l’endeutament de la CAIB. 
 
Sabudes les noticies d’intencions de flexibilització dels objectius del dèficit per les 
Comunitats Autònomes, possibilitats que es troben en estudi encarregat a un grup de 
feina integrat per les Comunitats. 
 
Conegudes les declaracions del Govern d’Espanya en referència a elevar la prioritat 
del pagament a les entitats locals en l’aplicació del Fons de Liquiditat Autonòmic.  
 
Manifestada la voluntat del Parlament de pagar en els pròxims dos anys el deute 
pendent amb els Consells Insulars. 
 
Considerant la doble vessant dels Consells Insulars com a entitats locals i alhora 
institucions autonòmiques. 
 
Per tot això el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel 
seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ:  
 
1. El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a coordinar i 
consensuar amb els Consells Insulars les actuacions i acords amb el govern d’Espanya 
en les matèries relatives al dèficit, deute i Fons de Liquiditat Autonòmic o altres 
mecanismes de liquiditat. 
 
2. El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a aprovar 
imminentment un calendari de pagament del deute als Consells Insulars i als 
Ajuntaments concret i vinculant. 
 
3. El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a regularitzar la 
situació de flux de pagaments per no tornar a acumular deute pendent.  
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La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) manifesta, en primer lloc i en el mateix sentit que abans ha indicat la Sra. 
Garrido, que el seu Grup va presentar ahir una correcció a aquesta moció atès que l’objecte directe de 
la moció no és el Consell de Mallorca sinó el Govern de les Illes Balears al qual aquest Ple hauria 
d’instar a prendre una sèrie d’actuacions. 

Així doncs les tres primeres frases de la part resolutiva que comencen referint-se al Consell de 
Mallorca, han de començar referint-se al Govern de les Illes Balears. 

A continuació explica que aquesta moció és bàsicament per reforçar actuacions que espera que ja 
s’estiguin fent i, si no és així, per instar l’equip de govern a emprendre algunes actuacions, que ja són 
urgents, davant el Govern de les Illes Balears. 

La moció consta de dues parts. Una fa referència a la liquiditat que tant necessita aquest Consell de 
Mallorca i una altra que fa referència a l’objectiu de dèficit de la comunitat autònoma. 

En quant a la liquiditat, comenta que sembla que el Sr. Montoro s’ha compromès que el fons de 
liquiditat de 2013 (el famós recat autonòmic) es pugui ampliar amb prioritat per pagar les entitats 
locals. 

Saben que el govern de la comunitat autònoma va avaluar que necessitaria 570M€ d’aquest fons de 
rescat per a les seves necessitats en 2013. L’any passat aquest rescat va ser de prop d’uns 300M€ dels 
quals cap ni un no es va emprar per pagar el deute amb els consells insulars. 

Sembla que a la Conferència de Presidents el Sr. Bauzá sí que va dir que enguany pagaria el deute als 
consells insulars o, com a mínim, una part important d’aquest deute però desconeix si ja s’ha concretat 
res. 

Considera que, si és cert que el govern de la comunitat autònoma pensa pagar i si és cert que el govern 
d’Espanya facilitarà aquest pagament, s’hauria de fixar un calendari concret per tal que Consell de 
Mallorca pugui fer front els seus propis compromisos. 

Amb aquest calendari, el Consell de Mallorca sabrà quan i quant cobrarà i aleshores l’equip de govern 
potser alliberarà els 38M€ o 36M€ que tenen posats a termini i començarà a haver-hi flux de pagaments 
a les entitats socials, proveïdors i ajuntaments que tan malament ho estan passant. 

Tant al Consell de Mallorca com al Parlament s’han pres acords per unanimitat al respecte i ja és ben 
hora de passar als fets i més si tenen en compte que estam en el mes de maig i no queda tant de 
legislatura. 

Pel que fa a l’objectiu de dèficit de la comunitat autònoma, comenta que és ben clar que els consells 
insulars en general i el Consell de Mallorca en particular han fet un esforç titànic –segons el seu 
entendre, contraproduent i injust– perquè la comunitat autònoma gastàs menys. 

El Consell de Mallorca ha estat molt generós amb el govern del Sr. Bauzá i ara que sembla que 
comença a introduir-se un poc de seny (encara que sigui poc i sigui tard) i s’estiguin relaxant els 
objectius de dèficit i els terminis per acomplir-lo, tant per part de la comunitat autònoma com per part 
del govern d’Espanya, creu que el Consell de Mallorca hi ha de tenir un paper actiu i participar 
d’aquesta flexibilització. 

El Govern de les Illes Balears ha de negociar amb Madrid tenint en compte la situació dels consells 
insulars i les competències que exerceixen amb compromisos concrets. Seria una pena que el Govern 
de les Illes Balears volgués ser més papista que el papa o fer punts davant Madrid i no defensàs els 
interessos d’aquesta comunitat i de totes les institucions autonòmiques i de totes les competències i els 
serveis que exerceixen. 

Recapitula per concretar que els punts de la moció serien que el Ple del Consell de Mallorca insti el 
Govern de les Illes Balears, d’una banda, a aprovar imminentment un calendari de pagament del deute 
als consells insulars i als ajuntaments concret i vinculant i a regularitzar el flux de pagaments perquè no 
es torni a acumular deute. D’altra banda i en termes de dèficit, que insti a coordinar i consensuar amb 
els consells insulars les actuacions i acords amb el govern d’Espanya en quant a les matèries relatives 
al dèficit, deute, fons de liquiditat i altres instruments de liquiditat. 
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La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta moció del 
Grup Socialista i, atès que considera que les qüestions particulars ha estat molt ben argumentades, 
només hi vol fer una reflexió al respecte. 

En aquest sentit assenyala que, en aquests moments, és una vergonya l’actitud del PP estatal amb les 
comunitats autònomes i amb els ajuntaments per culpar-los del dèficit quan està ben demostrat que 
l’Estat és l’administració que té el dèficit més alt. 

Una situació increïble, però desgraciadament certa, és que per manca de sobirania fiscal i de dèficit 
fiscal d’aquesta comunitat autònoma s’hagi arribat a la situació actual ja que, per mor del mal 
finançament, tenen un altre endeutament quan amb els nostres doblers, ara per ara, hi ha altres 
comunitats autònomes que no tenen dèficit i, a més a més, fan creuades en contra de comunitats 
autònomes que han estat solidàries com és el cas de les Illes Balears. 

Recorda, en aquest punt, que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és la més solidària actualment 
amb una aportació del 14% del PIB i, per això, creu que és una vergonya que altres comunitats 
autònomes faci befa de nosaltres i l’Estat i el PP de les Illes Balears ho consentin. 

Reitera que altres comunitats fan creuades contra altres comunitats i, per això, creu que ja n’hi ha prou 
del fet que els nostres drets siguin trepitjats com si ara ens obligassin a demana almoina i ens fessin un 
favor quan realment són els culpables d’aquesta situació. Recalca que és una vergonya que ens facin 
xantatge amb els nostres doblers que ens han estat robats, doblers que se n’ha anat d’aquí i no hi han 
tornat.  

També li sembla que és un abús que el govern central del PP ofegui les comunitats autònomes i els 
municipis i que ara parli de fons de recat quan en realitat és l’Estat qui té les Illes Baleares segrestades 
fiscalment. Remarca que l’Estat parla de recat quan és el segrestador i això és una vergonya. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) comença la intervenció dirigint-se a la 
Sra. Campomar per dir-li que sembla que hagi fet un repàs de tots els delictes que contempla el Codi 
Penal i, dit això, no entrarà a valorar aquests arguments. 

A continuació s’adreça a la Sra. Sánchez i li diu que està totalment d’acord no només amb el contingut 
de la moció sinó també amb tot el seu discurs i només li comenta que sí que s’estan fent actuacions en 
relació als punts que ha detallat. 

En concret, explica que al Parlament es va aprovar una proposició no de llei, per acord unànime de tots 
els partits, per tal que durant aquesta legislatura es liquidi el deute amb tots els consells insulars i en 
aquest mateix sentit es va manifestar el president Bauzá a la Conferència de Presidents. 

No obstant això, la Sra. Sánchez té raó en dir que tot varen ser bones paraules perquè, a hores d’ara, no 
compten amb cap calendari de pagaments fix que és el que considera que necessita el Consell de 
Mallorca i, per això, anuncia que el Grup Popular donarà suport a aquesta moció. 

La Sra. SÁNCHEZ matisa que aprofita aquest torn de paraula per reivindicar un tema sobre el qual 
creu que l’oposició no ha estat ben informada ja que ha estat per la Conferència de Presidents que han 
sabut que s’ha presentat una proposta de llei de finançament de consells insulars però l’oposició 
desconeix aquesta proposta. 

Considera que aquesta institució guanyaria molt si aquests tipus de propostes fossin consensuades o, 
com a mínim, debatudes entre tots perquè segur que hi tenen coses a aportar atès que han governat 
aquesta institució durant 4 anys. 

Tot seguit agraeix el vot a favor de la moció tant de MÉS per Mallorca com del Partit Popular però 
matisa que en aquest Ple s’han aprovat moltes mocions per unanimitat i creu que s’hauria d’assumir el 
compromís que aquesta vegada no quedi en un calaix sinó que surti efectes reals que es comencin a 
notar i permetin que el Consell de Mallorca comenci a tenir oxigen i un mínim de capacitat de 
maniobra. 

La Sra. CAMPOMAR intervé per agrair-li a la Sra. Roig que també consideri un delicte penal allò que 
l’Estat fa amb la comunitat de les Illes Balears, tal i com ho considera el seu Grup. 

La Sra. ROIG li retreu a la Sra. Campomar la interpretació que ha fet de les seves paraules perquè no és 
això el que ha dit.  
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Aclareix que ella ha dit que la Sra. Campomar ha fet un repàs del Codi Penal i que no volia entrar a 
valorar el que havia dit perquè creia no valia la pena fer-ho. 

Remarca que no val la pena valorar les acusacions de la Sra. Campomar que ha parlat de robar, 
segrestar, fer xantatge, etc., i no accepta que ara li vengui a dir que està d’acord amb el que ha dit i vol 
que quedi clar que no està d’acord amb el que ha dit la Sra. Campomar. 

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

 
PUNT 20. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
CONTRA LA PRIVATITZACIÓ DE L’ESCOLA NACIONAL DE VELA DE 
CALANOVA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

L'Escola Nacional de Vela Calanova, situada al Barri de Sant Agustí, a Palma, va 
néixer com a un projecte públic d'escola de vela ocupant un espai públic que va ser 
cedit pels mallorquins. 

Atesa la voluntat del Govern de les Illes Balears de deixar l'explotació d'aquest espai a 
una empresa privada, amb uns plecs que liciten la concessió, prioritzant els aspectes 
economicistes del benefici empresarial sense donar la suficient importància a un model 
de projecte esportiu integrador i social, respectuós amb el medi ambient. 

 
Atesa la funció que aquest club ha realitzat des de la seva creació, oferint a nins i 
nines de Mallorca la possibilitat de tenir una formació nàutica adequada, mitjançant 
programes d’esport base, perdent així la única escola de vela pública de la Comunitat 
Autònoma, que passarà a ser de les úniques comunitats autònomes del litoral sense 
una escola pública o gestionada per entitats sense ànim de lucre. 
 
Atès que, amb la privatització de l’Escola de Vela de Calanova no sols es deixarà la 
promoció de la vela en mans privades, sinó que també produirà un canvi social, on 
només podran accedir gent amb més recursos econòmics. 
 
Atès que els cursos de Calanova arriben a més de 5.000 usuaris, que participen de 
cursets de vela infantil, de vela lleugera, de surf a vela, etc. i que també perilla el futur 
de l’escola de piragüisme, que també es troba a les instal·lacions de Calanova. 
 
Atès que es poden posar damunt la taula altres opcions més viables, alhora que més 
interessants, tant pels usuaris, com pels amarradors, com pels veïns de Calanova. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA 
presenta pel seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent 
MOCIÓ: 
 
1. El Consell de Mallorca donarà suport als veïns, usuaris i amarradors, plantejant una 
solució que doni una viabilitat a l’Escola de Vela de Calanova més enllà del pur lucre 
empresarial. 
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2. El Consell de Mallorca presentarà al·legacions contra els plecs que preveuen la 
privatització de l’Escola de Vela de Calanova.  
 
 
El Sr. DALMAU (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Explica que el seu Grup presenta aquesta moció com a conseqüència de la situació de inestabilitat que 
ha creat el Govern de les Illes Balears amb l’anunci de la privatització de l’Escola de Vela Calanova, 
que és l’escola pública de vela de les Illes Balears. 

Diu que sembla, una vegada més, que l’obsessió del Partit Popular de privatitzar tot allò que és públic 
arriba també ara a l’esport base, amb aquest anunci.  

També diu que no s’entén que allò que no és eficient des de la gestió pública ho sigui des de la gestió 
privada i s’hi vulgui fer negoci, atès que la privada hi guanyarà, segur. En conseqüència, és evident que 
des de l’àmbit públic se poden cercar formes de gestió molt més eficients, molt més eficaces.  

Diu que la pregunta pretén conèixer si des de l’equip de govern hi ha realment la voluntat d’intentar-ho 
i observa que el PSOE sospita que no és així. 

Assenyala que si l’Escola de Vela Calanova és viable privatitzant-la, sense dubte és viable també sense 
privatitzar. Fa avinent que el problema de fons és la gestió del port i de l’Escola de Vela, la manca 
d’activitat que ha tengut i una dotació alta de recursos, que pot ser molt més eficient.  

Adverteix que l’Escola de Vela Calanova no és només una escola de vela, sinó que realitza una funció 
social. Permet que pugui accedir a fer cursets de vela tota la ciutadania per igual, sense excepcions, i 
destaca que cada any passen per l’Escola de Cala Nova més de 5.000 nins i nines.  

A més a més, considera que s’ha de conèixer la història d’aquesta escola i ser conscients de com es va 
fer, d’allò que se va expropiar, com se va construir, com se va transferir i com és ara l’Escola de Vela 
Calanova, que és patrimoni de la ciutadania de Palma.  

Observa que els habitants de Sant Agustí són uns dels usuaris més actius d’aquest espai públic, que 
dóna vida i que dinamitza el teixit social i econòmic del barri. Amb la privatització de Calanova s’ha de 
ser conscient que se perdrà l’escola per poder guanyar un port més, de forma que es perdrà l’oportunitat 
que l’escola deixi de promoure de veritat els esports nàutics, tot i ser aquest el planter de molts 
esportistes d’elit d’aquestes illes. Se perdrà també l’escola que major capacitat d’activitat pot oferir a 
les Illes Balears, capacitat que ha estat pagada amb doblers públics i que serà espoliada per oferint-la 
només a qui la pugui pagar, a una empresa que tan sols tendrà com a prioritat els beneficis 
empresarials, res més.  

D’altra banda, fa avinent que els plecs de condicions sobre la privatització de l’Escola de Vela 
Calanova, que pretén dur endavant la Conselleria de Turisme i Esports del Govern balear, amb el Sr. 
Delgado al capdavant, només protegeixen els interessos econòmics, i deixen de banda els interessos 
esportius. Adverteix que no permeten que es puguin presentar empreses sense ànim de lucre, com ha 
succeït a altres escoles de vela d’arreu d’Espanya. I, sobretot, indueixen a l’especulació, deixant les 
portes obertes a diferents variants que poden conduir a una ampliació encoberta del port, una autèntica 
barbaritat de gran impacte mediambiental que ara, a més, amb l’ampliació de la Llei de Costes, serà 
molt fàcil de fer.  

Per tot el que ha explicat, el PSOE presenta aquesta moció per fer dues peticions al Consell de 
Mallorca, que resumeix tot seguit. 

En primer lloc, que se presentin al·legacions a l’esmentat projecte, per tal que s’expliquin quines són 
les intencions del Consell de Mallorca per protegir l’Escola de Vela Calanova, si realment existeix la 
voluntat de l’equip de govern de fer-ho. 

En segon lloc, que s’estudiïn, de forma fonamental, altres formes de gestió que facin de l’Escola de 
Vela Calanova una escola més eficient però amb les mateixes garanties d’accessibilitat i d’utilitat 
pública. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 
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En primer lloc, manifesta el suport del seu Grup a la moció del PSOE i felicita els  membres d’aquest 
Grup polític per haver-la presentada avui al Ple, atès que el Consell de Mallorca és també una 
plataforma que s’ha de fer ressò d’aquells fets que ocorren al nostre entorn, tot i que les gestions 
oportunes en aquest àmbit siguin competència del Govern balear.  

A continuació afegeix un parell de notes històriques a tot el que ja ha exposat el Sr. Dalmau. Explica 
que  l’any 1973 se va produir la concessió de l’Escola de Vela Calanova a la Delegación Nacional de 
Educación Física, per un període de 50 anys. Aquesta concessió se va transmetre a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, l’any 1993, i no ha estat revocada ni ha caducat, per la qual cosa 
considera que com a mínim s’hauria de fer constar en acta que aquest concurs, tal i com consta 
públicament, està fora de l’àmbit d’aplicació. 

Observa que a les Illes Balears tenim una figura administrativa, Ports de les Illes Balears, i fa notar que 
per el seu Consell d’Administració no hi han passat els plecs del concurs d’aquesta subhasta.  

Recorda que el Sr. Dalmau ja ha explicat que els criteris de puntuació són que dels 104 punts que com 
a màxim pot assolir l’empresa que se presenti, i que 40 punts corresponen al cànon, per la qual cosa se 
podria dir que se tracta d’una subhasta pública.  

Assenyala que aquests greus fets formals se compliquen més encara perquè en el plec de clàusules no 
se designa ni la mesa de contractació per admetre les ofertes ni la comissió tècnica que les ha d’avalar, i 
no s’indiquen tampoc els recursos ni la via administrativa que se pot seguir.  

En conseqüència, assenyala que els plecs vulneren la Llei de procediment administratiu, raó per la qual 
el Consell de Mallorca hi hauria de dir la seva.  

Comenta que l’actual gestió que s’ha fet, durant els dos darrers anys, ha estat nefasta. Assegura que 
d’acord a la informació a la qual ha pogut tenir accés el Grup Més, no se podia haver fet pitjor, per la 
qual cosa es tracta o bé d’una clara negligència per part de la persona que s’ha posat al capdavant de 
l’Escola de Vela Calanova o bé s’ha fet amb el clar objectiu de dir que els números no surten. 

Tot seguit explica com se sosté, l’Escola de Vela Calanova. Indica que són tres, les vies per les quals li 
arriba el finançament i n’explica el detall a continuació. 

En primer lloc, els amarraments (habituals o transeünts). Puntualitza que els transeünts paguen tres o 
quatre vegades més del que abonen els habituals. 

En segon lloc, l’ús de les dues grues de varar que tenen en el port. Retreu que hagin estat més de vuit 
mesos aturades, amb una excusa bastant absurda. 

En tercer lloc, els ingressos dels alumnes i del lloguer de les instal·lacions de l’Escola de Vela.  

Observa que l’any passat, potser per raó de la novetat de la persona que gestionava l’Escola de Vela 
Calanova, varen tenir gran part de la plantilla laboral aturada, mans plegades i cobrant el sou, mentre 
que als alumnes que s’interessaven a participar en els cursos de l’escola se’ls donava com a informació 
que no hi havia places. 

Reitera que la gestió s’ha fet de forma nefasta, raó per la qual convendria que algú revisàs la capacitat 
de les persones que se posen al capdavant dels llocs de gestió, a no ser que la intenció fos precisament 
aquesta: que els números no quadrassin i així poder dur endavant la subhasta de l’Escola de Vela 
Calanova. 

Fa avinent que es tracta d’un patrimoni públic, perquè ho hem pagat entre tots, com ha dit ja el Sr. 
Dalmau i que ara la decisió de privatitzar-lo beneficiaria molt poques persones. 

Recorda que l’escola va començar a funcionar l’any 1976 i que ja ha complert més de 30 anys de 
funcionament, raó per la qual és una llàstima que se produeixi aquesta anul·lació del patrimoni públic 
per beneficiar alguna empresa que vengui a instal·lar un port esportiu de gran luxe, pagat amb els 
doblers de la ciutadania de les Illes Balears. 

Per acabar, reitera la felicitació al PSOE per la presentació d’aquesta moció. 

El Sr. SALOM (PP) intervé a continuació. 

Diu que lamenta rompre la dinàmica de consens que s’havia aconseguit fins ara.  
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També lamenta haver d’escoltar els continus comentaris que afirmen que durant els dos darrers anys la 
gestió ha estat nefasta. Diu que en discrepa, i posa com exemple que des de fa tres o quatre anys no se 
revisen els contractes dels amarraments. Fa notar que abans no se revisaven, però ara que ha tocat al PP 
fer-ne la gestió s’ha revisat i s’ha comprovat quina és la situació real. 

Assegura que no vol entrar en un debat, entre d’altres raons perquè és una competència exclusiva del 
Govern de les Illes Balears, que afecta al Consell de Mallorca i també als ajuntaments, com és obvi. 

Diu que el Govern balear ha celebrat totes les reunions que pertoca fer en aquest cas, per la qual cosa té 
totes les dades necessàries per decidir si fa una privatització, i també la manera de fer-la.  

Assegura que té tota la documentació que justifica perquè s’ha arribat a aquesta situació i, sobretot, 
l’explicació concreta sobre com se durà a terme el concurs.  

Tot seguit respon a allò que el Sr. Dalmau ha demanat amb més insistència: els cursets de vela. Diu 
que, d’acord a la informació que ell té, els cursets se mantenen tal i com estan i insisteix a reiterar que 
se mantendrà aquesta activitat, però adverteix que no només és qüestió de si se veurà afectada o no, 
sinó que d’acord a allò que s’ha estipulat en el plec de clàusules, l’Escola de Vela Calanova és 
obligatòria, raó per la qual no patirà cap minva sinó just al contrari, perquè el concessionari, segons 
l’esmentat plec de clàusules, està obligat a millorar les instal·lacions i a arreglar els paviments, les 
parets, etc.  

Destaca que d’aquesta forma s’aconsegueix regularitzar, d’alguna manera, tota la qüestió dels 
amarraments que hi ha, que a dia d’avui es troben en una situació irregular. Reitera que la mesura que 
s’ha decidit ho permetrà.  

Retreu que l’oposició no vulgui sentir parlar de res, quan hi ha grans pèrdues, en una activitat com 
aquesta. Observa que per al Grup del PSOE i per al Grup MÉS no és important, per exemple, tenir un 
dèficit d’1.200.000 € cada any, perquè històricament se mantenen aquestes xifres.  

Opina que quan arriba el moment de valorar el cost de les instal·lacions i de les activitats, és important 
prendre en consideració tots els aspectes que s’han citat. 

Sobre la pura i dura especulació a què s’ha referit el Sr. Dalmau, diu que ell no creu que sigui així, 
perquè es tracta d’un plec de clàusules que és públic i tothom hi podrà fer les seves aportacions.  

Diu que sembla que avui sí que hi ha algú, dins l’entitat, que està vinculat a associacions polítiques i 
potser per aquest motiu no li agrada que el Govern balear prengui aquesta decisió.  

Anuncia que votaran en contra d’aquesta moció, com a Consell de Mallorca, i també perquè és el 
Govern de les Illes Balears qui ha plantejat aquesta proposta, que en definitiva correspon del tot a 
l’àmbit de la seva competència.  

El Sr. DALMAU intervé tot seguit, en torn de rèplica.  

Torna a lamentar que sempre li toqui a ell haver de rompre el consens en el torn de mocions. 

Retreu al Sr. Salom que ell no pot al·legar que, atès que es tracta d’una competència exclusiva del 
Govern balear, al Consell de Mallorca li sembli bé allò que digui el Govern balear. Fa notar que 
aquesta institució, entre una de les seves competències més importants gestiona l’àrea d’esports, i en 
conseqüència la de l’esport base i lògicament els cursos de l’Escola de Vela Calanova, raó per la qual 
aquesta és una qüestió molt important. 

Fa notar que aquesta és l’única escola pública de vela de les Illes Balears, i que ho deixarà de ser en 
virtut d’aquest plec de condicions que presenta el Govern de les Illes Balears, amb el Sr. Bauzá al 
capdavant.  

És evident, que el Consell de Mallorca hi té molt a dir, com a institució. Retreu al PP que, per la 
mateixa raó, si el dia menys pensat el Govern balear decideix que el Consell de Mallorca se tanca, 
tampoc no diran res, d’acord al raonament que ha expressat abans el Sr. Salom. Atès que el principi 
d’actuació del PSOE no és aquest, no pot estar d’acord amb el Sr. Salom, evidentment. 

Demana al Sr. Salom que llegeixi el plec de condicions, per entendre quines són les prioritats i per 
constatar que en el barem establert l’Escola de Vela representa 4 punts, que les tarifes són 6 punts i que 
la millora de la bocana del port són 12 punts. Observa que és clar que quan una empresa se presenti, 
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anirà a puntuar més, i ho farà amb una millora de la bocana i que és obvi que l’única forma de fer-ho és 
amb una ampliació del port, i és això el que se farà, perquè no n’hi ha més. 

D’altra banda, una empresa que se presenta per gestionar un port, voldrà tenir un benefici, i per 
aconseguir-lo voldrà tenir més amarraments, la qual cosa acabarà en una ampliació del port.  

Per aquesta raó retreu que el Consell de Mallorca, com a institució, se quedi mans plegades, sense fer 
res, i que tampoc no digui res, i que li sembli bé aquesta ampliació del port, tot i els perjudicis que 
suposi per als veïnats i l’impacte mediambiental que pugui tenir.  

També adverteix que no s’indica en cap cas de quants metres ha de ser, l’ampliació de la bocana del 
port, tant pot ser de 5 com de 50 metres, raó per la qual aquesta és una qüestió molt important. 

Evidentment, no queda garantit el futur de l’Escola de Vela Calanova, perquè des del moment en què la 
gestió és privada se pot vendre en forma d’un paquet turístic que permeti, alhora, gaudir de residència 
amb vistes a la mar i amb el iot amarrat just devora; fantàstic, tot plegat.  

Insisteix a destacar que el benefici és per a una empresa privada i torna a demanar si és que consideren 
que des de l’administració pública no se pot fer res per evitar que el benefici el tengui una empresa 
privada, de forma que aquest benefici el pugui tenir l’administració pública. Considera que ja és hora 
de plantejar-s’ho. 

La Sra. PALOU intervé tot seguit. 

Diu que ha quedat estupefacta, després d’escoltar la declaració que ha fet el Sr. Salom, en el sentit que 
se regularitzaran els amarraments.  Li demana si vol dir que han de venir de fora, a regularitzar-los i si 
per donar-hi cap s’ha de fer un concurs i ha de venir una empresa, per regularitzar-los.  

També li demana si és que no ho pot fer la gerent, la directora actual, si és tan inepta que no ho pot fer. 
Opina que és una cosa que cau pel seu propi pes. 

Quant als ingressos que genera aquesta escola de vela, recorda que provenen, en part, de l’ús que se 
faci de les dues grues que tenen disponibles, i fa notar que les dues han estat aturades, per un error en 
els pressuposts, segons s’ha dit.  

Torna a destacar que les dues grues han estat aturades durant més de vuit mesos i fa avinent que treure i 
entrar un vaixell costa 450€ cada vegada que s’utilitza i són bastants, els que se’n treuen, i també els 
que hi volen entrar.  

En conseqüència, la situació és bastant bona i les actuacions per minvar i minorar o fins i tot eixugar el 
dèficit d’1,2M€ des de l’administració pública, amb una gestió correcta, haurien de ser factibles. 
Reflexiona que si una empresa privada ho pot fer, perquè no ho ha de poder fer l’administració pública.  

Opina que és obvi que només es tracta d’una qüestió de competència o d’incompetència de la persona 
que hi han posat al capdavant. 

Observa que les persones que tenen un dret d’amarratge varen proposar al conseller de dur a terme una 
gestió com la que se fa actualment a Andalusia o a Canàries, o al Port Olímpic de Barcelona, que no 
passa per les mans privades sinó que es tracta de la cogestió, contemplada per la Llei de Ports estatal.  

Torna a dir que existeixen solucions diferents a la privatització i que no siguin únicament la figura 
pública com a tal, perquè no cal arribar a l’extrem del concurs públic.  

Diu que, sobretot, cal reflexionar sobre el fet que amb la privatització de l’Escola de Vela Calanova se 
perd el dret democràtic a la igualtat d’accés a la pràctica de la vela de tots els nins i nines, 
independentment de la situació econòmica dels seus pares.  

Fa avinent també que d’aquesta escola n’han sortit també grans campions de l’esport de la vela, en 
l’àmbit estatal i en el mundial.  

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) inicia la seva intervenció. 

En primer lloc, diu que lamenta les paraules de la Sra. Palou, atès que qualifica d’una forma que ell 
considera insultant la gestió d’una persona, al front de l’Escola de Vela de Calanova. Considera que el 
Consell de Mallorca no és el lloc adequat per fer-ho, amb paraules i amb el terme inepta, que 
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desqualifiquen la gestió d’una persona. Reitera que el Ple del Consell de Mallorca no és el lloc adequat 
per fer aquest tipus d’intervencions. 

En segon lloc, agraeix les paraules del Sr. Salom i diu que entén la postura que ha definit durant la seva 
intervenció. 

Fa notar que l’equip de govern té una actitud i un ànim positiu de col·laboració amb els partits de 
l’oposició i deixa passar totes les mocions que se presenten al Ple, però retreu que algunes d’aquestes 
mocions deixen de banda la prudència que l’oposició hauria de tenir.  

Diu que no considera adequat parlar de repúbliques i de lliure elecció de llengües i de coses semblants i 
que hagués agraït que en aquesta moció, per exemple, la Sra. Palou hagués parlat d’allò que se faria 
amb els 54.700,00€ amb els quals se subvenciona des de l’esport base la Federació de Vela, o dels 
19.000,00€ de subvenció a la Federació de Piragüisme, que se podrien veure afectades per aquesta 
qüestió de l’Escola de Vela de Calanova. S’entendria, si la Sra. Palou centràs la moció en aquests 
termes.  

Fa notar que la centren en un foto amb el Sr. Diéguez davant l’esmentada escola i retreu que sigui això, 
simplement, el que la Sra. Palou en vulgui treure d’aquest debat. En canvi, li és indiferent del tot aclarir 
quines són les competències del Consell de Mallorca, que són, per exemple, la subvenció de les 
federacions de l’esport base i la centra en una qüestió de privatització.  

Recorda que el Sr. Salom ja ha dit, molt oportunament i molt correctament, que no és competència 
d’aquesta institució ni del Ple debatre com són els plecs de clàusules que ha preparat la Conselleria de 
Turisme del Govern balear. 

Assenyala que ell no negarà el dèficit d’1.200.000€ que apareix, perquè és un tema comptable. El cert 
és que les despeses són de 2 M€, en el port de Calanova, i els ingressos són 800.000€, per la qual cosa 
és obvi que hi ha un dèficit d’1.200.000€.  

En canvi, sí que retreu als partits polítics PSOE i a MÉS que sempre parlin de les retallades en els 
àmbits de la sanitat i de l’educació, però quan d’alguna forma s’intenta eixugar un dèficit sense minvar 
gens ni mica la qualitat que s’està oferint i mantenint l’Escola de Vela Calanova tal i com indica el plec 
de clàusules, que estableix que s’han de mantenir les activitats, el programa educatiu, el logo i tot, això 
ja no els sembli bé.  

Reitera que quan parlen d’eixugar dèficit en els altres àmbits, no els va bé; gaudeixen si se fa amb la 
sanitat o amb l’educació, perquè així poden protestar, i quan el Govern balear està intentant eixugar 
dèficit d’altres àmbits, amb una memòria econòmica que indica clarament que se pot obtenir un 
benefici d’un 15% amb la gestió privada, aquests partits polítics protesten. Diu que forma part de la 
seva incoherència.  

Reitera i destaca especialment el fet que en el plec de clàusules s’estableix l’obligatorietat de mantenir 
l’Escola de Vela Calanova tal i com està, els seus cursos, les aules, els logos, la denominació, etc, per 
la qual cosa qualsevol modificació haurà d’estar aprovada per l’administració.  

Informa ambdós Grups polítics de l’oposició, per si els preocupa l’aspecte econòmic, que el cànon és 
un 40%, quan normalment oscil·la entre un 70% i un 80%. Comenta també que hi ha 18 punts per 
tarifes més baixes i 14 punts per promoció de l’esport, varietat d’ofertes de cursos i d’equipament de 
l’escola i publicitat de cursos. Fa notar que no es tracta d’una concessió per raons de cànon.  

A més a més, fa saber que hi ha 28 ports a les Illes Balears que ja tenen gestió indirecta, gestió privada, 
per la qual cosa no suposa cap novetat que justifiqui tant d’espant com ele que manifesta la Sra. Palou. 

També comenta, perquè no s’ha tractat abans, que la qüestió de la bocana del port és un tema de 
seguretat i que se puntua, evidentment, atenent aquest criteri. 

Quant als comentaris que fan a la premsa els esmentats partits polítics, en els quals ho defineixen com 
una operació especulativa, explica que tenen 0 punts les ampliacions del port, i ho reitera: no té cap 
puntuació.   

Fa saber, també, que en primer lloc s’obren els sobres que tenen una puntuació “subjectiva”, que estan 
subjectes a 19 punts, i 81 punts que s’obren a posteriori per evitar qualsevol suspicàcia, que són 
d’aplicació purament matemàtica, de forma que si la tarifa més baixa té 10 punts, aquesta és la que surt 
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guanyant amb 10 punts i si l’altra proposa una baixada d’un 5%, aquests són els punts que li 
corresponen, és una aplicació matemàtica.  

Reitera que s’obre a posteriori, i també torna a dir que les variants no puntuen, que per a l’ampliació 
del port corresponen 0 punts, no té cap valoració, raó per la qual no acaba d’entendre l’afirmació que 
fan sobre una operació especulativa.  

Reconeix que és cert que hi ha una situació d’irregularitat, de la qual se n’ha informat convenientment, 
tot i no ser una competència del Consell de Mallorca.  

Torna a dir que hagués agraït una moció centrada en les subvencions a l’esport base, però atès que no 
ha estat així, parlaran dels altres temes i li donarà encara més dades, com ara que hi ha 212 
amarraments, i que és cert que hi ha una gestió irregular perquè durant els 20 anys de gestió d’aquest 
port s’haurien d’haver aplicat determinats criteris, com ara que quan una persona ven un veler no se 
ven l’amarrament, o que transcorreguts tres anys s’ha de tornar a demanar la concessió, però no s’ha fet 
així. 

Adverteix que en aquest sentit, pel que fa a aquesta gestió concreta, és una qüestió que s’ha perdut ja fa 
molt de temps i destaca especialment el fet que hi estan implicats tots els partits polítics que han 
gestionat l’Escola de Vela de Calanova. 

Tot i això, adverteix també que l’empresa se subroga a aquells que estan en situació regular, per la qual 
cosa no se perd cap dret. Cosa diferent és que se tengui un dret que evidentment no podia existir, bé 
perquè s’ha venut el vaixell, o que havent transcorregut tres anys no s’ha demanat altra vegada la 
concessió, perquè en aquests casos se perden els drets; d’altra banda, és evident que no se podien tenir. 

Finalment, diu que vol parlar d’un punt que no han tractat encara, perquè el vol destacar especialment i 
ho fa tot seguit. Fa avinent que, si s’hagués fet tan malament la gestió com han dit els portaveus dels 
Grups PSOE i MÉS, els treballadors estarien protestant.  

En aquest sentit, recorda que CCOO, UGT, USO i CSIF varen signar un acord per mitjà del qual tots 
els treballadors mantenen la seva categoria, la seva antiguitat i els triennis; cap d’ells no pot ser 
acomiadat tret que sigui per motius disciplinaris, sobre allò que estigui regulat per l’Estatut dels 
Treballadors i, a més a més, se podran presentar als concursos que convoqui la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears.  

Assenyala també que, a més de mantenir aquest contracte, els seus representants sindicals varen signar 
aquest acord, raó per la qual no existeix cap polèmica amb els treballadors. Si fos així, se podria 
entendre que el PSOE i MÉS s’haguessin fet ressò d’aquest tema, però queda clar que no ho és.  

En conseqüència, encoratja els consellers i conselleres del Grup Popular i també el Sr. Salom pel to que 
ha donat a la seva intervenció, perquè la postura és clara.  Torna a destacar que aquesta moció no tracta 
les competències del Consell de Mallorca i lamenta haver-ho de repetir. 

Reitera que votaran en contra de la moció, perquè considera que l’oposició s’ha excedit en les seves 
competències.  

Per acabar, assegura que l’equip de govern del Consell de Mallorca continuarà fent costat a l’esport 
base, a la Federació de Vela i a la Federació de Piragüisme.  

El Sr. DALMAU pren la paraula. Diu que jo ho sap, que no té el torn d’intervenció, però vol manifestar 
la seva sorpresa pel fet que ja fa uns quants debats, quan s’exposa una moció, hi ha dues persones del 
PP que intervenen, una persona del Grup de consellers i una altra persona de l’equip de govern. 

Fa notar que ell, si s’ha de defensar del debat que se pugui produir ho ha de saber, ha de conèixer amb 
quina persona pot discutir i no considera correcte que intervenguin dues persones, per després no 
poder-se defensar ell dels arguments.  

Fa avinent a la Presidenta que ell no ha vist mai que a cap institució se funcioni d’aquesta manera, i 
considera que ella ho ha d’entendre.  

La Sra. PRESIDENTA intervé a continuació. 
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Diu que ella té entès que allò que se va decidir és que a les mocions, a més d’intervenir els consellers 
electes, volien que intervingués algun membre del Govern del Consell de Mallorca. Reitera que és això, 
el que ella havia entès.  

Observa que no s’ha entrat a discutir quins arguments utilitza un o altre i diu als portaveus de l’oposició 
que si volen que a totes les mocions només hi intervenguin els consellers electes, no hi intervendrà cap 
conseller del Govern.  

Tot i això, diu que ja discutiran aquest tema en un altre moment i dóna pas tot seguit a la votació de la 
proposta. 

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 SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
RELATIVA A L’EXIGIBILITAT AL GOVERN DE LES ILLES BALEARS DE 
LES INVERSIONS ESTATUTÀRIES PER A L’ILLA DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

La Disposició Transitòria novena de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, 
reformat per la Llei Orgànica 1/2007 de 28 de Febrer, sota el títol de INVERSIONS 
DE L’ESTAT, estableix el següent: 

“Mentre les Corts Generals, en aplicació del que preveu la disposició addicional 
sisena, no aprovin la modificació de la Llei 30/1988 de 29 de Juliol, del Règim 
Especial de les Illes Balears i, en tot cas, en un termini no superior a set anys, la 
inversió de l’Estat s’establirà atenent a la inversió mitjana per càpita realitzada a les 
Comunitats Autònomes de règim comú, determinada d’acord amb la normativa 
estatal, homogeneïtzant les actuacions inversores realitzades en aquestes Comunitats 
Autònomes per a permetre’n la comparabilitat i tenint present les circumstàncies 
derivades dels fets diferencials i excepcionals de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears amb incidència en la quantificació de la inversió pública.” 

Aquesta Disposició ve a reconèixer l’existència d’un dèficit inversor del Govern de 
l’Estat a les Illes Balears que es valorà, en el seu moment, entre els dos governs, 
central i autonòmic, en 2.800 milions d’euros, fixant el compromís de l’Estat 
d’executar aquesta inversió durant set anys a raó de 400 milions d’euros anuals. 

L’objectiu era clar, corregir en un termini de set anys aquest dèficit històric en 
inversions que l’Estat havia provocat a les Illes Balears. Per això, durant els anys 
2009 i 2010 el Govern de les Illes Balears acordà amb el Govern de l’Estat l’execució 
de 41 projectes a totes les Illes per un valor de 296.266.000 € a càrrec de les 
anomenades “inversions estatutàries”. 

Tots els projectes acordats entre els dos governs foren conveniats i l’Estat avançà els 
diners al Govern de les Illes Balears. Cal remarcar que els diners eren finalistes, és a 
dir, tan sols poden utilitzar-se per l’execució dels projectes signats i que, si una 
vegada finalitzat el termini fitxat en el conveni, les obres no s’han executat, el Govern 
de les Illes Balears haurà de retornar els doblers.  

Les inversions previstes a l’Illa de Mallorca corresponents a l’anualitat del 2009, 
pendents d’executar, són la rehabilitació de Can Weyler, el Centre Internacional de 
Fotografia Toni Catany i un finançament per millores a la Platja de Palma, per un 
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valor global de 8.784.039 euros. Pel que fa referència a les previstes per l’anualitat del 
2010, contemplaven la rehabilitació de diversos espais de la Serra de Tramuntana, 
inversions a la finca de Raixa, l’expropiació i obres al Castell de Santueri de Felanitx, 
obres en el Monestir de Bellpuig a Artà i més inversions a la Platja de Palma per un 
valor global de 18.000.000 euros. En total, més de 26 milions d’euros que encara no 
s’han executat. 

D’acord amb el Compte General de 2011, aprovat pel Govern de les Illes Balears, tots 
aquests doblers avançats per l’Estat, no s’han gastat i estan pendents de pagament, és 
a dir, pendents de que s’executin els projectes. 

És obvi que la posada en marxa de tots aquests projectes, a més de suposar una 
important injecció econòmica, impulsar el turisme i ajudar a la desestacionalització, 
suposa la creació directa de molts de llocs de feina i posa en valor el patrimoni 
cultural i natural de l’Illa de Mallorca. 

Per tot el que s’ha exposat, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
proposa pel seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent 
MOCIÓ:  

1.-El Consell de Mallorca exigeix al Govern de les Illes Balears l’execució immediata 
dels projectes paralitzats corresponents a les inversions estatutàries a l’Illa de 
Mallorca. 

2.-El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a fer totes les gestions 
oportunes davant el Govern de l’Estat per tal de garantir l’ampliació dels terminis 
d’execució i evitar així la pèrdua dels recursos conveniats. 

 
El Sr. COLOM (PSOE) inicia la seva intervenció comentant que no creu que sigui necessari donar 
explicacions exhaustives sobre el que són les inversions estatutàries i suposa que basta resumir-ho dient 
que és un règim transitori de complement del finançament de la comunitat autònoma establert en 
l’Estatut d’Autonomia on es fixa el criteri que les inversions que obligatòriament ha de fer l’Estat a les 
Illes Balears han d’estar equiparades a la inversió mitjana que fa el govern central en el conjunt de les 
comunitats autònomes. 

Aquest sistema, una vegada aprovat l’Estatut d’Autonomia, ja fou degudament conveniat entre el 
Govern de les Illes Balears i el govern d’Espanya per als anys 2009 i 2010 per un import de poc més de 
295M€ per a l’execució de 41 projectes a totes les Illes Balears. 

A hores d’ara algunes d’aquestes inversions s’han executat però en queden d’altres de pendents i, 
concretament pel que fa a l’illa de Mallorca i corresponent a l’anualitat de 2009, resten pendents 
d’execució la rehabilitació de Can Weyler, el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany i 
qualcuna altra més. 

Aprofita per aclarir que a la moció es va introduir, per equivocació, la millora de la Platja de Palma que 
sembla que ser que no estava conveniada. 

Pel que fa referència a les inversions previstes per a l’anualitat de 2010, es contemplava també la 
rehabilitació de diversos espais de la serra de Tramuntana, inversions a la finca de Raixa, obres al 
castell de Santueri i obres al monestir de Bellpuig totes elles per un valor total, que encara no s’ha 
executat, de 18M€. 

D’acord amb el compte general de la comunitat autònoma corresponent a 2011, tots aquests doblers ha 
estat avançats per l’Estat i sembla que estan sense gastar. 

A més a més, creu que és necessari remarcar que, com saben, aquestes partides són finalistes, és a dir, 
que només poden utilitzar-se per a l’execució d’aquests projectes conveniats i això vol dir que es poden 
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perdre els doblers si, una vegada acabat el termini de vigència del conveni, els projectes no s’han 
executat totalment. 

Imagina que tots coincidiran amb el Grup Socialista que 26M€ per inversions a Mallorca són una 
quantitat molt important i que, en aquests moments tan greus, a més de suposar un important revulsiu 
per a la nostra economia també ajuden a conservar el patrimoni cultural i natural, poden fomentar la 
creació directa de llocs de feina i poden suposar també que es realitzi alguna inversió a la serra de 
Tramuntana que pugui donar més contingut a la declaració de patrimoni de la humanitat, de la qual 
s’estan a punt de complir els 2 anys. 

Observa que, segons el seu parer, el contingut de la moció té una finalitat constructiva en el sentit de 
fer aportacions.  

El seu Grup sap que totes les administracions estan malament i que hi ha manco liquiditat però, en 
aquestes altures, s’està demostrant que una política de retalls sense incentius econòmics aboca a més 
recessió. 

Per tant, tenint en compte que els doblers ja són a la caixa i que hi ha un important risc que es puguin 
perdre, el Grup Socialista demana al Ple del Consell de Mallorca que acordi, en primer lloc, exigir al 
Govern de les Illes Balears l’execució immediata dels projectes paralitzats corresponents a les 
inversions estatutàries a l’illa de Mallorca i, en segon lloc, que com una mesura de precaució s’acordi 
instar el Govern de les Illes Balears a fer totes les gestions oportunes davant el govern de l’Estat per tal 
de garantir l’ampliació dels terminis d’execució i així evitar la pèrdua d’aquests recursos tan importants 
per l’illa de Mallorca. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) anuncia que el seu Grup, evidentment, votarà a favor d’aquesta 
moció, com no podia ser d’altra manera quan estan parlant de recursos que vénen de Madrid a 
Mallorca. 

És evident que les inversions que estaven previstes per 2009 i 2010 són inversions importants i creu 
que el Consell de Mallorca està compromès a fer aquestes inversions. Concretament es refereix a la 
constitució i la reforma del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany però n’hi ha moltes d’altres 
com, per exemple, actuacions com la prevista a l’església de Bellpuig que també son actuacions 
imprescindibles i, per tant, el seu Grup se suma a la proposta del PSOE per tal de tirar endavant 
aquestes inversions. 

No obstant això, vol anar una mica més enfora en quant a les inversions estatutàries i la quantitat de 
recursos que el Consell de Mallorca perd amb l’Estatut d’Autonomia en la mà. 

Aquestes inversions es denominen “inversions estatutàries” precisament perquè estan reflectides en 
l’Estatut d’Autonomia –en la darrera reforma de l’Estatut– i aquí o bé els doblers vénen i no es gastan o 
bé directament no vénen i ningú no hi diu res. 

En 2011 ja no va venir ni un sol euro d’aquests doblers. El responsable fou el Sr. Rodríguez Zapatero. 
En 2012 tampoc no han vengut aquests doblers i suposa que en 2013 tampoc no en vendran. 
Inicialment s’estava parlant de 400M€ anuals. Llavors varen passar a 200M€, més tard a 100M€ i ara 
s’ha passat a res. 

Aquesta comunitat autònoma –i Mallorca forma part d’aquesta comunitat autònoma– està perdent 
moltíssims doblers que li corresponen per llei però sembla que l’Estatut d’Autonomia no arribi ni tan 
sols a ser llei perquè el govern de Madrid –tant l’actual com l’anterior– està incomplint l’Estatut 
d’Autonomia. 

Si els mallorquins i mallorquines no reivindiquen els recursos que els corresponen per llei (400M€ 
anuals), estan ben arreglats i, si a damunt, allò que ja han rebut no es gasta, doncs s’exposen a haver-ho 
de tornar. 

En aquest sentit, comenta que desconeix la situació en què es troben tots aquests fons que s’han cobrat, 
atès que parlen dels de 2009 i 2010, i considera que convendria que donassin una explicació al respecte 
i si aquests doblers s’hauran de tornar o no. 

En tot cas, demana que el Consell de Mallorca es posi les piles amb aquest tema per tal que sigui 
possible fer efectives totes les inversions que estaven previstes i que aquest tema es plantegi amb força 
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i vehemència perquè llavors serà quan es veurà si realment s’estan defensant els interessos de Mallorca 
o no a l’hora de reivindicar la part dels fons estatutaris que li corresponen a aquesta institució. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) comenta que, en principi, estan d’acord amb els termes 
de la moció però just votaran a favor del segon punt, si se’n permet fer votació separada, ja que el 
primer punt presenta un problema i és que diu “El Consell de Mallorca exigeix al Govern de les Illes 
Balears l’execució immediata dels projectes paralitzats corresponents a les inversions estatutàries a 
l’illa de Mallorca” i, tal i com està conveniat l’assumpte, el Govern de les Illes Balears no ha 
d’executar cap projecte sinó que és el Consell de Mallorca que els executa i amb les certificacions 
d’obra el Govern de les Illes Balears va pagant el que s’està fent. 

Per aquest motiu, assegura que no poden instar el Govern de les Illes Balears a executar res perquè no 
és el que varen signar en l’anterior legislatura i, per tant, no té sentit votar a favor aquest punt en 
aquests termes. 

Tot i això, sí que voten a favor de l’esperit de la moció i del seu segon punt. Fins i tot, si reiteren el 
primer punt –que creu que no té sentit– podrien votar a favor de tota la moció. 

Està d’acord que les inversions estatutàries són importantíssimes per corregir el fet insular i que, a més 
a més, estan contemplades en l’Estatut d’Autonomia però, de totes maneres i molt a pesar de l’equip de 
govern, reconeix que és veritat que s’han trobat amb unes certes dificultats. 

Especifica que allò que un principi era una inversió finalista (són uns doblers que arribaren al Govern 
de les Illes Balears per destinar-los a una determinada finalitat) es regeix també pel principi de caixa 
única i, davant aquest doble principi, imagina que per manca de liquiditat al Govern de les Illes Balears 
degué prevaler el principi de caixa única per sobre del principi d’inversió finalista i, malgrat que el 
Govern de les Illes Balears ha reconegut que aquests doblers es varen rebre, quan l’actual govern va 
arribar els doblers no hi eren. 

En resum, es veu que hi ha hagut un problema de caixa única de la mateixa manera que també ha passat 
en altres aspectes a distints departaments. 

No obstant això, l’equip de govern ha estat fent feina amb les inversions estatutàries i no ja sols amb 
aquests dos convenis sinó també amb el tercer conveni, el de carreteres, que ja s’ha finalitzat 
pràcticament i gairebé se n’han presentat tots els certificats si bé és cert que ja estava executat en gran 
part però encara restava una quantia de 700.000€ i una certificació de totes aquestes quantitats. 

Afegeix, per altra banda, que l’equip de govern té clar que tots els projectes –excepte el de Santueri que 
parla d’una expropiació i no estan d’acord amb expropiar– són inversions de les quals ja n’han 
sol·licitat la pròrroga i, a més a més, són inversions que tenen previst anar adjudicant a mesura que 
tenguin la seguretat que no deixaran de pagar les empreses quan presentin les certificacions d’allò que 
hagin pogut adjudicar. 

Remarca que amb això es fa palès que l’equip de govern no ha estat aturat en aquest sentit i, si escau, 
en un segon debat entraria a detallar tot allò que s’ha fet. 

Per concloure, reitera que el Grup Popular votarà a favor del segon punt de la moció i alhora sol·licita 
que, pels motius que ha explicat, se’n retiri el primer punt. 

El Sr. COLOM manifesta que, vist el contingut de la intervenció del conseller executiu de Presidència, 
proposa la modificació del primer punt de la moció per tal que allà on diu “El Consell de Mallorca 
exigeix al Govern de les Illes Balears...”, digui “El Consell de Mallorca procedeixi a executar els 
projectes...” 

Per altra banda agraeix el suport que el Sr. Juan ha ofert al segon punt de la moció i afegeix que està 
content que per una vegada el principi de caixa única que el Sr. Juan ha al·legat en relació als ingressos 
al Consell de Mallorca sembli que pot ser bo i aprofita per recordar que, en quant al tema del conveni 
de carreteres, al seu Grup li han retret moltes vegades que fes servir el principi de caixa única. 

A continuació s’adreça a MÉS per Mallorca i indica que està d’acord amb el contingut de la intervenció 
del seu portaveu perquè, efectivament, creu que s’ha de reclamar, ni més ni manco, el compliment de la 
llei i el compliment del nostre Estatut d’Autonomia. 
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El Sr. FONT posa de manifest que el Sr. Juan ha comentat que s’ha sol·licitat la pròrroga dels projectes 
i, en aquest sentit, vol saber quant de temps de pròrroga s’ha demanat per així conèixer el termini amb 
què poden comptar per executar aquestes obres. 

El Sr. JUAN li explica al Sr. Font que aquest tema forma part d’un doble conveni. Per una banda 
INESTUR té signat un conveni, a través del Ministeri de Turisme, amb el Govern de les Illes Balears 
pel tema d’aquests doblers finalistes. Per altra banda tenen el conveni entre el Consell de Mallorca i el 
Govern de les Illes Balears. 

L’interlocutor amb el Ministeri és el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca el que pot fet 
–i el que ha fet– és sol·licitar la pròrroga del conveni de 2009 referit a Can Weyler i al Centre 
Internacional de Fotografia Toni Catany i puntualitza que varen sol·licitar aquesta pròrroga perquè 
quan accediren al govern varen trobar que el conveni estava a punt d’expirar i no hi havia temps 
material per executar-lo. 

Aquesta pròrroga es va sol·licitar perquè el Govern de les Illes Balears negociàs amb el Ministeri de 
Turisme una pròrroga que permetés allargar els terminis d’execució. Normalment el Consell de 
Mallorca no fixa els terminis perquè no forma part d’aquest primer conveni entre el Ministeri de 
Turisme i el Govern de les Illes Balears i, per això, desconeix per quant de temps se concedirà la 
pròrroga tot i que usualment les pròrrogues s’atorguen per un període igual a la meitat del termini que 
s’havia concedit inicialment. 

En tot cas, no pot concretar per quant de temps serà la pròrroga ja que el Consell de Mallorca no és 
interlocutor en aquest assumpte atès que el Ministeri de Turisme s’entén amb el Govern de les Illes 
Balears. 

Creu que, per no allargar el debat, no val la pena entrar a detallar tot el que s’ha fet en inversions com, 
per exemple, la de museu de Raixa, etc., però sí que comenta que el primer conveni, que era de devers 
10M€, està pràcticament executat i finalitzat. Concretament hi ha una sol·licitud de finançament de més 
de 2M€ que estaven pendents de certificar i cobrar, amb la qual cosa poden dir que aquest conveni està 
pràcticament tancat. 

Pel que fa al conveni de Can Weyler i Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, comenta que el 
Consell de Mallorca en va demanar una pròrroga, dins termini, que està a l’espera de les negociacions 
que faci el Govern de les Illes Balears amb el Ministeri de Turisme per veure quin període 
concedeixen.  

En funció d’aquesta pròrroga i que les disponibilitats econòmiques del Govern de les Illes Balears 
assegurin que el Consell de Mallorca no deixarà cap empresa penjada sense cobrar la feina que executi, 
doncs sí que poden aprovar –li diu al Sr. Colom– la moció amb les matisacions del primer punt. 

Per resumir, comenta que, en primer lloc, hi ha un conveni del qual s’ha fet una sol·licitud de pròrroga 
que està a l’espera de saber quin serà el resultat i, en segon lloc, que el Consell de Mallorca en cap 
moment no executarà o traurà a licitació obres si no estan segurs que hi haurà liquiditat per poder pagar 
les certificacions des del Govern de les Illes Balears i, sobretot, per evitar crear-li problemes a les 
empreses. 

Per acabar reitera que, així doncs, aquests termes sí que poden votar a favor dels punts primer i segon 
de la moció. 

La Sra. PRESIDENTA recapitula per fixar la redacció definitiva dels punts de la moció abans sotmetre-
la a votació. 

El primer punt quedaria: “El Consell de Mallorca executarà els projectes paralitzats corresponents a les 
inversions estatutàries a l’illa de Mallorca” i aquí aclareix que serà amb el benentès que quan el Consell 
de Mallorca adjudiqui aquestes obres hi ha d’haver garanties que en presentar les certificacions al 
Govern de les Illes Balears es pagaran i, per tant, no perjudicaran les empreses que hagin executat 
aquestes obres. 

Matisa que l’equip de govern no vol adjudicar unes obres i que després no les puguin pagar ja que, en 
aquests moments de crisi i dificultats, el fet d’adjudicar una obra i després estar 1 o 2 anys a pagar 
l’empresa que l’ha feta és un perjudici major que deixar d’adjudicar les obres i no volen caure en 
aquest error. 
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Anuncia que, amb aquest aclariment que ha explicat, el Grup Popular votarà a favor d’aquest primer 
punt de la moció i també a favor del segon punt tal i com ve redactat a la moció. 

Sotmesa la proposta amb l’esmena del PP a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 22. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
RELATIVA AL FONS DE 1.000 MILIONS D’EUROS PER A LLUITAR 
CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ SOCIAL A ESPANYA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
Els darrers informes presentats per diverses entitats socials (Memòria Càritas 2012, 
Informe Infància en Espanya 2012-2013, Memòria Creu Roja Balears, etc.) posen de 
manifest que la realitat social continua marcada per una crisi econòmica persistent i 
traumàtica per a moltes persones i famílies de la nostra societat i de la nostra ciutat. 
 
Les dades de l’EPA aparegudes fa uns dies relatives al primer trimestre del 2013 
indiquen que el nombre de persones ocupades baixa en 322.300 persones. L’atur  
augmenta en 237.400 persones aquest trimestre i se situa en 6.202.700 persones. En 
un any la xifra total d’aturats s’ha incrementat en 563.200 persones. El nombre de 
llars que tenen a tots els seus membres actius en situació d’atur s’incrementa en 
72.400 y se situa en 1.906.100 persones. 
 
A principi del mes de març, l’Observatori de la Infància i Adolescència de Mallorca 
ha presentat l’informe de conjuntura La infància i l’adolescència en risc Mallorca 
2012 del qual es desprenen dades realment preocupants. Concretament, a Mallorca 
existeixen uns 45.000 menors que estan per sota del llindar de la pobresa. Aquesta 
dada suposa un 36% de la població menor mallorquina, un 14% més que la mitja 
nacional. El més preocupant és que els nins i adolescents pobres s’han incrementat un 
56% des de l’any 2007.  
 
Amb aquesta realitat social, que sols se pot descriure com d’emergència nacional, es 
fa precís prendre decisions. Decisions de caire estructural que tallin el problema, i 
decisions urgents que provoquin de qualque manera efectes immediats. En tot cas, 
aquestes decisions hauran de comptar amb un ampli acord social, donat que en la seva 
aplicació s’ha d’implicar a la societat espanyola en el seu conjunt. Des d’aquesta 
òptica, el PSOE a nivell nacional ha proposat un gran pacte social entre totes les 
forces polítiques, institucions i agents socials, el que ha anomenat un Compromís 
contra la Pobresa i l’Exclusió social en el nostre país. 
 
Des d’aquest compromís, el PSOE ha sol·licitat en el Congrés dels Diputats la creació 
d’un Fons d’Emergència contra la Pobresa. Es tracta d’un fons destinat a reforçar els 
mecanismes d’atenció directa, a garantir les rendes mínimes d’inserció autonòmica i a 
potenciar els serveis socials dels Ajuntaments. En definitiva es tracta d’un fons per 
ajudar a les famílies i a les persones en risc d’exclusió social. 
 
De manera resumida, el PSOE demana la dotació d’un Fons per a 2013 que sigui de 
1.000 milions d’euros, distribuïts de la següent manera:  
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- 400 milions perquè siguin gestionats per als serveis socials bàsics dels Ajuntaments 
en coordinació amb les CCAA.  
 
- 400 milions perquè siguin gestionats a les CCAA per complementar les rendes 
mínimes. 
 
- 200 milions perquè siguin gestionats per les ONG mitjançant una convocatòria de 
subvencions extraordinària. 
 
A més, la creació d’aquest fons suposaria la creació i/o manteniment de 30.000 llocs 
de feina, beneficiaria a més de 500.000 famílies, i ampliaria en 83.000 les persones 
perceptores de les rendes mínimes d’inserció. 
 
La proposta, a més de ser debatuda en l’àmbit del Congrés dels Diputats,   l’ha 
traslladada el PSOE a la FEMP perquè pugui ser debatuda i aprovada per la majoria 
dels representats polítics.  
 
Per tot això,  el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel 
seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ:                
                  

1. El Consell de Mallorca insta el Govern Espanyol a crear un fons de 1.000 
milions d’euros a nivell estatal per a la lluita contra la pobresa i l’exclusió 
social a Espanya. 

 
2. El Consell de Mallorca elaborarà una estratègia de feina, dotada 

econòmicament, que doni resposta a la situació d’emergència nacional en 
matèria de pobresa i exclusió social a Mallorca.  

 
 
El Sr. GARAU (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Diu que té molt poca fe en què s’aprovi aquesta moció, però tot i això ho intentarà. 

Fa notar la difícil situació econòmica actual, que pateix sobretot la gent que té molts pocs recursos, tot i 
que el Sr. Rajoy, president del govern, que es troba dins la torre de plasma que ell mateix s’ha creat, 
vegi les coses molt bé i predigui que encara milloraran. 

Fa avinent que la realitat és que per a la gent humil, la que té dificultats socials i econòmiques, seguiran 
existint bastant de temps, per la qual cosa s’ha de fer alguna cosa ja des d’ara i no esperar una futura 
recuperació econòmica que no arribarà.  

Lamenta haver de repetir a la Sra. Salom, després dels dos anys de govern que ella presideix, en els 
quals el PSOE ha tengut una actitud positiva per tirar endavant els serveis socials, però li fa avinent que 
la gestió dels serveis socials, a Mallorca, està fracassant, cosa de demostren no només les crítiques que 
ja se reben dels propis batles del PP, sinó també perquè viuen d’esquena als problemes reals de la gent. 

Assenyala que, a dia d’avui, a Mallorca, els serveis socials tenen 7M€ menys de pressupost que l’any 
2011, però recorda quina era, l’any 2011, la situació de la crisi econòmica de molta gent (com ho indica 
el propi Observatori de la Infància i l’Adolescència). Fa notar la xifra de 45.000 menors per davall del 
llindar de la pobresa i tota la resta de dades, que no repetirà aquí perquè ja són prou conegudes de 
tothom. 

També destaca el fet que la situació en aquest sentit, a Mallorca, ha empitjorat molt durant els dos 
darrers anys, se vulgui admetre o no. És cert que existeixen sectors als quals la crisi no els afecta 
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especialment, però és molta també la gent a qui afecta molt directament perquè són persones que 
s’aferren a la família però quan aquesta cau ja se perd tot suport possible.  

Retreu que el Consell de Mallorca no fa res especial per ajudar la gent, davant aquesta situació; no fa 
cap actuació proactiva per generar noves iniciatives, noves accions.  

Diu que és evident que se necessiten doblers per fer-ho, i precisament per aquesta raó presenta la 
proposta d’unir-se a la proposta del PSOE, dins l’àmbit nacional, de destinar 1.000M€ per lluitar contra 
la pobresa.  

Adverteix que, tot i això, no s’ha d’esperar l’arribada dels doblers des de d’alt (ja sigui des del Govern 
balear, del Govern de l’Estat o de la Comunitat Europea) per fer alguna cosa. Fa notar que és possible 
fer moltes coses fins i tot sense molts de recursos econòmics. 

Recorda a la Presidenta del Consell de Mallorca que el PP tenia, en el seu programa electoral, un pla 
per reduir la pobresa a Mallorca, com un pla estrella. Observa que ara no es tracta d’això, però fa notar 
que la realitat actual és que ningú no espera res dels serveis socials, a Mallorca; fins i tot el Sr. Bauzá, 
president del Govern balear, no espera res tampoc dels serveis socials del Consell de Mallorca, per la 
qual cosa crea una consellera de Serveis Socials per veure si d’aquesta forma se pot donar un impuls i 
dur-los endavant. 

Diu que ho lamenta, perquè ell n’està en contra, d’aquesta iniciativa i de les intencions del Govern 
balear de tornar a centralitzar determinats serveis i retirar serveis al Consell de Mallorca, dins aquest 
consorci sociosanitari. Fa avinent que aquesta proposta de  consorci sanitari que ara vol crear el Govern 
balear ja estava sobre la taula durant el govern de l’expresident el Sr. Jaume Matas. 

Assenyala que totes aquestes manifestacions dels propis batles del PP i aquestes decisions de voler 
centralitzar i agafar poder polític i poder de gestió sobre els esmentats serveis denoten el fracàs dels 
serveis socials del Consell de Mallorca. 

Opina que, davant la situació actual, el Consell de Mallorca ha de reaccionar i s’han de posar en marxa 
iniciatives compartides amb tothom. Manifesta el seu oferiment per col·laborar en tot allò que sigui 
necessari amb les entitats socials, amb els municipis, també amb el municipi de Palma, per millorar els 
recursos disponibles i per fer-los més eficients, amb vista a generar un pla contra la pobresa a Mallorca; 
aquesta és la segona de les propostes que fa el PSOE.  

Atès que no se disposa de doblers, cal fer costat a la proposta que el Govern de l’Estat faci una aposta 
urgent per solucionar la situació d’emergència social que afecta tanta gent d’Espanya. Atès que també 
afecta població de Mallorca, demana que se faci una actuació similar per sortir de l’estancament i de la 
paràlisi i desprestigi en què ens trobam. 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 

Anuncia el suport del seu Grup a la moció del PSOE, tot i no tenir la certesa que sigui suficient per fer 
alguna cosa, la quantitat de 1.000M€.  

Diu que no ho han quantificat, però el Govern de l’Estat sí que ho deu poder fer de forma ben detallada 
en termes econòmics. Observa que en termes socials no s’ha fet aquest tipus d’estudi i en la majoria 
dels casos s’han basat en estudis que havien fet determinades ONG’s o diversos instituts.  

Considera oportú parlar-ne, precisament avui, dia en què se compleixen quatre anys de la reunió de tots 
els ministres d’Economia de la Unió Europea, dia en què se va forçar l’Estat espanyol a aplicar les 
polítiques de reducció de la despesa i del dèficit, per damunt de tot el que fos: sanitat, educació, etc.  

Recorda que va ser també el moment en què l’expresident Sr. Rodríguez Zapatero va començar a cavar 
la seva tomba política i quan el PP, en certa manera, va intentar treure’n profit, de la situació i posa 
l’exemple del Sr. Rajoy, actual president del Govern de l’Estat, quan parlava de “la niña” i afirmava 
que apujar l’IVA era “el sablazo del mal gobernante”, a més de parlar d’altres coses que després ell 
mateix  s’ha vist obligat a fer exactament el mateix que criticava, el mateix que abans s’havia vist 
obligat a fer l’expresident Sr. Rodríguez Zapatero.  

Aquesta realitat demostra que, un cop hem cedit la nostra sobirania econòmica no sabem molt bé a qui, 
hem de passar per l’embut, tant si ho volem com si no ho volem i ens veim obligats a acceptar la tirania 
de tot allò que pertany a l’àmbit econòmic, per damunt de tot el que sigui necessari.  
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Observa que les conseqüències de tota aquesta situació les coneix tothom: més de sis milions de 
persones a l’atur, i una borsa de pobresa difícil de quantificar sense que se pugui conèixer quines seran 
les conseqüències que se’n derivin i sense poder disposar de cap recurs per fer-hi front: nul·les 
polítiques d’incentius de feina, de desenvolupament, etc.  

A continuació llegeix textualment unes afirmacions que va fer el Papa Francisco: “No debemos 
resignarnos a aceptar pasivament la tiranía de lo económico. El liberalismo económico está dejando 
un tendal de pobres y la tarea no debe reducirse a que las cuentas cierren para tranquilizar a los 
mercados.  

Para combatir los efectos de la globalización que llevaron al cierre de muchas fábricas y las 
consecuencias de miseria y desempleo se tiene que promover el crecimiento económico desde abajo, 
con la creación de pequeñas y medianas empresas. 

La ayuda exterior no debería venir solamente en forma de fondos, sinó también de reforzar una cultura 
de trabajo y una cultura política”.  

Considera que els membres de la bancada del PP, que tenen per costum jurar sobre els Evangelis a 
l’hora de votar el seu càrrec, especialment quan fan molt de cas de tot el que diu el Papa quan es tracta 
de temes de caire més moral, també haurien de fer el mateix quan aquest parla sobre temes d’economia.  

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) inicia la seva intervenció. 

Diu que intentarà cenyir-se a la proposta que presenta el PSOE. 

Quant a les intervencions anteriors, fa notar que hi ha un discurs nacionalista del Sr. Ensenyat, que està 
bé que el faci i el presenti al Ple, i també fa avinent que el Sr. Garau ha aprofitat l’onada dels darrers 
dies per plantejar altres qüestions que no estan incloses de forma concreta en el contingut d’aquesta 
moció.  

Diu que li sembla bé que ho facin, però destaca que l’important del Ple d’avui és que, tot i que se faci 
en els termes que han plantejat el Sr. Garau i el Sr. Ensenyat, i per bé que ella discrepi sobre la majoria 
de les qüestions que han plantejat, avui s’ha de parlar de mocions en les quals se tracti aquest tema, 
sobretot perquè es tracta d’una situació que vivim actualment i sembla que hi ha altres temes que 
ocupen el Ple del Consell de Mallorca i moltes vegades se centra l’atenció en altres qüestions, com ara 
les de Medi Ambient, tot i respectar molt la consellera, la Sra. Soler.   

Reitera la importància de tractar els temes de caire social, tot i que en discrepin. 

D’altra banda, observa que els temes que s’expressen en aquesta moció no són els adequats, atès que se 
demanen una sèrie d’actuacions i sobretot insten el Govern de l’Estat a seguir fil per randa una 
iniciativa del PSOE. En aquest sentit, observa que ja se debatrà al Congrés dels Diputats, on s’ha 
presentat la iniciativa, i tots els Grups polítics podran expressar el seu acord o el seu desacord.  

Diu que és cert que s’ha presentat aquesta proposició de llei i expressa el seu acord amb el Sr. Ensenyat 
en el sentit de qüestionar el perquè de destinar 1.000M€ i no, per exemple, 20.000M€ o 30.000M€, atès 
que com és doblers se tenguin, molt millor s’hi podrà fer front.  

Retreu al Sr. Garau aquestes xifres tan rodones, tan pròpies de titular d’informatiu nacional, perquè 
quedin bé quan se presenten a la finestreta del Congrés dels Diputats; assegura que a ella la posa 
nerviosa, aquest fet, perquè no respon a un interès sincer per solucionar una problemàtica social, sinó a 
un interès de conveniència, en un moment determinat. Torna a dir que seria desitjable aconseguir el 
màxim d’assignació que el pressupost estatal permeti.  

Recorda que el Sr. Garau ha dit, a l’inici de la seva intervenció, que ell no tenia fe en aconseguir la 
petició que feia i li respon que ella el que té és confiança en el Sr. Rajoy i en el seu equip de govern i en 
el Grup Popular en el Congrés dels Diputats, i espera que se pugui debatre la proposta del PSOE i fins i 
tot millorar-ne l’assignació, si hi ha disponibilitat pressupostària.  

D’altra banda, recorda que per fer-ho hi ha altres alternatives, en el Congrés dels Diputats, que estan 
impulsades per altres Grups polítics, com ara una proposició no de llei contra la pobresa infantil, que 
s’ha debatut també al Ple, proposada pel Grup Popular, i ahir, en diferents actes, la ministra feia 
referència a un pla d’actuació, que considera molt important, el Pla Integral de Suport a la Família i el 
Pla Nacional d’Inclusió Social, que no contemplen només temes d’aportació econòmica –tot i ser molt 
important tenir uns recursos que se puguin aplicar- sinó que avança una estratègia que fa feina en tres 
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eixos fonamentals: l’accés al mercat laboral, un sistema de prestacions que consideri les necessitats de 
les persones i els serveis bàsics, dirigits especialment cap als més vulnerables.  

Diu que també és important basar-se en aquests plans d’actuació, perquè no n’hi ha prou amb els 
mitjans econòmics, sinó que és necessari també un pla integral referit a recobrar els llocs de feina, 
perquè les persones puguin tenir el seu dret a tenir un lloc de feina.  

Quant al segon punt de la moció, amb la proposta d’estratègia de feina dotada econòmicament, afirma 
que tot i la valoració negativa que fa el Sr. Garau de la gestió que se fa en matèria de serveis socials, 
des de l’inici d’aquesta legislatura se va constituir la xarxa d’inclusió social, com un lloc de debat i de 
presa de decisions no només de les institucions sinó de totes aquelles entitats que fan feina dins l’àmbit 
de la inclusió social. Destaca que és aquest el punt bàsic que ha de determinar la presa de decisions i 
actuacions en matèria d’inclusió social. 

El Sr. GARAU intervé tot seguit, en torn de rèplica. 

Lamenta una vegada més que no se prengui una postura de defensa activa davant la situació que ha 
descrit i observar només raonaments i consideracions abstractes i inconcretes. 

Demana a la Sra. Cirer que si no li sembla bé la quantitat de 1.000M€ en posi ella una altra. Fa notar 
que la quantitat que proposa el PSOE significaria que Mallorca rebria en realitat 46M€, 
aproximadament, que permetrien lluitar contra la pobresa.  

Reitera que està completament segur que se necessita, aquesta quantitat; cosa diferent és que després se 
sigui impotent per aconseguir els recursos. Opina que si el Govern de l’Estat té els recursos que no té el 
Govern balear ni el Consell de Mallorca, el que pertoca és que els posi a la seva disposició i els 
distribueixi d’acord a la proposta del PSOE, entre les comunitats autònomes, els ajuntaments i les 
ONG’s.  

Assenyala que la intenció és impulsar un pla de xoc per fer que una gran quantitat de gent no es vegi 
sotmesa dia a dia a situacions d’angoixa: perdre la seva casa, tenir els fills i els padrins desatesos per 
manca dels recursos econòmics necessaris per atendre’ls convenientment, etc. 

Puntualitza que ell no està en contra del que fa la Sra. Cirer, l’únic que li recorda és que ella té una 
responsabilitat, a dia d’avui, a Mallorca, per raó del seu càrrec. Lamenta que li pertoqui fer molt més, 
tant a ella com a la Sra. Salom, com a presidenta del Consell de Mallorca.  

Fa avinent que no entén l’ocurrència del PP de posar una nova conselleria de Serveis Socials, en el 
Govern de les Illes Balears, atès que el seu president, el Sr. Bauzá, va dir que no augmentarien les 
conselleries perquè volien reduir l’administració; és obvi que ha fet just el contrari, i que ha generat una 
nova duplicitat.   

Observa que les competències en serveis socials són de Mallorca, per la qual cosa el Govern balear ha 
de cercar la forma de retornar els 300M€ que deu al Consell de Mallorca i, eliminant els crèdits que té, 
poder gestionar correctament els serveis socials, amb accions de tot tipus. En canvi, retreu que tant la 
Sra. Salom com la Sra. Cirer estiguin aturades, en aquest sentit, amb la conseqüència d’uns serveis 
paralitzats i sense ganes de lluitar per aquesta qüestió. 

Defensa la necessitat de fer plans d’actuació, per bé que la Sra. Cirer li hagi retret precisament això, 
que durant la passada legislatura fessin plans i més plans.  

Fa avinent a la Sra. Cirer que, pel que fa a les relacions amb els municipis, s’han gestionat els serveis 
socials d’una forma arbitrària. Recorda que existia una proposta, que se va dur endavant, la dels Plans 
Municipals, que possiblement no agradaven a la Sra. Cirer, però s’ha de reconèixer que ordenaven, era 
un conveni de cada ajuntament amb el Consell de Mallorca.  

Demana a la Sra. Cirer que faci un pla contra la pobresa, i que demani als ajuntaments què poden fer, 
per resoldre el problema, i que faci el mateix amb les ONG’s, etc., de forma que amb la suma dels 
esforços conjunts se poden aconseguir resultats positius.  

Torna a dir que a dia d’avui s’ha de fer feina conjuntament, i refusa que se distingeixi la diferència 
entre allò que és competència del Consell de Mallorca i allò que no ho és perquè aquesta és una 
mentalitat de funcionaris i és el que els pertoca dir, mentre que els polítics han de dir una altra cosa: 
anem a lluitar per a la gent que té més dificultats, o el que sigui. 
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Finalment insisteix a dir que no se mouen, que estan paralitzades, les persones que ho haurien de fer, i 
que aquesta és la causa del mal estat en què es troben els serveis socials a Mallorca. 

La Sra. CIRER intervé per tancar el debat. 

Reafirma la seva confiança en el Govern de l’Estat, en el sentit que si des de l’equip de govern li fan 
arribar la informació sobre les necessitats que hi ha a Mallorca, si aquest ho considera oportú i 
necessari i si és possible adjudicar més de 1.000M€, es mostra convençuda que el Sr. Rajoy i la Sra. 
Mato faran tot lo possible perquè la quantitat que se determini pugui arribar, no només a les comunitats 
autònomes sinó a les diputacions, als consells insulars i als ajuntaments. 

Fa notar que és lògic que el Sr. Garau no comparteixi aquest principi, però destaca que ella sí que hi 
creu, raó per la qual el PP no se tancarà en banda en una xifra de 1.000M€, sinó que se debatrà en 
l’àmbit on pertoca fer-ho, i ja se veuran els resultats.  

Assegura que també té confiança en les mesures que s’emprenen en el marc d’actuacions determinades 
del Govern de l’Estat, en el marc de la lluita contra l’excussió social, amb una especial incidència sobre 
col·lectius determinats (infància, col·lectius de gent més vulnerable, etc).  

Torna a dir que ella hi creu, en aquesta feina, i parteix des d’aquesta base; no exigeix que el Sr. Garau 
també la tengui, però vol deixar clar que ella sí que la té. 

Considera que és una oportunitat per al Consell de Mallorca i no hi veu cap amenaça ni cap perill, en el 
fet que el Sr. Bauzá, com a president del Govern balear, hagi fet una conselleria i hagi nomenat una 
consellera de Serveis Socials.  

Diu que únicament lamenta una cosa: que s’hagi pres aquesta decisió un poc massa tard, perquè tant de 
bo a l’inici de la legislatura ja s’hagués diferenciat els àmbits de salut i el de serveis socials i s’hagués 
pogut tenir una dotació de serveis per tal de poder treballar en l’àmbit de la dependència i per coordinar 
les gestions necessàries. Torna a dir que tant de bo s’hagués pogut fer feina d’una altra forma.  

Per aquesta raó demana al Sr. Garau que no vulgui sembrar aquesta idea d’amenaça, referida al 
nomenament de la nova consellera com una intenció de passar per damunt del Consell de Mallorca, 
dient que absorbirà les competències d’aquesta institució, etc.  

Diu al Sr. Garau que ja es veurà, el que succeirà, però reitera que ella ho valora des de la seva 
confiança total en aquesta decisió, que permetrà una oportunitat per fer feina d’una manera més 
estricta, amb més dedicació, per aconseguir coses que per ventura durant els dos anys passats no han 
estat capaços d’aconseguir.   

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). 

 

La Sra. PRESIDENTA intervé, abans de passar a l’apartat de les interpel·lacions, per 
recordar que avui fa exactament una setmana que va morir el Sr. Joan Verger,  
expresident del Consell Insular de Mallorca. 

Fa constar, en nom seu i en el de tota la corporació d’aquesta institució, que lamenten 
aquesta pèrdua. Recorda que és el primer president del Consell de Mallorca que ha 
mort en els darrers anys i destaca que va representar dignament aquesta institució i 
que va fer una bona feina a favor de tota la ciutadania de Mallorca. 

També destaca la seva actitud atenta i dialogant amb tots i cadascun dels Grups 
polítics que formaren part del Consell de Mallorca durant el seu mandat.  

Expressa el condol dels membres de la institució a la seva família, a la seva dona i als 
seus dos fills.  
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INTERPEL·LACIONS 
 
PUNT 23. INTERPEL·LACIÓ  DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA  
SOBRE TEATRE PRINCIPAL DE PALMA 
 
Es dóna compte de la següent interpel·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:  TEATRE PRINCIPAL DE PALMA 
 
El grup de Consellers MÉS per Mallorca vol interpel·lar a la Presidenta del Consell de 
Mallorca respecte al Teatre Principal de Palma 
 
La PRESIDENTA anuncia que, vist que les dues interpel·lacions versen sobre el mateix tema i atès que 
no hi ha inconvenient per part de cap grup, es debatran de manera conjunta. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) fa notar, en primer lloc, l’estranyesa pel fet que hagin coincidit el 
PSOE i MÉS per Mallorca sobre el tema de les interpel·lacions i observa que això vol dir qualque cosa: 
que hi ha un tema que preocupa i aquest és el Teatre Principal. 

El Teatre Principal entén que és la nineta dels ulls del departament de Cultura del Consell de Mallorca 
i, si no ho és, ho hauria de ser perquè s’hi destina la partida més important del departament i representa, 
pràcticament, tota l’activitat cultural, musical i d’arts escèniques que gestiona el Consell de Mallorca i, 
per tant, també pensa que l’han d’aviciar al màxim. 

A continuació explica que la interpel·lació d’avui ve, sobretot, perquè han detectat, no sap si 
voluntàriament o involuntàriament –vol pensar que involuntàriament–, una manca de transparència en 
la gestió del Teatre Principal. 

Argumenta l’existència d’aquesta manca de transparència pel fet que hi ha tota una sèrie de preguntes 
fetes des de fa molt de temps que continuen sense contestar-se, almanco al grup MÉS per Mallorca. 
Aquestes preguntes, que llegirà a continuació, fan referència sobretot a les contractacions, és a dir, a la 
manera de contractar personal al Teatre Principal. 

Concretament hi ha una pregunta de dia 30 d’abril de 2012 que demana quines funcions i tasques 
desenvolupa una determinada persona a la Fundació Teatre Principal. Aquesta pregunta no ha estat 
contestada. 

Dia 10 de juliol de 2012 es va reiterar aquesta pregunta i s’especificava que en data 30 d’abril de 2012 
s’havia formulat la mateixa pregunta amb petició de resposta escrita i, atès que no se n’havia rebut cap 
resposta, tornaven a plantejar la pregunta en els mateixos termes però tampoc no s’ha contestada. 

Un altra pregunta de dia 1 d’octubre de 2012 sol·licitava quina relació laboral hi havia entre les 
persones que s’hi relacionaven per tal de saber si estaven o havien estat contractades, quin tipus de 
contracte tenien o havien tengut, quines retribucions havien rebudes i quina havia estat la data d’inici o 
de finalització del contracte. 

Remarca que aquestes preguntes no han estat contestades i el fet que fa molt de temps que esperen 
resposta. 

Ara que estan a punt d’arribar a un acord tots els portaveu per elaborar un codi ètic i de transparència 
d’aquesta institució, mitjançant la comissió creada a tal efecte, considera que és imprescindible que 
aquestes preguntes siguin contestades i, per això, han presentat avui aquesta interpel·lació davant el Ple 
després de molt de temps d’esperar resposta a les preguntes plantejades. 
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El Sr. DALMAU (PSOE) indica que precisament aquesta coincidència en el tema de les 
interpel·lacions és símptoma no només que aquesta qüestió els preocupi sinó que els ocupa i, a més a 
més, deixa palès que han hagut d’arribar fins al Ple del Consell de Mallorca perquè no han pogut aclarir 
cap informació a la Junta de Patrons, que és el màxim òrgan del Teatre Principal. 

Observa que resulta difícil per als representants de l’oposició fer la seva feina de control a la Junta de 
Patrons perquè hi ha una evidentment manca de documentació, un retard absolut a l’hora de respondre 
preguntes formulades fa més d’un any i algunes no han estat contestades, perquè sembla que hi ha una 
improvisació important al darrere i perquè sembla que hi ha també un desinterès per la tasca de control 
de l’oposició a la Junta de Patrons del Teatre Principal. 

Ara farà dos anys que la Sra. Moner va entrar com a gerent del Teatre Principal, “com un bou en una 
casa d’encants” –com es diu en bon mallorquí– i encara no es cansa de manifestar que va venir a posar-
hi ordre però encara no han pogut descobrir què ha posat en ordre i, en canvi, sí que hi han trobat 
desordre. 

La Sra. Moner va dir que, com que era una persona que li agradava la comèdia, es veia prou capacitada 
per gestionar l’emblema de la cultura a Mallorca, el Teatre Principal. Certament ha quedat palès que 
gestora no, però comedianta sí que ho ha estat. 

Fa un any i busques que també varen contractar una empresa per tal de millorar la gestió del Teatre 
Principal. Ha passat un any i no saben absolutament res sobre les mesures que ha pres aquesta empresa, 
sobre què ha passat amb les propostes d’externalització dels cors –que després es va tornar enrere–, 
sobre el pla de màrqueting que no s’està complint com era previsible, sobre la qüestió del concert de 
ticketing (gestió automatitzada de bitllets) de la qual també se’n va parlar, etc. 

En un any han estat incapaços de donar llum a tot aquests aspectes que vertaderament els preocupen 
però, per altra banda, sí que és cert que també fa un any els varen sobtar amb l’acomiadament d’una 
sèrie de treballadors que, emmarcats dins les retallades injustificades que va fer el Consell de Mallorca, 
se n’anaren al carrer purament per motius ideològics perquè, si no és per aquesta raó, no es justifica que 
a dia d’avui hi hagi altres persones contractades novament. 

Poden parlar també del tema de les obres. En dos anys ha estat impossible, per part de l’oposició, poder 
aclarir absolutament res sobre aquest tema. L’esmena de deficiències d’obres que la Sra. Moner va 
anunciar que farien el passat mes d’agost no s’ha ni enllestit però a la Junta de Patrons sí que varen 
anunciar la redacció d’un nou informe pericial detectant les deficiències de les obres, un informe 
pericial que ja és a la casa i que ha de servir per esbrinar, d’una vegada per totes, quines són les 
deficiències. 

Observa que aquesta qüestió tothom la té molt clara i creu que, sincerament, s’està perdent el temps i 
espera –li diu a la presidenta i als membres de l’equip de govern– que no sigui de forma intencionada. 

També fa un any que es va rescindir el contracte de l’anterior director artístic, assumpte que, per cert, 
hauran d’aclarir els jutjats per mor de la improvisació i la imposició de la Sra. Moner d’estimar-se més 
com a director del Teatre Principal aquell que li feia de director on ella cantava. 

La gestió en l’administració pública, com tothom sap, té una sèrie de requisits que s’han de complir i 
que en els casos tan del director artístic com de l’ajudant de direcció no està succeint. 

És competència del Ple del Consell de Mallorca, ateses les seves atribucions, atorgar a funcionaris, alts 
càrrecs i similars la compatibilitat adient, cosa que no s’ha produït amb el director artístic ni amb 
l’ajudant de direcció del Teatre Principal. 

Enguany, de dia 18 de gener fins dia 10 de febrer, el Sr. Moreno –el director artístic del Teatre 
Principal– sense tenir les autoritzacions preceptives que, tal i com indica el seu contracte, han de ser 
l’expressa autorització de la Junta de Patrons i la declaració de compatibilitat per part del Consell de 
Mallorca, va anar a Madrid a dirigir l’orquestra de la comunitat autònoma de Madrid. 

Ara bé, la pregunta és quants dies es va absentar el Sr. Moreno, ja que els assaigs també compten? Què 
va deixar de percebre durant aquests dies? Quan es va reincorporar, de bell nou, al Teatre Principal? 

El seu Grup és sabedor que l’equip de govern no controla massa el tema de les compatibilitats però –li 
diu al Sr. vicepresident– o bé el Sr. Moreno deixa de fer bolos o l’han de fer cessar del seu càrrec de 
forma immediata. 
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Afegeix que, a més d’això, poden parlar d’altres temes que també són de màxima preocupació. 

Des de l’entrada del director artístic s’han produït contractacions –que espera que siguin de forma 
casual– que tenen relacions familiars amb el Sr. Moreno com, per exemple, la Sra. Corbacho que és 
una treballadora que, a pesar de tenir oberts diferents expedients per no assistir al seu lloc de feina, 
torna a estar contractada al Teatre Principal. 

A més a més, en la passada reunió de la Junta de Patrons varen demanar explicacions respecte de les 
possibles contractacions irregulars arran d’unes informacions aparegudes en premsa però ningú –ni tan 
sols el president de la Junta de Patrons– no va poder oferir cap informació sobre aquesta qüestió. 

Considera que tota aquesta argumentació posa de manifest que tota la gestió de la gerent del Teatre 
Principal està sota sospita i demana per què interessa més la contractació “dels seus” que no una gestió 
eficaç, eficient i responsable del teatre públic de Mallorca. 

Cada dia que passa, amb l’actual crisi que patim, és més difícil fer cultura a Mallorca, just en una època 
com l’actual quan, per exemple, en el món del teatre hi ha més autors que mai i més iniciatives 
interessants fora de l’àmbit tradicional.  

El microteatre o el teatre de barra són un èxit i és teatre fora del teatre. Teatre que es fa fora del teatre 
perquè, com és el cas del Principal, en molts de casos és difícil accedir-hi perquè són moltes les 
barreres que es posen a l’hora de poder utilitzar un espai que és públic i de tots els mallorquins. 

La Sra. Moner, a més, afegeix al banyat perquè oblida la creació d’autors de Mallorca que tenen poca 
presència al teatre de tots. El seu Grup considera que totes aquestes qüestions, totes importants, havien 
de tenir una resposta urgent i necessària en aquest Ple. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) es dirigeix, en primer lloc, al Sr. Font i 
li diu que ell, com a vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, és el responsable del Teatre 
Principal però també del departament de Cultura del Consell de Mallorca i, tot i que certament s’ha de 
tenir cura del Teatre Principal, no és exclusivament l’única funció del departament. 

En quant a la política del Teatre Principal, fa notar que li agradaria que quedàs clar que el mateix 
interès que sembla que l’oposició té ara al Ple l’haurien de tenir a la Fundació perquè tots els membres 
del Patronat de la Fundació són responsables de l’adequat funcionament del Teatre Principal i, a més a 
més, estan al corrent de tot el que s’està duent a terme allà. 

L’oposició coneix perfectament quina és la política del Teatre Principal atès que ha estat constatada a 
totes les reunions de la Junta de Patrons: és una política que no genera dèficit, una política d’estalvi, 
d’optimitzar els recursos existents i de regularitzar les quantitats pendents des de l’any 2008. 
Concretament el Teatre Principal, a data d’avui, ha pagat 3.934.000€ en factures de proveïdors a part 
del que suposen les obres d’infraestructures que s’hi han executat. 

Així doncs, considera que darrere aquests pagaments hi ha una bona gestió per part de la gerent del 
Teatre Principal en quant a fer sostenible i possible el futur del teatre i, de fet, el teatre ha surat gràcies 
a la gestió d’aquest equip de govern i la gerent ja que, gràcies a aquesta gestió, s’ha superat 
l’embargament d’1,3M€ més 400.000€ d’interessos derivats d’una nefasta gestió de l’anterior director 
que va renunciar als avals i garanties que permetrien exigir responsabilitats per deficiències o 
irregularitats a les obres. Això sí que és una manca de responsabilitat i de rigor en la gestió del Teatre 
Principal. 

El principi que guia la gestió del Teatre Principal és oferir als espectadors producció pròpia. Ara s’hi 
està fent sarsuela –que abans no se’n feia–, òpera amb 5 espectacles diferents i 28 representacions –
abans només se’n feien 2 o 3 espectacles amb 4 o 5 representacions–, s’hi ha incorporat la dansa 
(ballet), l’Orquestra Simfònica també fa la temporada al Teatre Principal, s’hi ha incorporat òpera 
familiar amb un gran èxit i també obres de teatre adreçades als infants per tal de generar nous públics. 

A més d’aquesta estructura, s’hi han muntat altres espectacles teatrals com concerts, actes 
institucionals, actuacions benèfiques, etc. 

El Teatre Principal considera que el seu cor n’és la raó principal ja que, sense el cor, seria impossible 
dur a terme totes aquestes programacions que ha explicat. 

Alhora també potencien els artistes locals els quals són tots seleccionats amb càstings i és la pràctica 
que es duu a terme en tots els espectacles de producció pròpia. Per tant, també s’ajuda a la reactivació 
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del sector tot contractant artistes mallorquins com ballarins i actors així com altre personal com 
menestrals propis de l’ofici. Per altra banda també s’està duent a terme la recuperació de produccions 
pròpies com a manera d’estalviar i, al mateix temps, de generar activitat econòmica dins el sector. 

En quant a la contractació al Teatre Principal, assegura que és totalment transparent i, per tant, refusa 
l’afirmació gratuïta que s’ha fet en dir que al Teatre Principal hi ha acomiadaments per raons 
ideològiques, la qual cosa nega que sigui així. 

Tot seguit explica que la reestructuració de recursos humans que es va dur a terme al Teatre Principal 
va ser suggerida pel mateix professional que l’anterior equip de govern va contractar per dissenyar 
l’estructura de recursos humans del Teatre Principal. 

Sí que és cert que el Teatre Principal, per tal de garantir la seva continuïtat, va tenir necessitat d’un 
equilibri i va haver de fer una regularització de la plantilla de recursos humans. Remarca que pot 
asseverar que, en aquests moments, la gestió del Teatre Principal és totalment transparent i que intenten 
millorar tot allò que sigui millorable. 

Pensa que la figura del director, Sr. José María Moreno, està assolint els objectius del Teatre Principal i 
recorda que la Junta de Patrons va autoritzar –i l’oposició no hi va posar cap objecció– que el Sr. 
Moreno, durant les dates que el Sr. Dalmau ha indicat, se traslladàs a Madrid a fer-hi una sèrie 
d’actuacions. 

A les actes de la Junta de Patrons consta que tots consideren que és bo i és positiu que un director del 
Teatre Principal pugui compatibilitzar feines i, a més a més, el seu contracte així ho estipula i així ho 
feia també l’anterior director.  

Ressalta que és beneficiós per al Teatre Principal i per a la seva producció i riquesa artística que el 
director no estigui ancorat i tancat al Teatre Principal sinó que, per contra, pugui tenir altres 
experiències dins el món artístic i, de fet, l’oposició ha manifestat que això ho considera positiu. 

Així doncs, l’equip de govern posarà en marxa els instruments legals per tal que el Sr. Moreno pugui 
tenir la compatibilitat així com la normativa legal permet però, no obstant això, creu que aquesta és la 
voluntat de tots perquè així ho feia l’anterior equip de govern i, de la mateixa manera, l’actual govern 
entén que el director del Teatre Principal ha de poder ser compatible per poder dur a terme l’activitat 
que li correspon i més si tenen en compte que així consta en el seu contracte i així ho acordà la Junta de 
Patrons sense que ningú no s’hi oposàs. 

Afegeix que totes les contractacions que es fan al Teatre Principal segueixen un criteri artístic i sempre 
passen per un càsting allà on poden participar totes les persones que reuneixin els requisits i la 
competència adequada des del punt de vista del criteri artístic. 

Pel que fa al Sra. Sílvia Corbacho, comenta que és una persona que està contractada pel Teatre 
Principal en règim de “compte propi”, percep una remuneració que no arriba a 600€ mensuals i 
desenvolupa les funcions que la directora gerent li encomana. 

A continuació fa notar que tot el que ha explicat no és més que una pinzellada sobre el Teatre Principal 
el qual considera que varen salvar d’una situació gravíssima (una situació de fallida, una situació de 
deute amb l’administració de prop de 10,7M€ i un deute descomunal amb els proveïdors de més 
d’1,7M€). 

Avui en dia el Teatre Principal està pagant pràcticament al dia les factures i s’hi estan duent a terme 
programes d’optimització de recursos i d’infraestructures. A mode d’exemple comenta que, arran de la 
darrera revisió del consum elèctric, s’ha signat un contracte nou que suposa un estalvi de 35.000€ 
anuals en la despesa de corrent elèctric i també està optimitzant tot el magatzem –el valuós magatzem– 
de vestuari i de tot tipus d’utillatge que té el Teatre Principal. 

A més de tot això, també s’estan duent a terme produccions pròpies que llavors lloguen a altres teatres i 
eviten, sempre que sigui possible, llogar produccions d’altres teatres, cosa que sí que es feia abans i que 
implica va haver de pagar quantitats importantíssimes per aquest concepte. 

En aquest moment poden dir que les produccions d’òpera se situen al voltant de 25.000€ per funció 
mentre que les previsions de les campanyes d’òpera que feia l’anterior equip de govern suposaven entre 
75.000€ i 90.000€ de cost per funció.  
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Per tot això, creu que avui poden assegurar que el Teatre Principal té present i té futur, és sostenible i 
ofereix una programació que és ben acceptada per Mallorca ja que, a data d’avui, el públic supera les 
45.000 persones i, per tant, creu que la temporada 2012-2013 batrà un rècord d’assistència. 

En quant a les obres, assegura que no les oblida i que hi estan fent feina però no ha estat una qüestió 
fàcil perquè just trobar la paperassa ha estat complicadíssim atès que no hi havia un expedient unitari 
sinó papers per aquí i papers per allà. 

Tot i això, s’hi està fent feina i en breu espera poder comptar amb un informe tècnic que permetrà que 
llavors aquesta institució pugui prendre la decisió més oportuna d’acord amb la informació de què 
disposi. 

Per concloure, indica que procura contestar a tot allò que li demanen però reconeix que, així i tot, pot 
ser que hi hagi qualque pregunta que no ha hagi estat contestada per escrit i fa constar que darrerament 
ha signat moltes respostes i que moltes de les que avui han estat plantejades al Ple ja estan contestades. 

El Sr. FONT comenta que entén que el Sr. Rotger necessita, cada vegada que ha de fer una intervenció 
sobre el Teatre Principal, dir que l’anterior equip de govern ho va fer molt malament i matisa que ho 
entén perquè ha de reforçar, de qualque manera, la seva actuació i, per tant, fa servir un element que 
per ell és negatiu a mode de reforç positiu de la seva actuació i de la gerent del Teatre Principal. 

A part d’això, aclareix que ha insistit en una cosa molt concreta i hi tornarà insistir atès que el Sr. 
Rotger pràcticament no li ha contestat. La qüestió és que el seu Grup té 3 preguntes (la primera des de 
fa més d’un any) que no s’han contestat. Creu que, com a mínim i davant la voluntat que tenen tots per 
tirar endavant amb el codi ètic, aquesta qüestió s’ha d’arreglar. 

Per això li demana al Sr. Rotger que aquestes 3 preguntes siguin contestades (puntualitza que en realitat 
són dues preguntes atès que la tercera és la reiteració d’una altra) i anuncia que, mentre les preguntes 
no siguin contestades satisfactòriament per escrit, MÉS per Mallorca no aprovarà el codi ètic. 

El Sr. DALMAU li diu al Sr. Rotger que l’entén perquè té un tarannà bastant conciliador i així procura 
fer-ho a totes les àrees del seu departament però, tot i que no ho reconeixerà públicament, té un 
problema dins Cultura que es diu Teatre Principal, concretament la gestió del Teatre Principal. 

Aquest tema li està donant darrerament molts de maldecaps perquè hi ha una persona al capdavant que 
no gestiona de manera eficient i així com toca el Teatre Principal que és l’emblema de la cultura de 
Mallorca. 

A més a més, assegura que hi ha qüestions que encara li generen més dubtes després de la intervenció 
del Sr. Rotger i és que no s’ha entemut (ni la ciutadania ni el sector del teatre tampoc) que el Teatre 
Principal hagi intentat reactivar aquest sector quan, de fet, hi ha hagut queixes que s’han fet 
públicament perquè es considera que hi ha un abandonament institucional del món de la cultura a 
Mallorca. 

Puntualitza que hi ha plataformes que estan reivindicant que hi hagi una certa decència, des dels poders 
públics, en quant a l’aliment de l’ésser humà –que és la cultura– i, per això, quan el Sr. Rotger parla de 
reactivació, no sap què es reactiva. 

Refusa, per altra banda, l’argument del Sr. Rotger en dir que s’ha parlat de qüestions que no s’han 
superat i l’insta a aclarir exactament a què es refereix i si potser s’està referint a unes obres que s’hi 
varen fer i que presenten una sèrie de deficiències que són de domini públic. 

Si és això el que el Sr. Rotger considera prehistòria, doncs resulta que va passar just fa dues 
legislatures, precisament quan el Partit Popular governava amb Unió Mallorquina i el Grup Socialista 
tan sols vol saber realment què va succeir i el Sr. Rotger, com a màxim responsable, també hauria 
d’estar interessat en saber què va passar i observa que li estranya que diu que li ha costat moltíssim 
trobar tota la paperassa quan existeixen dos informes pericials al respecte. 

Per altra banda, el Sr. Rotger ha comentat que el Sr. Moreno té una autorització expressa de la Junta de 
Patrons i, en aquest sentit, diu que allò que s’ha de fer és revisar el contracte laboral del Sr. Moreno. 

Tot i que no dubta del prestigi ni de la feina del Sr. Moreno, remarca que no és possible que aquesta 
persona, que està sotmesa a una legislació, no l’acompleixi i el Consell de Mallorca permeti que 
aquesta persona, sense tenir la compatibilitat arreglada, se’n vagi a fer bolos. El seu contracte diu molt 
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clarament que necessita autorització expressa de la Junta de Patrons del Teatre Principal atorgada pel 
Ple del Consell de Mallorca. 

A aquest Ple del Consell de Mallorca han vengut moltes sol·licituds de compatibilitats de funcionaris, 
alts càrrecs i similars però no la del Sr. Moreno i, com que aquesta autorització no és completa, és 
evident que hi ha una irregularitat des del mes de febrer i que cal que el Sr. Rotger solucioni. 

Retreu que en el mes de maig de 2013, després d’un any i busques de tenir contractat el Sr. Moreno, no 
s’hagi fet encara l’informe pertinent per dur la qüestió sobre la comptabilitat del Sr. Moreno al Ple del 
Consell de Mallorca. Assegura que li costa creure que sigui així quan, en segons quins altres aspectes, 
hi ha modificacions de contractes que les hi duen en dos dies. 

Per altra banda sol·licita al Sr. Rotger que aclareixi quina retribució percep la Sra. Corbacho al Teatre 
Principal. Ara acaba de dir que no arriba als 600€ però, en altres ocasions, ha dit que no passava dels 
500€ i, fins i tot, altres vegades ha parlat de poc més de 400€. Per això, el seu Grup dubta de quant 
cobra aquesta senyora, quantes hores fa al Teatre Principal, etc., perquè el Sr. Rotger, en lloc d’aclarir 
aquest tema, encara hi ha posat més dubtes sobre aquesta situació. 

Per finalitzar assenyala que el seu Grup se’n podria sentir coresponsable de la gestió del Teatre 
Principal perquè forma part de la Junta de Patrons però se’n sentiran coresponsables des del moment 
que les decisions es prenguin de manera coherent, eficient i amb consens entre totes les forces 
polítiques. 

El Sr. ROTGER apunta que la resposta sobre les retribucions de la Sra. Corbacho ha estat molt clara i 
remarca que, sense entrar en el detall dels cèntims, es tracta de la quantitat aproximada que li ha dit 
abans. 

Adverteix, a més a més, que no creu que s’hagi demanat mai al Ple del Consell de Mallorca què cobra 
cap altre treballador o professional d’aquesta institució. 

Tot seguit qualifica el discurs del Sr. Dalmau com un monòleg quan parla de l’abandonament del món 
de cultural per part de les institucions, afirmació que rebutja totalment perquè no és certa. 

En aquest sentit, li recorda que ha posat damunt la taula dades molt concretes sobre la gestió del Teatre 
Principal i li ha dit que s’ha fet el més important, és a dir, que el Teatre Principal pugui continuar essent 
sostenible i que pugui pagar els seus compromisos i, per això, assegura que evidentment se n’ha 
millorat la gestió. 

Respecte al que apuntava el Sr. Font, comenta que no sap exactament a quines preguntes es refereix i 
que diu que estan pendents de contestar però, tot i això, repassarà les preguntes formulades per veure 
quines puguin estan pendents i les contestaran ben aviat perquè, com ja ha dit, la gestió que fan és 
d’una total i absoluta transparència. 

Recorda igualment que ha explicat els criteris de gestió del Teatre Principal i que, d’aquests criteris, el 
principal és que el teatre no generi dèficit. També ha explicat el rendiment i el retorn que tenen totes les 
actuacions incloses en la programació del Teatre Principal. També ha explicat la consideració que 
tenen amb els cors del Teatre Principal que són essencials per a la institució. Ha explicat, igualment i 
amb tots els detalls, la situació en què es troben actualment les obres i que, quan aquesta institució doni 
compte de la situació de les obres, serà perquè l’informe sigui complet. 

Observa que en aquesta casa, fins ara, no hi havia cap informe complet sobre la situació de les obres 
perquè els ha costat molt de temps poder trobar tots els papers i aconseguir la col·laboració dels 
responsables tècnics de l’execució de les obres. Quan el tema estigui solucionat, es plantejarà davant la 
Junta de Patrons amb tot luxe de detalls perquè se’n puguin fer les valoracions que calguin sobre les 
decisions pertinents. 

Reitera que la gestió del Teatre Principal ha millorat i li diu al Sr. Font que si ha fet referència a uns 
temes concrets ha estat perquè el Sr. Dalmau els ha tret. En tot cas, la situació és que no entén perquè 
l’anterior equip de govern va decidir tornar uns avals i més quan no hi havia uns terminis fixats per fer-
ho. 

En cas que ara s’hagin d’esbrinar responsabilitats sobre l’execució de les obres, els esmentats avals no 
estan a disposició d’aquesta institució, cosa que no entén i que és un argument a tenir en compte. 
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Per concloure destaca que, segons el seu parer, el Consell de Mallorca i la Fundació Teatre Principal 
estan duent a terme una gestió positiva encara que, evidentment, cal millorar perquè en el món de la 
cultura sempre s’han de fer coses però, no obstant això, el camí que duen és un camí que permet 
complir els compromisos que adquireixen, optimitzar tots els recursos que hi ha i que, en aquests 
moments, les distintes reclamacions judicials o demandes interposades totes han estat rebutjades 
donant-li la raó, per tant, a la institució i, en definitiva, als criteris que el Consell de Mallorca ha 
aplicat. 

 
 
PUNT 24. INTERPEL·LACIÓ  DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE SITUACIÓ GENERAL DEL TEATRE PRINCIPAL. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
FRANCESC DALMAU FORTUNA, com a conseller del GRUP SOCIALISTA LA 
CONSELL DE MALLORCA, d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament 
Orgànic, formula, per al proper Ple ordinari, al Vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports, el Sr. Joan Rotger Seguí, la següent interpel·lació. 
 
TEMA: SITUACIÓ GENERAL DEL TEATRE PRINCIAL 
 
El GRUP SOCIALITA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar al 
Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, el Sr. Joan Rotger Seguí, sobre la 
SITUACIÓ GENERAL DEL TEATRE PRINCIAL. 
 
Aquest punt s’ha debatut en el punt anterior. 

 
 
PREGUNTES 
 
La Sra. PRESIDENTA demana, abans d’entrar en el torn de preguntes, si es mantenen 
totes o se’n retira qualcuna. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) anuncia la retirada de la pregunta núm. 32 perquè ja ha 
estat contestada per escrit. 

El Sr. FONT (Més per Mallorca) anuncia que, durant el torn de preguntes dels 
consellers del Partit Popular, el seu Grup abandonarà la sala. 

 
 
PUNT 25. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. COLOMAR TERRASA 
VENTANYOL AL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ (CURSA INFANTIL ULTRA 
KIDS) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Ens pot explicar la II edició de la Cursa Infantil ULTRA KIDS a la Serra de 
Tramuntana? 
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La Sra. TERRASSA (PP) comenta que el passat dia 24 de març, el Consell de Mallorca va organitzar al 
santuari de Lluc la segona edició de la cursa infantil de muntanya “Ultra Kids Serra de Tramuntana” 
per mitjà de la Direcció Insular d’Esports amb la col·laboració de la Direcció Insular de Medi Ambient, 
l’Ajuntament d’Escorca, la Federació d’Escalada i Muntanyisme i altres agrupacions col·laboradores 

Aquest esdeveniment s’emmarca dins la fira “Natura i Esport” d’Escorca que és un projecte que 
potencia l’esport, la natura i la solidaritat. A continuació formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) explica que l’objectiu principal 
d’aquesta activitat és fomentar l’esport de muntanya entre els nins i, a més a més, fomentar l’esport en 
família i inculcar respecte per la muntanya, el medi ambient i la natura tot fent-ho compatible amb 
aquest tipus d’activitats. 

A la vegada també és una cursa oberta a tots els nins que hi vulguin participar i que són acompanyats 
pels seus familiars els quals també poden gaudir d’activitats esportives complementàries. 

Enguany també s’ha de tenir en compte que s’hi va afegir una iniciativa solidària amb la qual cosa 
s’establí un preu d’inscripció de 5€ i els doblers recaptats s’han destinat íntegrament al programa 
“Gotes per al Níger” d’Unicef. 

Així doncs, la valoració d’aquesta activitat és positiva i el seu Departament manté l’ànim de continuar 
amb aquest tipus d’activitats al llarg de l’any. 

 
PUNT 26. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MARGALIDA GINARD 
MESQUIDA A LA SRA. CATALINA CIRER ADROVER (BALANÇ UNITAT 
MÒBIL SERVEI IMAS GESTIONAT PER CREU ROJA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quin balanç ens fa de la Unitat Mòbil del servei de l’IMAS gestionat per Creu Roja? 
 
 
La Sra. GINARD (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) respon tot seguit. 

Explica que les UME són un servei establert principalment a Palma, atès que és on se concentra el 
major nombre de persones sense sostre. Tot i això, de forma puntual ha tengut actuacions a la part 
forana de Mallorca. 

Posa l’exemple de Pollença, que va sol·licitar una actuació determinada, atès que la batlessa és present 
a la bancada del PP, i n’és testimoni. Diu que aquestes actuacions també s’han produït en altres 
municipis que ho han requerit, però reitera que les actuacions principals s’han fet a Palma. 

Informa que l’any 2012 han estat ateses 1.036 persones, de les quals 799 són homes i 237 són dones. 
En el cas de 513 persones se tractava d’un primer contacte durant aquest any.  

Explica que des de les UME s’han realitzat 13.764 actuacions de cobertura de necessitats bàsiques i 
24.385 actuacions han facilitat processos d’inserció.  

Quant a la tipologia dels usuaris atesos, explica que se classifiquen en tres grups: persones sense llar 
permanent (280 persones), persones sense llar temporal (610 persones) i persones que no es troben al 
carrer però sí en situació d’exclusió social (146 persones).  

Destaca que se tracta d’un servei molt important, destinat a un col·lectiu vulnerable de la nostra 
població de Mallorca, especialment de la ciutat de Palma i que valora molt positivament la gestió que 
fa la Creu Roja en aquest servei, la titularitat del qual és de  l’IMAS.  
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PUNT 27. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ANTÒNIA ROCA 
BELLINFANTE AL SR. BERNARDÍ COLL MARTORELL (TALLER 
PARTICIPACIÓ CIUDADANA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Ens pot explicar en que ha consistit el Taller de Participació Ciutadana organitzat per 
la seva Conselleria per activar l’economia local basada en el patrimoni? 
 
 
La Sra. ROCA (PP) comenta que el passat mes de març la Conselleria de Cooperació Local va 
organitzar el primer taller de participació ciutadana per incentivar l’economia local basada en el 
patrimoni i tot seguit formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. COLL (conseller executiu de Cooperació Local) explica que es tracta d’un taller participatiu que 
s’emmarca dins un projecte europeu que té, com a objectiu, la identificació de recursos, idees i accions 
que puguin ser susceptibles de promocionar econòmicament el territori. 

A través d’aquests projectes s’aniran fent tallers a diferents pobles sempre que no siguin pobles que 
tengui basada la seva economia en el turisme, és a dir, principalment seran pobles d’interior i, 
concretament, el primer taller es va fer a Alaró i va comptar amb una participació de més de 70 
persones. 

Les conclusions d’aquests tallers serviran d’input per promoure l’economia i llavors hi haurà una 
trobada dels 10 països que formen part del projecte per tal d’extreure conclusions d’aquests tallers 
participatius i emetre’n unes recomanacions. 

 
PUNT 28. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOSEPH OLIVER REBASSA 
AL SR. BERNARDÍ COLL MARTORELL (JORNADES DEBAT SOBRE 
AVANTPROJECTE REFORMA ADMINISTRACIÓ LOCAL) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quina valoració de les Jornades de Debat sobre l’Avantprojecte de Reforma de 
l’Administració Local? 
 
 
El Sr. OLIVER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. COLL (conseller executiu de Cooperació Local) respon a continuació. 

Informa que la participació en aquestes xerrades va ser totalment positiva. Se pot dir que hi varen 
assistir pràcticament tots els secretaris de tots els municipis de Mallorca, com també els batles i els 
regidors. Diu que se va obrir un debat molt interessant que va permetre extreure’n moltes conclusions, 
que se varen comunicar a la FELIB per tal de poder fer feina conjuntament.   

 
PUNT 29. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN JOSÉ SARD 
FLAQUER AL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ (COMISSIÓ MIXTA BISBAT-
CONSELL DE MALLORCA SOBRE ELEMENTS PATRIMONIALS 
L’ESGLÉSIA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
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Com valora la posada en marxa la Comissió mixta Bisbat  - Consell de Mallorca en 
matèria de elements patrimonials de l’església de Mallorca? 
 
El Sr. SARD (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé tot seguit. 

Explica que la Comissió Mixta Bisbat-Consell de Mallorca ja se va constituir mentre encara hi havia el 
Bisbe Murgui i amb la incorporació del nou Bisbe Salinas se va fer la primera reunió de treball, amb un 
ordre del dia en el qual se varen valorar les distintes propostes de l’Església, referides a la valoració del 
patrimoni cultural, a més d’altres esdeveniments de caire cultural.  

En conseqüència, la valoració és positiva perquè se dona compliment a la Llei de Patrimoni de les Illes 
Balears. Fa notar que d’aquestes reunions només en pot sorgir una major coordinació, un rendiment 
òptim i una correcta definició de prioritats que permetin fer les inversions necessàries i valorar 
correctament la restauració del patrimoni cultural. 

 
PUNT 30. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(SUBSCRIPCIONS PER LA XARXA DE BIBLIOTEQUES) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Ens podria dir quines subscripcions a diaris o revistes locals, estatals o internacionals 
paga, a dia d’avui, el Consell de Mallorca a la Xarxa Pública de biblioteques dels 
diferents ajuntaments de Mallorca? 
 
El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) explica que el Consell de Mallorca té 
en vigor el contracte per al subministrament, a les biblioteques del Consell i de la xarxa de 
biblioteques, de distintes revistes i diaris locals, nacionals i internacionals. 

Pel que fa a les revistes que se subministren a les biblioteques municipals que tenen convenis amb el 
Consell de Mallorca, comenta que són 136. Les revistes i diaris que rep la Biblioteca de Cultura 
Artesana, dependent de la Vicepresidència del Consell de Mallorca, són 67 més 6 diaris de tirada 
nacional i 7 diaris de tirada local. 

Afegeix que aquest subministrament es fa un cop que prèviament s’han posat en contacte amb les 
distintes biblioteques dels municipis ja que, de vegades, sol·liciten la substitució d’un títol per un altre 
per tal de proveir-se d’aquelles revistes o diaris que més es llegeixen. 

Per acabar, manifesta que li donarà un llistat de totes aquestes revistes i diaris al Sr. Font perquè no 
creu convenient haver de llegir ara els més de 200 títols. 

 
PUNT 31. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(PROJECTE CONSORCI SERRA TRAMUNTANA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
A part de pagar el sou del gerent del Consorci Serra de Tramuntana, quins projectes 
fa comptes engegar amb els 200.000 euros que hi ha pressupostats per aquest 
organisme? 
 
La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) respon tot seguit. 
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Assenyala que amb l’aprovació d’aquest pressupost, en principi, se destina una part al sou del gerent, 
que donarà un gran impuls a tot allò que fa referència a l’activitat del Consorci Serra de Tramuntana. 

Informa que, per tal d’estalviar costos, seguiran treballant de forma coordinada entre totes les 
administracions. Fa notar que algunes ja hi són presents, dins el consorci, com ara el Govern balear 
amb quatre representants, mentre que en el cas d’altres està pendent d’estudi la forma en què s’hi poden 
anar integrant, com és el cas dels ajuntaments. 

Observa que sempre se treballarà en coordinació, cercant sinergies, perquè el pressupost disponible és 
el que és i coneixen prou bé les limitacions econòmiques derivades de la mala situació econòmica.  

Comenta, d’altra banda, que malgrat tot, seguiran fent altres actuacions concretes, al llarg de 2013, amb 
aquest pressupost, com ara la creació d’una nova identitat corporativa de la serra de Tramuntana com a 
patrimoni mundial. Destaca el que suposa un paisatge cultural, s’impulsarà la pàgina web perquè volen 
que sigui la major i més actualitzada font d’informació per tota la gent que s’interessi per aquest indret.  

A més a més, se realitzarà material promocional turístic i també educatiu per divulgar els eixos 
fonamentals de la serra de Tramuntana per difondre dins les escoles els seus valors paisatgístics i 
culturals, amb una atenció prioritària a la promoció dels seus productes i serveis, amb vista a mantenir 
aquesta activitat econòmica que es fa complicada a causa de l’orografia del paisatge i pel sistema 
productiu que té.  

Assegura que se’n farà la promoció turística, amb presència a les fires turístiques amb material que 
sigui propi d’aquest indret, més enllà del sol i platja amb la intenció d’atreure turisme tot l’any.  

A més a més, s’establiran contactes amb les entitats que gestionen altres indrets semblants, que també 
són patrimoni mundial de la UNESCO, per conèixer com duen a terme, des de fa anys, la seva gestió. 

Torna a dir que cercaran la coordinació oportuna amb el Govern balear, el qual té competència, amb 
caràcter exclusiu, sobre molts d’aspectes de gestió de la serra de Tramuntana, com ara l’agricultura, la 
ramaderia, el comerç, etc.  

Per acabar adverteix que pot donar al Grup MÉS i al Grup del PSOE una llista detallada de les 
actuacions que s’han fet durant l’any 2013, perquè puguin tenir informació sobre les actuacions que no 
fa directament el Consell de Mallorca.  

Finalment, insisteix a destacar que el Consell de Mallorca actua de forma coordinada amb el Govern 
balear. 

 
PUNT 32. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ROSARIO SÁNCHEZ 
GRAU A LA SRA. MARGALIDA ROIG CATANY (SALDO DE 
TRESORERIA ALS COMPTES BANCARIS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quin és el saldo de tresoreria als comptes bancaris i, en especial, el dels dipòsits a 
termini on estan col·locats els imports rebuts de l'Estat del Conveni de Carreteres?  

 
Es retira. 

 
PUNT 33. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MERCEDES GARRIDO 
RODRÍGUEZ A LA SRA. MARIA SALOM COLL (PROGRAMA 
COMPLIMENT PENES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT)  
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
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Com està duent a terme el programa de compliment de penes en benefici de la 
comunitat al Consell de Mallorca?  
 
La Sra. GARRIDO (PSOE) comenta que el Consell de Mallorca, actualment, no té contracte ni de 
manteniment, ni de neteja ni de jardineria però han pogut saber que darrerament hi ha persones que han 
de complir penes en benefici de la comunitat i les estan complint al Consell de Mallorca. 

Si hom creu en la reinserció –i ella hi creu i n’és un ferma defensora–, també s’ha de creure en l’efectiu 
compliment de les penes perquè, sense el compliment de la pena, no s’arriba a la reinserció. 

Ara bé, també s’ha de creure que els llocs de feina estructurals, en uns moments que hi ha 6.200.000 
aturats a Espanya, no poden ser substituir per compliments de penes en benefici de la comunitat. 

A continuació formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) li respon que no sap si podrà contestar 
satisfactòriament la pregunta atès que la Sra. Garrido planteja una situació que actualment desconeix 
però sí que pot centrar la resposta en la feina de l’IMAS. 

En aquest sentit comenta que l’IMAS, ja des de la legislatura anterior, manté relacions amb Institucions 
Penitenciàries però d’ençà que està al capdavant del departament no ha trobat cap document formal que 
empari les relacions que hi pugui haver entre ambdues institucions. 

Per tal de donar cobertura legal a una sèrie d’actuacions com la possibilitat que la gent tengui un futur 
professional quan surti de complir una pena a un centre penitenciari, en el mes de febrer de 2012 varen 
signar un conveni entre el secretari general d’Institucions Penitenciàries, Sr. Ángel Yuste, i ella 
mateixa com presidenta de l’IMAS. 

Aquest conveni de col·laboració, del qual després li farà arribar una còpia a la Sra. Garrido, té com 
objectiu el compliment de penes de treball en benefici de la comunitat i bàsicament s’ha centrat en 
l’àrea de Gent Gran. 

En concret, l’any 2012 per la residència de Felanitx varen passar 7 persones en compliment d’aquestes 
mesures i que en 2013 només n’hi ha una de moment. L’any 2012 a la residència de La Bonanova hi va 
anar una persona i a Llar dels Ancians n’hi varen anar sis mentre que en 2013 no n’hi ha cap perquè 
Institucions Penitenciàries no ha enviat cap persona ni a La Bonanova ni la Llar dels Ancians. 

Per concloure, reitera que passarà una còpia d’aquest conveni a l’oposició perquè en puguin veure el 
contingut.  

La. Sra. GARRIDO agraeix l’explicació donada per la Sra. Cirer però matisa que la seva pregunta era 
en relació al Consell de Mallorca i assenyala que, de fet, han tengut coneixement que s’estan fent 
tasques de jardineria amb persones que estan fent compliments de penes.  

Així doncs, recalca que la pregunta anava dirigida en aquest sentit i mostra la seva conformitat amb 
rebre’n resposta en un altre moment per part de la consellera executiva del departament corresponent. 

 
PUNT 34. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FERRÀ 
MARTORELL AL SR. BERNARDÍ COLL MARTORELL (SERVEI SUPORT 
I ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS AJUNTAMENTS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Com realitza el servei de suport i assistència tècnica als Ajuntaments?  
 
El Sr. FERRÀ (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

Tot seguit recorda que el PP, dins el seu programa electoral, té un punt referit al Departament de 
Cooperació Local, que llegeix textualment.  

En acabar, fa notar al Sr. Coll que és un objectiu molt ambiciós. 
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El Sr. COLL (conseller executiu de Cooperació Local) respon tot seguit. 

Diu que, efectivament, no han deixat sense resposta cap de les consultes que els hagin formulat els 
ajuntaments. 

Assegura que si no era suficient el Departament de Cooperació Local n’han consultat d’altres, per tal 
de poder donar compliment a la petició formulada.   

    

PRECS 

No n’hi ha. 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

No n’hi ha. 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-005219  a  A-005364. 

El secretari general     La presidenta  
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DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

13/03/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT MERCANTIL NÚM.1 
DE PALMA, ACTUACIONS DE CONCURS 
52/12 SECCIÓ VI 

NÚM.D.42/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

07/03/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE 
PALMA, ACTUACIONS PO 91/2008 

NÚM.D.38/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12/03/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE 
PALMA, ACTUACIONS PO 232/2012 

NÚM.D.41/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

05/03/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.2 
ABANS MIXT. NÚM.5 DE MANACOR, 
EXP.108/09 

NÚM.D.28/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12/03/13 NO ADMETRE A 
TRÁMIT I 
DESESTIMAR 

RECURS ADMINISTRATIU INTERPOSAT 
CONTRA LA " SUPRESSIÓ ÍNTEGRA DE 
LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES 
DE DESEMBRE DE 2012 I DE LA PAGA 
ADDICIONAL DE C. ESPECÍFIC O 
PAGUES EQUIVALENTS" 

A.C.B I G.B.S  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

03/04/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.1 DE 
PALMA, ACTUACIONS 755/12 

NÚM.D.49/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

21/03/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.4 DE 
PALMA, ACTUACIONS 941/12 

NÚM.D.47/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

20/03/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.12 DE PALMA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 3955/2012 

NÚM.D.46/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

20/03/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.1 DE 
PALMA, ACTUACIONS 959/12 

NÚM.D.48/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

20/03/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.10 DE PALMA, , NÚM.4000/2009 

NÚM. D.45/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

19/03/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE 
PALMA, ACTUACIONS PO 282/12 

NÚM. D.44/13  

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/03/13 RECTIFICACIÓ 
DECRET 

DATA 3 DE MAIG DE 2011 DE 
READAPTACIÓ DEL PROGRAMA DE 
FINANÇAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
GENERAL DE COOPERACIÓ 
ECONÓMICA LOCAL 

  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/03/13 APROVACIÓ  NÓMINA DEL MES DE FEBRER DE 2013 CONSORCI SERRA 
TRAMUNTANA PATRIMONI 
MUNDIAL 

1616,93 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 INCLOURE NÓMINA MES ABRIL PER 
INDEMNITZACIONS PER DIETES I 
DESPLAÇAMENTS ALS MEMBRES DE LA 
CORPORACIÓ PER ASSISTÈNCIA PLE 

VEURE RELACIÓ 15725,04 

PRESIDÈNCIA 25/03/13 DELEGACIÓ ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ DE LA JUNTA 
RECTORA DEL CONSORCI DE JOC HÍPIC 
DE DIA 27 DE MARÇ DE 2013 

JAUME JUAN GARCIA  

PRESIDÈNCIA 22/03/13 DELEGACIÓ  FUNCIONS DE SECRETARIA DEL 
CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA 
PATRIMONI MUNDIAL 

NICOLAU CONTI FUSTER  
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PRESIDÈNCIA 22/03/13 DELEGACIÓ  SIGNATURA DEL VIST I PLAU DEL 
CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA 
PATRIMONI MUNDIAL 

VICEPRESIDENT DE 
CONSORCI 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

20/03/13 DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ RELATIU 
INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE ENTITATS 
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

FEDERACIÓN DE 
ASOSIACIONES DE 
MAYORES DE CALVIÀ 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

15/03/13 INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
CORRESPONENT AL PROJECTE 
CONSTRUCTIU DE NOUS ACCESSOS A 
SON FERRIOL I SON LLATZER I 
ENLLAÇOS ENTRE LES MA-15, MA-15D, 
MA-3011 I MA-30, EXP3/2013-OBR 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

15/03/13 INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
CORRESPONENT AL PROJECTE 
CONSTRUCTIU DE MILLORA DE  NOUS 
ACCESSOS AUTOPISTA LLEVANT A 
MERCAPALMA, EXP 2/2013-OBR 

  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA 

13/03/13 APROVACIÓ  INCREMENT DE LA DESPESA PER 
AUGMENT DEL TIPUS IMPOSITIU IVA 
DEL CONTRACTE DE DATA 1 OCT.2005 
RELATIU LLOGUER DEL LOCAL SITUAT 
AL CARRER PIUS XII DE MANACOR 

  

 

 
RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

13/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FRES. 45/13000/20130314 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/211 

TERCERS VARIS 2202,92 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

13/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES 
45/13000/20130313 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/213 

SOLRED S.A. 1756,3 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

13/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130316 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/214 

SOLRED S.A. 2037,9 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

13/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130317 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/215 

SOLRED S.A. 1942,84 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

13/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES 
45/13000/20130318 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES  Q/2013/216 

SOLRED S.A. 1942,84 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

13/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130319 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/217 

TERCERS VARIS 1388,55 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

14/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130321 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/218 

TERCERS VARIS 2580,92 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/03/13 ALTRES APROVACIÓ PROGRAMA DIRECCIÓ I 
SEGUIMENT TREBALLS ACTUALITZACIÓ 
ENQUESTA INFRAESTRUCTURES I 
EQUIPAMENTS (EIEL) I EXPLOTACIÓ 
DADES 

FUNCIÓ PUBLICA I 
INTERVENCIÓ 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130323 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/245 

ALMACENES RULLAN S.A. 2320,78 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/03/13 ALTRES SUBSTITUCIÓ FUNCIONARI DESIGNAT 
PER A LA DEFENSA  JUDICIAL DE 
L'AJUNTAMENT PUIGPUNENT 

JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130322 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2013258 

TERCERS VARIS 2459,62 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130324 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/263 

TERCERS VARIS 501,7 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130325 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/285 

TERCERS VARIS 1802,55 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130326 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/277 
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES 
BALEARS Q0700546E 

AJUNTAMENT PALMA 1202,7 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130327 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/278 
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES 
BALEARS Q0700546E 

AJUNTAMENT PALMA 1244,11 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130328 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013279 
AG'ENCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES 
BALEARS Q0700546E 

AJUNTAMENT PALMA 1247,46 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130329 
UNITAT D'EMERGÈNCIES  Q/2013/280 
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES 
BALEARS Q0700546E 

AJUNTAMENT PALMA 1254,55 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130330 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/281 
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA ILLES BALEARS 
Q0700546E 

AJUNTAMENT PALMA 
 
 
 

1418,96 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ FRES. 
45/13000/20130401 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/295 AGÈNCIA 
TRIBUTÀRIA ILLES BALEARS Q0700546E 

AJUNTAMENT PALMA 381,16 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

08/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT AL LLOGUER I 
MANTENIMENT DE DOS CAMIONS I UN 
VEHICLE UTIL DE BOMBERS EXP. 41/08 

SA NOSTRA RENTING 
SOCIEDAD UNIPERSONAL 
SA 

17363,16 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

08/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
CORRESPOENENT AL LLOGUER I 
MANTENIMENT DE QUATRE VEHICLES 
AUTOBOMBA DE BOMBERS EXP. 60/02 

SA NOSTRA DE RENTING 
S.A. 

13507,66 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

08/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT AL LLOGUER I 
MANTENIMENT DE QUATRE VEHICLES 
AUTOBOMBA DE BOMBERS EXP. 60/02 

SA NOSTRA DE RENTING 
S.A. 

13507,66 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/03/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA DESPESES 
DESPLAÇAMENT I/O DIETES I/O 
MATRÍCULA 

M.A.S.C. 734,81 



 108

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/04/13 ALTRES ABONAMENT COMPLEMENT PER 
PROLONGACIÓ JORNADA 

M.C.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/04/13 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIÓ FORESTAL MARGER 
TALLER D'OCUPACIÓ PEDRA I NATURA 
2012-13 

J.T.C.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/04/13 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIÓ D'UN MESTRE TALLER 
D'OCUPACIÓ PEDRA I NATURA 2012-13 

M.C.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/03/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0060/12 M.N 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/03/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0136/12 S.G.A. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/03/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0108/12 A.A.A. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/03/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0103/12 ORENOL, S.A. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/03/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0082/12 J.C.LL.T. 466,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/03/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0091/12 D.C.R. 811 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/03/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0135/12 B.R.M. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/03/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0134/12 M.R.F. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/03/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0130/12 M.A.C.P. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/03/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0036/13 

J.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/03/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0231/12 

I.T.D.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/03/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0230/12 

D.D.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/03/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0233/12 

E.R.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/03/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0042/13 

J.S.F.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/03/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0050/13 

A.G.D.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/03/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0046/13 

B.G.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/03/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0232/12 

Y.A.Y.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/03/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0237/12 

I.C.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/03/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0236/12 

N.R.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/03/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0235/12 

G.V.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/03/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0234/12 

K.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/03/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0160/12 

B.M.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/04/13 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CAÇA CZ0209/12 

J.S.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/03/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0106/12 L.T.T. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0051/12 J.A.D. 962 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0147/12 J.M.LL.F. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0166/12 P.B.T. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/04/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0051/13 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/03/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ 
CZ0120/12 

B.V.R. 120 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/03/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ 
CZ0106/12 

L.R.C. 72,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/03/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ 
CZ014112 

P.M.J.V. 60 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/03/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ 
CZ0145/12 

E.E.D. 78,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/03/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ 
CZ0007/13 

L.G.V. 150,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/04/13 ALTRES FIXACIÓ AMPLIACIONS JORNADA 
MESTRES TALLES OCUPACIÓ 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/04/13 ALTRES CONTROL GALLINES ASSILVESTRADES J.C.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/04/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL CONILLS, 
LLEBRES, COLOMS I PERDIUS 

LL.B.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/03/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMNT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT CZ0112/12 

A.S.S. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/03/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT CZ0175/12 

R.S.G. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/03/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMNT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT CZ0193/12 

J.A.R.R. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/03/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMNT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT CZ0146/12 

B.C.C. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/03/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMNT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT CZ0198/12 

N.C.M. 87,03 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/04/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
TIR AL COLOMÍ 

CLUB DE TIR BONANY  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/04/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL CABRES 
ASSILVESTRADES TERRENYS LLIURES 
ARTA 

J.A.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/03/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/45 

2000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/03/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. 

1120,48 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/03/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑIA 
CONCESIONARA TUNEL 
DE SOLLE, S.A. 

735 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/02/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/23 

68 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/03/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/29 

59,83 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/02/13 ALTRES JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/224 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/03/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/32 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/03/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/34 

59,36 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/03/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/40 

1996,08 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2013/205, 
RELATIVES A  BÉNS O SERVEIS REFUGI  
CAN BOI 

RELACIÓ Q/2013/205 746,8 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2013/199, 
RELATIVES A  BÉNS O SERVEIS REFUGI 
TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2013/199 3353,16 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2013/197, 
RELATIVES A  BÉNS O SERVEIS REFUGI  
TOSSALS VERDS 

REPSOL BUTANO, S.A. 221,04 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2013/204, 
RELATIVES A  BÉNS O SERVEIS REFUGI  
CAN BOI 

REPSOL BUTANO, S.A. 48,4 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2013/195, 
RELATIVES A  BÉNS O SERVEIS REFUGI  
PONT ROMA 

LA HERRAMIENTA 
BALEAR, S.A. 

6,2 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2013/200, 
RELATIVES A  BÉNS O SERVEIS REFUGI  
MULETA 

RELACIÓ Q/2013/200 1633,69 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2013/201, 
RELATIVES A  BÉNS O SERVEIS REFUGI  
SON AMER 

REPSOL BUTANO, S.A. 1153,51 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2013/121, 
RELATIVES A  BÉNS O SERVEIS REFUGI  
SON AMER 

REPSOL BUTANO, S.A. 1996,97 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/03/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL CONILLS A.V.E.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/04/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL CABRES 
ASSILVESTRADES TERRENYS LLIURES 
T.M. ARTA 

J.A.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/04/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL CONILLS J.C.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/03/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL CONILLS A.V.E.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/03/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL GALLINES F.A.S  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/03/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL CONILLS A.V.E.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/03/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL CONILLS A.V.E.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/03/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL CONILLS G.B.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/03/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL CONILLS, 
LLEBRES, COLOMS, GAVINES I 
AQUÀTIQUES 

SON GUAL GOLF, S.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

CLUB BALEAR 
RECORRIDOS DE CAZA 

1430,36 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. LA PORRERENSE 2100 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

ASSOCIACIÓ BALEAR 
D'ENTITATS DE CAÇA 

778,36 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. MUNTANYA DE 
SELVA 

3000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. ALGAIDA 3000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. PORTOL 2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. LUPINO DE LLUBI 3000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

ASOCIACION CAZADORES 
FEDERADOS ARTES 
TRADICIONALES DE 
ALARO 

2970 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

ASOCIACIÓN CAZADORES 
FEDERADOS ARTES 
TRADICONALES DE 
ALARO 

1499,19 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. PORTOL 2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. LUPINO DE LLUBI 3000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. COMA CALENTA 3000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. ES VINYET CONSELL 1922,4 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. FELANITX 2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. HERO STA. 
MARGALIDA 

2991,6 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. SINEU 2968 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. CAMPOS 2822,29 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. PETRA-BONANY 2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. LA PORRERENSE 3000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. CANS LLEBRERS 2000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

FUNDACIO BALEAR PER A 
LA FAUNA I L'ART 
CINEGETIC 

2999,56 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. SA GUATLERA 1078 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. LA VEDA 2983,52 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. SENCELLES 2200 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

ASSOCIACIÓ FALCONERIA 
ILLES BALEARS 

500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. ATOTXA D'ARIANY 2160 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. SANTANYI 2700 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. BANYALBUFAR 605 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. BANYALBUFAR 2233,66 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. FEDERADA 
CAÇADORS DE CONILLS 

2046,12 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. MURO LA BECADA 3000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. MURO LA BECADA 2992,28 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. FELANITX 3000 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. PALMA 2156,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

CLUB SON MESQUIDA 2992,4 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMRENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTAL EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 2012 

S.C. PETRA-BONANY 1852,6 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/02/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/155 per Adaptació pag. web Raixa... l'AGÈNCIA INTERACTIVA 
BALEAR SL 

1131,35 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament Fact. Serv.de manteniment del 
programa de gestió de RRH del CdM 

CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS SA 

6439,03 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

06/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. derivada de factura Sr. Antonio Garcia-Delgado 
Sancho 

1045,14 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

06/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/143 Diversos segons relació 
adjunta 

646,05 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/184 Suministrament d'aigua a D I 
Projectes 

FONT OASIS 
SL//COMERCIAL BORDOY, 
SL 

81,72 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. de la Fact. nº 12001709 Visuales Informáticos 
Servicios y Suministros S.L. 

979,59 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/03/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

R. per donar conformitat i proposar 
l'abonament 

Sra. Carmen de España 
Fortuny 

73,96 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. de les factres. WOLTERS KLUWER 
ESPAÑA SA, 

3831,36 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/188 Diversos segons relació 
adjunta 

3522,92 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/03/13 INICIAR EXPEDIENT R. per Contractació del serv de 
manteniment dels equips de 
microinformàtica, resolució avaries i suport 
a la microinformàtica del CdM 

Cap de serv d'Informàtica i 
Telecomunicacions 

70800 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Estudis i treballs técnics en Raixa Sr. Antoni Garica-Delgado 
Sancho 

943,99 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACT FV13-0028 Manteniment del sistema 
antivíric corporatiu 

SERVICI BALEAR DE 
TENOLOGIA DE LA 
INFORMACIÓ SL 

377,35 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/03/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de Febrer Sra.Cristina Mateu Francepa 53,31 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/03/13 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Assistir a ITB BERLÍN Sra. Joana Mª Lofquist 0 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

06/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament del mes de març a favor dels 
grups polítics 

PP, PSIB-PSOE, Grup 
polític coalició mes per 
Mallorca 
 

16933,56 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/212 Material d'oficina 
suministrament gener 2013 

Distribuidora Rotger SL 743,61 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/03/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2013/38 Diversos segons relació 
adjunta 

145,94 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/186 Subscripció del diari Ultima 
hora 

MIFU SA 541 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. "Manteniment del programa de traçat 
de carreteres (CLIP)" 

Tool SA 4373,36 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact nº2013/055 de 8/3/13 "Manteniment 
programa traducció automàtica castellà-
català-castellà i anglès-català-anglès" 

Incyta Multilanguage SL 5380,06 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact nº13000163 de  8/2/13"Manteniment 
webmail i agenda corporatiu" 

SVI "Visuales e Informatica, 
Servicios y Subministros" 

10775,53 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/03/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

R.O. Q/2012/1636 Provosió fons 
contencios-adm tasació costes. 

Sra Matilde Segura Segui 104,31 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprobació comptes de 
Despeses.Q/2013/256 

Diversos segons relació 
adjunta 

882,51 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprobació comptes de Despeses 
Q/2013/239 

Diversos segons relació 
adjunta 

1071,64 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. derivada de la fact. nº00003026 de 
31/2/13 

Innovative Interface L.T.D. 21779,98 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/03/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Per encarregar el subministrament de 50 
paquets  de paper. per al Dept. 
d'Informàtica. 

CANON ESPAÑA, S.A. 125,24 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/03/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Retornar fiances en aval relatiu al contracte 
de subminitra/ i manteni/ del sistema 
antivíric del CIM. 

Tecnocom 
Telecomunicaciones y 
Energia, S.A. 

1551,25 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/03/13 INICIAR EXPEDIENT R. per dur a terme l'encàrrec de gestió  TRAGSA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. per "Adquisíció del programari 
PRESTO" 

SMI Sistemes S.L. 6408,16 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/03/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2013/47 Tiquets de desplaça/ de la cap de 
serv.  DI Projectes per reunió 14/3/13 

Administrador de Eco i 
Turísme 

10,95 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/04/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Per justificació de la bestreta de caixa fixa 
J/2013/27 per    J/2013/51 

Diversos segons relació 
adjunta 

783,15 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/04/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

De Justificació de bestreta de caixa fixa 
(quota d'abril) 

Grups Pol·lítics (PP, PSIB-
PSOE, Coalició...) 

16933,56 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/04/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2013/52 tramesa de correus de febrer Correos i Telegrafos S.A. 7,22 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact nº 20130042 de 15/1/13"Manteniment 
del programa del traçat de carreteres" 
(CLIP) 

Tool S.A. 4373,36 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/04/13 DECLARACIÓ 
DESERT EL 
CONTRACTE 

"Servei  de manteniment del equips de 
microinformàtica, resolució d'avaries i suport 
a la micoinformàtica del CIM" 

Dept. de Presidència 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/232 Subministro d'aigua FONT OASIS SL 60,33 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/321 Diversos segons relació 
adjunta 

988,29 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/323 Diversos segons relació 
adjunta 

804,7 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

06/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament del mes de febrer a favor dels 
grups polítics 

PP, PSIB-PSOE, Grup 
polític coalició mes per 
Mallorca 

16933,56 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/04/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
INCLOSES EN LA RELACIÓ Q/2013/325 
 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 
 

2007 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/04/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
INCLOSES EN LA RELACIÓ Q/2013/326 
 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 
 

1721,33 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT 
DE LES FACTURES DE PUBLICITAT AMB 
APLICACIÓ DE L'ART. 26.2.B DEL RD 500 
DE 1990, DE LA  PARTIDA D'URBANIME 
00.15110.22602 
 

DI 7, SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP, SA, 
UTE 
 

583,34 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT 
DE LES FACTURES DE PUBLICITAT AMB 
APLICACIÓ DE L'ART. 26.2.B DEL RD 500 
DE 1990, DE LA  PARTIDA DE PUBL. I 
PROPAG. DE SERVEIS 
TRANSF.TERRIOTIRI, 00.15140.22602 
 

DI 7, SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP, SA, 
UTE 
 

9669,67 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT 
DE LES FACTURES DE PUBLICITAT AMB 
APLICACIÓ DE L'ART. 26.2.B DEL RD 500 
DE 1990, DE LA  PARTIDA DE CULTURA I 
PATRIMONI  00.33128.22602 
 

DI 7, SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP, SA, 
UTE 
 

4859,12 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT 
DE LES FACTURES DE PUBLICITAT AMB 
APLICACIÓ DE L'ART. 26.2.B DEL RD 500 
DE 1990, DE LA  PARTIDA DE LA DIADA 
DE MALLORCA 00.33800.22602 
 

DI 7, SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP, SA, 
UTE 
 

19695,9 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT 
DE LES FACTURES DE PUBLICITAT AMB 
APLICACIÓ DE L'ART. 26.2.B DEL RD 500 
DE 1990, DE LA  PARTIDA DE LA D.I.DE 
PROJECTES 00.92001.22602 
 

DI 7, SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP, SA, 
UTE 
 

2132,9 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT 
DE LES FACTURES DE PUBLICITAT AMB 
APLICACIÓ DE L'ART. 26.2.B DEL RD 500 
DE 1990, DE LA  PARTIDA DEL GABINET 
DE  PREMSA  00.92500.22602 
 

DI 7, SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP, SA, 
UTE 
 

11781,01 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/03/13 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I ADMIVES 
APLICADES NOMINA FEBRER 2013 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/03/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DESPESA INQUES 
QUOTES SEGURETAT SOCIAL FEBRER 
2013 

TRESORERIA GENERAL 
SEGURETAT SOCIAL 

1076634 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/03/13 ALTRES SOL·LICITUD INFORMACIO DEMANADA 
PER  SECCIO SINDICAL CCOO (SALUT 
LABORAL) 

DI HISENDA I FUNCIO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/03/13 BORSA INTERINS CONVOCATORIA BORSES GUARDA 
REFUGI, OFICIAL 2a CUINER-A, 
PERSONAL NETETJAPER 
PROCEDIMIENT EXTRAORDINARI 
CONCURS MERITS 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/03/13 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA ABT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/03/13 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL 
OFICIAL CARRETERES 

DPT OBRES PUBLIQUES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/03/13 ALTRES AJUDA MINUSVALIDESA MMGS 292,22 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/03/13 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL 
OFICIAL CARRETERES, DPT OBRES 
PUBLIQUES 

BFC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/03/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENBCIA SENSE SOU DES DE 01-08-
13 A 31-08-13 

VTM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/03/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

MGJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/03/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 10.1C LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.D LLEI 3/2007) 

MASC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/03/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS (FINALITZACIO) BCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/03/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

JMEG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/03/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA MRO 1449,84 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/03/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

JME 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/03/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

MASC 34,33 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/03/13 ALTRES RENUNCIA  REUDCCIO JORNADA PER 
CURA DE FILLS 

MAMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/03/13 ALTRES PRIMES ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

BDC 363,56 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/03/13 ALTRES PRIMES ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

MJAL 363,56 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/03/13 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA PER EXTINCIO CONTRACTE ASC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/03/13 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL GJAM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/03/13 ALTRES DENEGACIO DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

MYAN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/03/13 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORA 
AJUDANT TECNIC DPT URBANISME I 
TERRITORI 

FJGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/03/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT MASC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/03/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MAMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/03/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SOTSSOTSOFICIALS 
SERVEI BOMBERS GUARDIES 
LOCALITZACIO 

PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/03/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SERGENTS/CAPS 
ZONA SERVEI BOMBERS GUARDIES 
LOCALIZACIO 

PERSONAL ADSCRIT COS 
BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/03/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/22110/20130311 
RECEPTES DISPENSADESPERSONAL 
CIM GENER 2013 

COL·LEGI OFICIAL 
FARMACEUTICS DE LES 
ILLES BALEARS 

2461,83 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/03/13 ALTRES FIXACIO AMPLIACIONS JORNADA LLOCS 
TREBALL BOMBER-A CONDUCTOR-A I 
CAPORAL-A EN MARC MODIFICACIO 
RLT 

PERSONAL ADSCRIT ALA 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/03/13 ALTRES APROVACIO ACORD RELATIU NOVA 
PROGARAMACIO ANUAL GESTORS 
EMERGENCIES SERVEI BOMBERS 

PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/03/13 ALTRES APROVACIO ACORD JORNADA I HORARI 
DETERMINATS LLOCS TREBALL 
DIRECCIO INSULAR CARRETERES 

PERSONAL ADSCRIT DI 
CARRETERES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/03/13 ALTRES APROVACIO ACORD RELATIU REGIM 
JORNADA GUARDES REFUGI CIM 

PERSONAL ADSCRIT ALS 
REFUGIS CIM 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/03/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

MIJP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/03/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS EN SITUACIO IT 

DRL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/03/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

ABS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO EN LLOC TREBALL SAM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JMML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL VMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JUC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JDM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL FABS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL FRP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO EN LLOC TREBALL PDVM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JGM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TERBALL RNB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MAJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MNM  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JMT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL PACV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL EVL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL FLM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLO9C TREBALL LBZ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL BLF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JAPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JNM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL ABS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MGA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JJRA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JFGN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JMV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JMGC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL PMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL FBS  



 122

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL LLS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JJOB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JFN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

JUBILACIO ANTICIPADA  MPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO MPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  EMPL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  MAMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  CCD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT LLOC TREBALL APE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMET LLOC TREBALL JMRG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL 
OFICIAL CARRETERES 

JJR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
REDUCCIO JORNADA 

JCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 BORSA INTERINS LLISTA ADMESOS/EXCLOSOS 
CONVOCATORIA 2 BORSES METGE-
ESSA EESPECIALISTA MEDICINA 
EDUCACIO FISICA I ESPORT PER 
CONCURS MERITS CARACTER 
INTERINITAT 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 BORSA INTERINS LLISTAT PROVISIONA ADMESOS 
EXCLOSOS CONVOCATORIA 2 BORSES 
BOMBER CONDUCTOR PROCEDIMENT 
CONCURS MERITS 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 BORSA INTERINS CONVOCATORIA 2 BORSES TGM 
EMERGENSIES PROCEDIMENT 
CONCURS MERITS  

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20130313 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES 

4979,64 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JGR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JMMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO EN LLOC TREBALL JAA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL AMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JMGS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO  LLOC TREBALL GMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JMSA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JVJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TEBALL FJCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JCG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL ATC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL BFCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL FJBD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL ASB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MNB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/13 EXTINCIÓ 
CONTRACTE 
TREBALL 

BAIXA JFV  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT A LA 
CORPORACIO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RPCM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CCT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MOM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MVJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECOENEIXEMENT TRIENNI MRRV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CPI  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIEMENT TRIENNI JPB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI PCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RRB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI SGP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI LLS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI ARSE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JJLA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GJFD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI PMA  



 125

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JAAB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI GMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JNM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CSB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TREINNI FRP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MJTP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMNT TRIENNI CRR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AMA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JALG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI BNF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMOF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI BCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECIONEIXMENT TRIENNI ARP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMNT TRIENNI BMDR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MCVS  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MRM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI MEC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

CESSAMENT LLOC TREBALL JAOA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO JAOA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 ALTRES ABONAMENTS TRIENNIS  JMJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 ALTRES FIXACIO AMPLIANCIONS JORNADA 
LLOCS TREBALL CO CONSEQÜENCIA 
MODIFICACIO RLT 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO MJF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/13 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTES RESOLUCIO 
JUBILACIO PARCIAL 

MEC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/13 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTES 
RESOLUCIONS CONTRACTACIO  

BFC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/13 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SESE EFECCTES LES 
RESOLUCIONS CONTRACTACIO  

JJR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO EN LLOC TREBALL JCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO EN LLOC TREBALL GOM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO EN LLOC TREBALL MFCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MCDG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL ARSE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JFZ  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL DAV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL LLM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MOFICIACIO LLOC TREBALL GMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL AJL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JTME  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL BPL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JLUM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL RMCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JCM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL EVQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL GNP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL CAAA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JMBA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL TRO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GJFO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MRO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO  LLOC TREBALL MRO  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL ALR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JGBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MRDS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MCBF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MARS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MLRD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JPMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MPB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MYBR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL CMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL BOB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL DSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RBO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL 
OFICIAL CARRETERES 

BFC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA (FI PERIODE CONTRACTE) JJR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO DRET  100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

FCL  



 129

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS (LLICENCIA PER 
ESTUDIS 

AGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/13 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL 
(LLICENCIA PER ESTUDIS) 

AGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 ALTRES INCREMENT IMPORT MAXIM 
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT 

NCF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT ALS SOTSOFICIALS 
SERVEI BOMBER GUARDIES LOCAL 

PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

VGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 ALTRES LLIURAMENT INFORMACIO SECCIONS 
SINDICALS CIM 

SECCIONS SINDICALS CIM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 ALTRES SOL·LICITUD INFORMACIO QUE HA FET 
CCOO DEL CIM A DI HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA 
 

SECCIO SIDICAL CCOO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 ALTRES SOL·LICITUT INFORMACIO FETA PER 
SECCIO SICICAL CCOO DEL CIM A 
DIHISENDA I FUNCIO PUBLICA  

SECCIO SINDICAL CCOO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/03/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARC BOMBERS 
NOV 12 

PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/03/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCSBOMBERS 
OCT 12 
 

PERSONAL ADSCRIT 
PARCS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/03/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS 
SET 12 

PERSONAL ADSCRIT COS 
BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 ALTRES DEDUCCIO PROPORCIONAL HAVERS  AECR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL FRA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL PJBA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL FXCO  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL AMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MMBM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL RMRJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL PJRA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JVB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO CANVI LLOC DQN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL CMRA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL AOG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MMD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MSC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL FLG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MBB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JFV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL ASM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MGT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL DCS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JBV  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JJM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL LAMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MAAA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL ABM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JJES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

NCF 5595 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/13 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

AUTORITZACIO RETENCIONS 
SINDICALS MARÇ 2013 

SINDICATS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/04/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

ABONAMENT HORES 
EXTRAORDINARIES 

JMML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL APS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL GBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/13 BORSA INTERINS CONVOCATORIA 2 BORSES METGE-
ESSA ESPECIALISTA MEDICINA 
EDUCACIO FISICA I ESPORT PER 
SISTEMA CONCURS MERITS 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO EN LLOC TREBALL SFB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JMCM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL ACR  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL CPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL FRV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL CRR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL DMFP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL FJCO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JJRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL GMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MPRA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MERM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

NMODIFICACIO  LLOC TREBALL CMQV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL FXBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MMGS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MAGB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MDCMD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO EN LLOC TREBALL JAF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO EN LLOC TREBALL FSS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL FFB  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL CMRR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JLSP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JCBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MGJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MAL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MASC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL FCL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TERBALL CMC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MCOO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/13 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS GNP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/04/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS JCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/04/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS CNF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/04/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS CHM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/04/13 ALTRES ABONAMENT TRIENNIS  MMBM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/04/13 ALTRES DENEGACIO DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

VTM  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/04/13 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  MMBB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 ALTRES INCLUSIO NOMINA AJUDES PROTESIS PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

1641 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/13 ALTRES FIXACIO AMPLIACIONS LLOCS TREBALL 
BOMBER/A CONDUCTOR/A I CAPORAL/A 
MARC MODIFICACIO RLT 

PERSONAL ADSCRIT COS 
BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/04/13 ALTRES FIXACIO AMPLIACIONS JORNADA LLOC 
TREBALL DI CARRETERES DPT  
URBANISME I TERRITORI EN MARC 
MODIFICACIO RLT 

PERSONAL ADSCRIT DI 
CARRETERES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SERGENTS/ CAPS 
ZONA SERVEI BOMBERS GUARDIES 
LOCALITZACIO 

PERSONAL ADSCRIT COS 
BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/03/13 ALTRES SOL·LICITUD CONSOLIDACIO GRAU MMD  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000533/2013 S.C.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000529/2013 LM.P.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES REF NUM 
79/45300/2013012700 

RELACIÓ ADJUNTA 376,22 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES AREF NÚM 
79/45300/2013021600 

RELACIÓ ADJUNTA 121,27 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA DEL 
DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI J/2013/39-(2/2013) 

INTERVENCIÓ GENERAL 1212,54 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

PEÑA AUTOMOVILISTICA 
SLICK QUEMADO 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013022100 

COMERCIAL BORDOY, S.L. 121 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/03/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000861/2013 A 000867/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000857/2013 A 000860/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000842/2013 A 000856/2013 VARIS  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 128 ADD. 30 FINCA 13 APROVACIÓ 
PREU JUST  
TM ANDRATX 

SR G P P 740,6 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/03/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2883/2012 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-13A PQ 21,300 TM BINISSALEM 

SR A S V  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/03/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2883/2012B PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-13 PQ 19,800-19,900 TM 
BINISSALEM 

SR A S V  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/03/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMÍS D'OBRA A LA CRTA MA-14 POL 
37 PAR 219-20 
TM FELANITX 

SR A M A  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/03/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 173/2013 PERMIS D'OBRA A LA 
CRTA MA-3230 POL7 PAR 306A TM 
MONTUÏRI 

SR C M N REPRES SR I C 
L 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/03/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2618/2012B PERMÍS OBRA A LA 
CRTA MA-13 POL 4 PAR 33 I 31 TM 
CONSELL 

SR X M G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/13 ALTRES EXP DP 2013/001 AUDIÈNCIA PÚBLICA 
DOMINI PÚBLIC MA-20 SORTIDA C. 
MAJOR- SON RAPINYA 

SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 203/2013 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-1041 PQ 13,200 TM 
LPUIGPUNYENT 

SRA R P D  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 94/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-3433 
TM ALCÚDIA 

RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA SAU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

INCREMENT DESPESA  CONTRACTE DE 
SERVEI DE LA CRTA MA-5010 
LLUCMAJOR-ALGAIDA 

UAP 2100, S.L. 1344,2 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 VINT-I-UNA CERTIFICACIÓ UTE CONSERVACIÓ 
INTEGRAL MA-13 

230258,1 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 51/10 MF1 DOTZENA CERTIFICACIÓ  UTE(ACSA I FERRER 
PONS HERMANOS) 

221475,98 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/13 DENEGACIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 000513/2013 S.G.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/13 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 000685/2013 G.P.U.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP133 ADD. 15 FINCA 223 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS PREU JUST. TM ALGAIDA 

SRA L M C O 1513,31 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-57 ADD. 17 FINCA 89 APROVAR 
PREU JUST 
TM MANACOR 

FREDIMARTINEZ, S.L. 36319,18 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/13 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

EXP 0227/2013 CRTA MA-1030 S'ARRACÓ 
A SANT ELM 

SR F A M  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/13 DILIGÈNCIA PER FER CONSTAR NOMENAMENT NOU 
TRESORER I CANVI DOMICILI JC SUP 79-
01 SES FONTANELLES, PALMA 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/13 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 000725/2013-EXPCED F.G.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000868/2013 A 000878&2913 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000879/2013 A 000887/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000888/2013 A 000942/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
Q/2013/243 DEL SERVEI D'ITV (42200) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

583,15 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/163 S.M.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/198 C.A.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/13 ALTRES DICTAMENT INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 40/11 

TRANSARBONA, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/02/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 26/11NOVENA CERTIFICACIÓ 
INSTAL. SISTEMES SEGURETAT TUNEL 
SON VIC I SA MOLA 

UTE IMESAPI, S.A. 11067,77 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 32/10 ABONAMENT VINT-I-UNA 
CERTIFICACIÓ 

UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

181543,01 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/03/13 INICIAR EXPEDIENT EXP DA-06/2013 DANYS CRTA MA-19A  SRA K K  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/03/13 INICIAR EXPEDIENT EXP DA-01/2013 DANYS CRTA MA-3431 SR J J L G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RP 53/2008 DANYS CRTA MA-15 DIA 
24/07/2008 

SR G C C 6070,76 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP RP 85/2008 DANYS CRTA MA-2031 
DIA 13/1/2008 

SR A M P 3273,05 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/13 DESESTIMAR 
RECURS 

RP 16/2008 SR A A F REPRES. SRA. M 
R C 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 38/11 1ª CERTIFICACIÓ UTE (ROIG OBRES, 
SERVEIS I MEDIAMBIENT, 
S.A. I ELECTRÒNIC 
TRÀFIC S.A.) 

28542,75 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 26/11 ABONAMENT DESENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE IMESAPI,S.A.- ROIG 
OBRES, SERVEIS I 
MEDIAMBIENT, S.A. 

8023,78 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 38/11 ABONAMENT SEGONA 
CERTIFICACIÓ 

UTE (ROIG OBRES, 
SERVEIS I MEDIAMBIENT, 
S.A. I ELECTRÒNIC 
TRÀFIC, S.A. 

20568,99 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES AREF NÚM 
79/45300/2013020500 

RELACIÓ ADJUNTA 829,94 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013020600 

ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L. 

607,54 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-31 ADD 47 FINCA 36, MA-15 SR B M V 737,09 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 133 ADD 9 FINCA 401 TM MONTUÏRI SR M B M 363,72 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 133 AD 7 FINCA 309.4  TM MONTUÏRI SRA F N V 460,08 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 111 ADD 13 FINCA 33 TM ANDRATX SRA M E P 1534,83 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 111VADD 11 FINCA 7 TM ANDRATX TODO PARA LA CASA, S.L. 1204,61 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 137 ADD 23 FINCA 137 TM 
MONTUÏRI 

SRA M M J 1091,99 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 137 ADD 20 FINCA 43 TM 
MONTUÏRIQ 

SR B J M , SR B J G 423,35 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 137 ADD 22 FINCA 25 TM MONTUÏRI SR M C G 4768,88 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 24  FINCA 53 123 131 
156 TM LLUCMAJOR I PORRERES 

SR J L T S I ALTRES 11280,31 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP C-30 ADD 19 FINCA 44 TM CAMPOS SRA A T L I ALTRES 710,58 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 231/2013 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-6015 PQ 2,450 TM LLUCMAJOR 

SR F G G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 202/2013 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-3431 
PQ 7 TM MURO 

SR M F C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 194/2013 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-13  
TM MARRATXÍ 

AJUNTAMENT POLLENÇA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 237/2013 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-15 
TM ALGAIDA 

AJUNTAMENT ALGAIDA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 249/2013 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-1 POL 10 PAR 27 TM ANDRATX 

PORCEL BALAGUER 
RESTAURACIÓN, S.L. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 164/2013 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-3440 
TM LLUBÍ 

SR R O M REPRES CEPSA 
COMERCIAL PETRÓLEO, 
S.A. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013022600 

RELACIÓ ADJUNTA 217,8 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013030300 

RELACIÓ ADJUNTA 301,91 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013022400 

HILTI ESPAÑOLA, S.A. 815,19 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RP 40/2004 ABONAMENT INTERESSOS 
DERIVATS SENTÈNCIA TSJIB 

SRES G T 1980,29 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RP 50/2009 ABONAMENT INTERESSOS  SRA P M V G 428,93 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/13 ESTIMAR EN PART RP 20/2011  SR A B B 580,94 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 1/09 QUARANTA-QUATRENA 
CERTIFICACIÓ 

SA NOSTRA RENTING, 
S.A. 

17533,23 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/09 TRENTA-VUITENA 
CERTIFICACIÓ 

CONSTRUCCIONES Y 
PAVIMENTACIONES 
SIGUIER, S.A. 

63492,84 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 18/2010-M1  EXCAVACIONES S'HORTA, 
S.A./VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 81/2011C PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-4040 MA-4042 

SR R S M REPRES REIAL 
PULA GOLF, S.L. 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/03/13 ALTRES INCLUSIÓ NÒMINA INSCRIPCIÓ CURS 
PROGRAMA MDT ESTÀNDAR V-6 

SR L LL S 97,71 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20130219 

VERGER MATERIALS ES 
PLA, S.L. 

811,24 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20130120 

RELACIÓ ADJUNTA 407,29 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20130207 

RELACIÓ ADJUNTA 2387,27 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013022500 

VERGER MATERIALS ES 
PLA, S.L. 

1068,51 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-57 ADD 2 FINCA 23.2 TM 
MANACOR 

SRA A B V 363,01 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 161 ADD 1 FINCA 3 TM PALMA SR G C M I ALTRES 205549,38 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/03/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 230/2013 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-3310 PQ 0 
TM PETRA 

SRA M F M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/03/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 165/2013 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA.MA-13A PQ 13,00 
TM SANTA MARIA 

SR A C G REPRES CIETE, 
S.A. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000956/2013 A 000968/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/03/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000953/2013 A 000955/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000943/2013 A 000952/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/03/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/009 M.B.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/03/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/175 P.R.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/03/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012009351 PJ.C.M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012014209 A.M.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

BATLE AJUNTAMENT 
POLLENÇA 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

CLUB TRIATLÓ 
PORTOCOLOM 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/13 ALTRES RESOLUCIÓ SOBRE PERSONAL 
AUXILIAR DEL DEPARTAMENT 
D'URBANISME I TERRITORI 

VARIS/FUNCIÓ PÚBLICA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/186 C.A.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/13 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 39/12 

M.S.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/13 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 48/12 

NADAL COMAS, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/191 CASA CASILDA, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

CLUB WHEELS IN 
WHEELS EVENTS 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

AJUNTAMENT SA POBLA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEL DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI J/2013/44 (3/2013) 

INTERVENCIÓ GENERAL 1361,64 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2010/162 J.P.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/015 M.O.T.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/04/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001003/2013 A 001050/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/04/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000990/2013 A 
000001002/2013 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/03/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000982/2013 A 000989/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000969/2013 A 000981/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/04/13 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 41/12 

MERCADONA, SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/02/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

RP 54/2011  SR J M B S 3082,91 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/01/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 274/2013 CRTA MA-4027 POL 2 
PARC 74 TM SON SERVERA 

SRA A S B   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/01/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 5/12 ABONAMENT 3ª CERTIFICACIÓ REFOART, S.L. 13441,26 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/02/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 5/12 QUARTA CERTIFICACIÓ REFOART, S.L. 13532,23 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1520/2011N, OBRES MA-1 I ALTRES ENDESA GAS 
TRANSPORTISTA, S.L. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/13 ALTRES ANUL·LACIÓ D'OPERACIONS 
COMPTABLES DIVERSES 

UTE GEOMA, S.L. I 
ALTRES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 16/2011 NOVENA FACTURA  AZIMUT, S.L. 4557,64 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 20/09 ABONAMENT TRENTA-
VUITENA CERTIFICACIÓ 

MELCHOR MASCARO, S.A. 28556,19 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 19/09 ABONAMENT TRENTA-SISENA 
CERTIFICACIÓ 

ELSAMEX, S.A. 58090,54 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/10 ABONAMENT VINT-I-VUITENA 
CERTIFICACIÓ 

VIAS I CONTRUCCIONES, 
S.A., EXCAVACIONES 
S'HORTA 

0 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 16/09 ABONAMENT TRENTA-
VUITENA CERTIFICACIÓ 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES MAN, 
S.A. 

49207,67 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/13 DESESTIMAR 
RECURS 

RP 71/2010  AGLOMERADOS 
MALLORCA, S.A. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20130218 

GENERAL DE SERVICIOS 
ITV, S.A. 

494,7 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/03/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 17/2010-M1 EXCAVACIONES S'HORTA 
I ALTRES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013021400 

SOLRED, S.A. 13482,42 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013021200 

RELACIÓ ADJUNTA 1576,1 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20130305 

AJUNTAMENT DE PALMA 1291,09 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20130228 

AJUNTAMENT DE PALMA 689,97 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 137 ADD 21 FINCA 57 LIQUIDACIÓ 
D'INTERESSOS 

SR B D J P 849,62 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 133 ADD 8 FINCA 309.5 LIQUIDACIÓ 
D'INTERESSOS 

SR G M M I ALTRE  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-42 ADD 10 FINCA 18 
LIQUIDACIÓ D'INTERESSOS 

EMAYA, S.A. 1927,61 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-34  ADD 42 FINCA 45-A 
LIQUIDACIÓ D'INTERESSOS 

SRA M C LL 1593,35 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-25 ADD 14 FINCA 101 
LIQUIDACIÓ D'INTERESSOS 

SR J S A I ALTRES 576,65 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-17 ADD 13 FINCA 1 LIQUIDACIÓ 
D'INTERESSOS 

SR A J A E 4375,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-9 ADD 17 FINCA 17.2 
LIQUIDACIÓ D'INTERESSOS 

SRA A M M C 41,99 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 133 ADD 17 FINCA 238.1 
LIQUIDACIÓ D'INTERESSOS 

SRA M A B 71,29 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 18/09 ABONAMENT TRENTA-
VUITENA CERTIFICACIÓ 

AGLOMERADOS 
MALLORCA, S.A. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/04/13 DESESTIMAR 
RECURS 

EXP RP 36/2009  SR J B K 1430,22 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/04/13 DESESTIMAR 
RECURS 

EXP RP 83/2009  SR M A O P REPRES SRA 
J P C 

18000 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-32 ADD 30 FINCA 91-A 
LIQUIDACIÓ D'INTERESSOS 

SR G R B 6371,95 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-32 ADD 29 FINCA 91-A 
LIQUIDACIÓ D'INTERESSOS 

SR G R B 916,38 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20130304 

ESTACIÓN DE SERVICIO-
PORRERES, S.L. 

203 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/04/13 INICIAR EXPEDIENT EXP 7/2013 CLAU 12-07.0-ML  SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 71/2010  SR E C A 22484,75 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 ALTRES NÚM. EXPT. 2006/140-EQ POL. 2, PAR. 
167 BUNYOLA 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/060 MARGARITA SANTANDRE 
Y PEDRO VILLALTA C.B. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/006 AJUNTAMENT DE CALVIÀ  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/067 I.P.T.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/03/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FACTURES Q/2013/204 DEL 
SERVEI D'ITV  

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

511,75 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013002394 H.P.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013002403 H.P.E.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012014471 K.A.E.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013001460 AG. M.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 35/10 ABONAMENT VINT-I-SEGONA 
CERTIFICACIÓ 

ELECTROHIDRAULICA 
MANACOR, S.A. 

14642,54 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/04/13 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 02/13 

FERROMOLINS, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/04/13 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 66/10 

CEDIPSA SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/04/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000714/2013-EXPCED J.M.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/04/13 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 000852/2013EXPCED B.M.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/04/13 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 000847/2013-EXPCED G.B.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013031000 

HERRAMIENTA BALEAR, 
S.A. 

166,98 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013013100 

RELACIÓ ADJUNTA 778,03 



 144

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013030600 

RELACIÓ ADJUNTA 725,63 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 287/2013 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-13 PQ. 15,300 

SR G C R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000066/2012-XIG 

F.W.K.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000126/2012-XIG 

B.M.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000127/2012-XIG 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000124/2012-XIG 

M.D.J.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000139/2012-XIG 

FP.M.S.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000129/2012-XIG 

J.R.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000133/2012-XIG 

ENDESA DISTRIBUCIO 
ELECTRICA SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000132/2012-XIG 

AM. M.N.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000004/2012-XIG 

G.F.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000123/2012-XIG 

U.A.T.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000120/2012-XIG 

F.G.D.L.T.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000079/2012-XIG 

B.G.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000097/2012-HLSR BEACH & COUNTRY BLAU 
SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000115/2012-HLSR J.B.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000113/2012-HLSR C.T.V.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000137/2012-HLSR MA.S.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000114/2012-HLSR J.B.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000141/2012-HLSR A.B.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000122/2012-HLSR OPTIMIZACION Y 
GESTION DE MARKETING 
SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000011/2012-HLSR M.R.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000100/2012-HLSR M.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000333/2005-XIG 

A.R.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000074/2008-HLSR B.O.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/048 L.C.J.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000137/2011-HLSR F.M.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000127/2012-HLSR R.A.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000156/2012-HLSR NA LLATZER SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/019 A.O.LL.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/025 S'HORT DE SA BASSA SLU  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/024 S'HORT DE SA BASSA SLU  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/035 ES RIVETO HOTELS AIE  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/04/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001155/2013 A 001162/2013 VARIS  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001136/2013 A 001154/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/04/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001071/2013 A 001135/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/04/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001051/2013 A 001070/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 297/2013 PERMÍS OBRA CRTA MA-
13  

AJUNTAMENT D'ALCUDIA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 291/2013 PERMÍS OBRA CRTA MA-
13 

AJUNTAMENT SA POBLA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 293/2013 PERMÍS D'OBRA CRTA MA-
134 

AJUNTAMENT DE 
BINISSALEM 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 303/2013 PERMÍS D'OBRA A LA 
ACRTA MA-13 

AJUNTAMENT SANTA 
MARIA DEL CAMÍ 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
Q/2013/307 DEL SERVEI D'URBANISME 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

362,66 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
Q/2013/330 DEL SERVEI D'URBANISME 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

222,97 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000073/2012-HLSR SA CORRETJA DES PUJOL 
SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000085/2011-HLSR A.F.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000005/2013/-HLSR I.C.P.  

 

 


