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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 15/2013 
Caràcter: ordinària 
Data: 10 d’octubre de 2013 
Hora: de 10.15 h a 15.15 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Catalina Cirer Adrover (PP) 
Bernadí Coll Martorell (PP) 
Jaume Crespí Deyà (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antonio Llamas Marquez (PP) 
Antoni Mulet Campins (PP) 
Josep Oliver Rebassa (PP) 
Antonia Roca Bellinfante (PP) 
Bernat Roig Cabrer (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Joan Rotger Seguí (PP) 
Jeroni Salom Munar (PP) 
Juan José Sard Flaquer (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Coloma Terrassa Ventayol (PP) 
Maria Verger Noguera (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Antoni Alemany Cladera (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Miquel A. Coll Canyelles (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (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 (MÉS PER MALLORCA) 
Miquel Ensenyat Riutort (MÉS PER MALLORCA) 
Joan Font Massot (MÉS PER MALLORCA) 
Maria Magdalena Palou Canaves (MÉS PER MALLORCA) 
 

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

En el punt 8 surten el senyor Vidal (PP) i la senyora Palou (Més per Mallorca) que 
tornen en el punt 14. En el punt 16 surt el senyor Alemany (PSOE) que torna en el 
punt 19. En el punt 17 surten la senyora Presidenta, la senyora Terrasa, la senyora 
Soler, el senyor Crespí (PP), la senyora Garrido (PSOE) i el senyor Font (Més per 
Mallorca). La senyora Presidenta, la senyora Soler, el senyor Crespí i el senyor Font 
tornen en el punt 18; la senyora Terrasa i la senyora Garrido tornen en el punt 19. En 
el punt 18 surten la senyora Cirer, la senyora M. Roig (PP), el senyor Garau (PSOE) i 
el senyor Ensenyat (Més per Mallorca). Tots ells tornen en el punt 19. En el punt 19 
surten les senyores Cano i Sánchez (PSOE), que tornen en el punt 20. En el punt 24 
surten el senyor Rotger (PP), el senyor Font i el senyor Ensenyat (Més per Mallorca). 
Tots ells tornen en el punt 26. En el punt 26 surt la senyora Verger (PP) que ja no 
torna a la sessió.   En el punt 31 surt la senyora Campomar (Més per Mallorca) que 
torna en el punt 2 del despatx extraordinari. Abans d’entrar en el despatx extraordinari 
surt el Sr. Crespí que torna en el punt 3 del despatx extraordinari. En el punt 1 del 
despatx extraordinari surt el senyor Garau (PSOE) que torna en el punt 3 del despatx 
extraordinari.   

 
ORDRE DEL DIA 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

1.  Aprovació acta anterior (11-9-2013). 

2. Declaracions institucionals 

3. Proposta designació del representant suplent del Consell Insular de Mallorca en el 
Consell  de Salut de les Illes Balears 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

4. Proposta d’acord de rectificació de l’errada relativa al nom del president de la 
Federació Balear de Ciclisme, observada a l’acord del ple del dia 11/07/2013, pel qual 
es concedí una subvenció nominativa i s’aprovà el conveni instrumental regulador de 
la subvenció a dita federació per al desenvolupament del programa l’esport per a 
l’edat escolar (ciclisme) pel període comprès entre el 31/10/2012 i  el 30/10/2013. 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

5. Proposta d’aprovació sobre l’Acord de concessió d’una subvenció nominativa a la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, per dur a terme el 
projecte Finestreta Única Empresarial. 
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DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

6. Proposta d’acord de baixa del Consell de Mallorca com a membre de la xarxa 
europea d’ens locals i regionals per a l’aplicació del conveni europeu del paisatge 
(RECEP-ENELC). 
 
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. 
 
 DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 
 

8. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 13 de modificació de crèdits en el 
pressupost propi de la corporació per a l’exercici de 2013 (CE03/2013 i SUP04/2013).  

9. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 2 de modificació de crèdits en el 
pressupost de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca de 2013 (SUP01 2013).  

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

10. Aprovació inicial del Reglament de Règim Interior de l’institut de l’Esport Hípic 
de Mallorca. 

11. Declaració de pèrdua del dret al cobrament parcial de la subvenció nominativa 
concedida a la Federació Balear de Caça . 

12. Proposta d’aprovació definitiva de la tarifa pel tractament de les deixalles d’origen 
animal. 

13. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament de Medi Ambient.  

 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

14. Proposta de modificació de la RLLF de l'IMAS per a la seva adaptació a l'establert 
a la llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la llei 3/2007, de 27 de març, de la 
funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

II) PART DE CONTROL 

15. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

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

b) Designació de la Presidència de la Comissió de Transparència que preveu el 
Codi ètic de bon govern i transparència del Consell de Mallorca. 
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MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT  I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

16. Moció del Grup Polític MES PER MALLORCA sobre l’avantprojecte de la Llei 
del Sol. 
 
17. Moció del Grup Polític MES PER MALLORCA sobre els Convenis de 
Col·laboració Social. 
 
18. Moció del Grup Polític MES PER MALLORCA de suport a la Fira de Teatre 
Infantil i Juvenil de les Illes Balears. 
 
19. Moció del Grup Polític MES PER MALLORCA de suport a l’Orquestra 
Simfònica. 
 
20. Moció del Grup Polític MES PER MALLORCA en favor d’una educació pública i 
de qualitat i de la vaga indefinida de docents. 
 
21. Moció del Grup Polític MES PER MALLORCA sobre el finançament del 
Serpreisal. 
 
22. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre la Llei del Sól. 
 
23. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca de suport a l’Orquestra 
Simfònica de les Illes Balears, “Ciutat de Palma”. 
 
24. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca per concertar places de 
dependència de la Llar d’Ancians. 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
25. Interpel·lació del Grup Polític MES PER MALLORCA sobre Transferència 
d’algunes competències de Turisme al Consell Insular de Mallorca.  
 
26. Interpel·lació del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre Grau d’implantació 
de les polítiques d’igualtat del CIM a Mallorca a través dels Plans d’Igualtat i 
Estratègic. 
 
PREGUNTES 
 
27. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Catàlegs de camins públics) 
 
28. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Carretera vella de Lluc a Pollença). 
 
29. Pregunta que formula el Sr. Jaume Colom Adrover al Sr. Jaume Juan García 
(Incorporació consellers al Consorci de la Serra de Tramuntana Patrimoni de la 
Humanitat) 
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30. Pregunta que formula el Sr. Jaume Garau Salas a la Sra. Catalina Cirer Adrover 
(Substitucions a l’IMAS) 
 
31. Pregunta que formula la Sra. Mercedes Garrido Rodríguez al Sr. Mauricio Rovira 
de Alós (Comissió del PIAT). 
 
INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

PRECS 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

PUNT 1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (11-9-2013). 
 

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

PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

No n’hi ha. 

 

PUNT 3. PROPOSTA DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT SUPLENT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL  DE SALUT DE 
LES ILLES BALEARS. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

L’article 3.b) del Decret 44/2004, de dia 14 de maig pel qual s’estableix el règim i el 
funcionament del Consell de la Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 74, de dia 
25/05/2004) estableix que hi haurà un vocal en representació de cadascun dels 
consells insulars. 

L’article 4 del Decret 44/2004, de dia 14 de maig pel qual s’estableix el règim i el 
funcionament del Consell de la Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 74, de dia 
25/05/2004) estableix que els vocals (titulars i suplents) del Consell Balear de la Salut 
seran nomenats i cessats, prèvia proposta de l’organització representativa, per la 
persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 25 de juliol de 2013 va 
designar representant titular el conseller electe Sr. Josep Oliver Rebassa. 
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Mitjançat escrit de dia 1 d’agost de 2013 la secretària general tècnica de la Conselleria 
de Salut ha sol·licitat que el Consell Insular de Mallorca designi una persona 
representant suplent. 

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

1. Designar la senyora Antònia Roca Bellinfante, consellera electa, representant 
suplent del Consell Insular de Mallorca en el Consell de Salut de les Illes 
Balears. 

2. Notificar-ho a la persona interessada i a la Conselleria de Salut del Govern de 
les Illes Balears. 

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

 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PUNT 4. PROPOSTA D’ACORD DE RECTIFICACIÓ DE L’ERRADA 
RELATIVA AL NOM DEL PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE 
CICLISME, OBSERVADA A L’ACORD DEL PLE DEL DIA 11/07/2013, PEL 
QUAL ES CONCEDÍ UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA I S’APROVÀ EL 
CONVENI INSTRUMENTAL REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ A DITA 
FEDERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA L’ESPORT 
PER A L’EDAT ESCOLAR (CICLISME) PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE 
EL 31/10/2012 I  EL 30/10/2013. 

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

ANTECEDENTS 

1. El dia 11 de juliol de 2013 el Ple del Consell de Mallorca va aprovar la concessió 
d’una subvenció nominativa per import de 17.862,83 € a la Federació Balear de 
Ciclisme, per al desenvolupament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 
(ciclisme) pel període comprès entre el 31/10/2012 i  el 30/10/2013. 

2. Dit expedient va ser fiscalitzat prèviament de conformitat el dia 26/06/2013 (núm. 
Ref. 56/13). 

3. S’ha advertit una errada a la tramitació de l’expedient, consistent en que en el 
conveni instrumental regulador de la subvenció aprovat pel Ple amb la concessió de la 
subvenció, apareix el nom del senyor Francisco Javier Bonnin Cortés com a president 
de la Federació Balear de Ciclisme. En canvi el President de dita federació és el 
senyor Arturo Sintes Lluch. 

4. Atès l’informe de fiscalització prèvia núm.56/13 de data 29 de juliol de 2013. 

5. Atès el previst a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
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Les Administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, 
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents 
en els seus actes. 

6. Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca la competència per a modificar l’acord d’11 
de juliol de 2013 pel qual es concedí una subvenció nominativa i s’aprovà el conveni 
instrumental regulador de la subvenció a dita Federació Balear de ciclisme per al 
desenvolupament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar (ciclisme) pel període 
comprès entre el 31/10/2012 i  el 30/10/2013, corregint l’errada relativa al nom del 
president de dita federació en el text del conveni. 

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent  

 ACORD: 

Primer.- Modificar el conveni en el sentit de substituir el nom del senyor Francisco 
Javier Bonnin Cortés, per el nom del senyor Arturo Sintes Lluch, amb NIF 
41489083G.  

Segon.- Notificar aquest acord a la Federació Balear de Ciclisme i a la Intervenció 
General. 

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

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

 

PUNT 5. PROPOSTA D’APROVACIÓ SOBRE L’ACORD DE CONCESSIÓ 
D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA CAMBRA OFICIAL DE 
COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA, PER DUR A 
TERME EL PROJECTE FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Presidència que diu: 
 
Antecedents  
 
1. El passat 26 d’octubre de 2012 va tenir entrada al registre general del Consell de 
Mallorca la sol·licitud de la subvenció nominativa pel projecte “Finestreta Única 
Empresarial”. 

 
2. Després de sol·licitar a la Intervenció General del Consell de Mallorca la 
fiscalització prèvia de l’expedient de referència, en data 28 de desembre de 2012 
aquesta emet informe indicant que l’expedient ha tingut entrada a Intervenció fora de 
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termini d’acord a les dades establertes a las normes de tancament de l’exercici de 
2012. 
 
3. En data 24 de juliol de 2013 el Consell Executiu del Consell de Mallorca ha aprovat 
la modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca per a la 
2013 i hi ha incorporat la subvenció nominativa pel projecte “Finestreta Única 
Empresarial”. 
 
4. L’aportació econòmica que comporta la subvenció nominativa a la Cambra Oficial 
de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca està prevista al vigent pressupost de 
despeses del Consell de Mallorca i es disposa del certificat d’existència de crèdit 
expedit per la Intervenció General del Consell de Mallorca, per import de 4.000,00 €, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00.43110.48913,  núm. de RC 220130007183. 
 
5. En data 25 de juliol de 2013, la directora insular de Presidència ha emès informe 
justificatiu sobre la necessitat i la idoneïtat de concedir una subvenció nominativa a la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, per dur a terme el 
projecte: Finestreta Única Empresarial. 
 
6. En data 25 de juliol de 2013, el cap del Servei de la Secretaria Tècnica de 
Presidència ha emès informe jurídic favorable sobre la concessió d’una subvenció 
nominativa a favor de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Mallorca, per dur a terme el projecte Finestreta Única Empresarial. 
 
7. En data 23 de setembre de 2013 (núm. ref. FS-078/13) la Intervenció general del 
Consell de Mallorca ha emès informe favorable de fiscalització prèvia de l’expedient.  
 
Fonaments de dret 
 

1. L’article 4 apartat g, del Decret d’Organització del Consell de Mallorca, de dia 15 
de juliol de 2011 modificat per Decret de dia 10 d’octubre de 2011, per Decret de dia 
15 de març de 2012 i per Decret de dia 11 d’abril de 2012 (BOIB núm. 111, de 21 de 
juliol de 2011, BOIB núm. 159, de 22 d’octubre de 2011, BOIB núm. 48, de 3 d’abril 
de 2012 i BOIB núm. 59 de 26 d’abril de 2012, respectivament), en quan a la 
competència que té el Departament de Presidència per a la tramitació del present 
expedient. 

 
2. La competència per aprovar, així com per autoritzar i disposar la despesa, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca d’acord amb l’art. 65 del Reglament de la 
Llei General de Subvencions, i per l’art. 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el conseller executiu de Presidència proposa al Ple del 
Consell de Mallorca l’adopció del següent, 
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ACORD 

 
1. Aprovar la concessió de la subvenció nominativa a favor de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, per dur a terme el projecte “Finestreta 
Única Empresarial”. 
 
2. Autoritzar i disposar una despesa de QUATRE MIL EUROS (4.000,00 €), a favor 
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, amb CIF Q-
0773001-C, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00.43110.48913 amb núm. de RC 
220130007183, per fer front a la subvenció esmentada pel projecte “Finestreta Única 
Empresarial”. 
 
3. Determinar les següents condicions que han de regir la concessió de la subvenció 
nominativa a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, per 
dur a terme el projecte “Finestreta Única Empresarial”: 
 
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ 

 
L’objecte d’aquesta subvenció nominativa és donar suport al projecte “Finestreta 
Única Empresarial” que du a terme la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Mallorca, en el període comprés entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de 
desembre de 2012.   

 
ACTUACIONS SUBVENCIONABLES 

 
Les despeses corrents generades en l’execució del projecte “Finestreta Única 
Empresarial”. 

 
TERMINI OBJECTE DE SUBVENCIÓ 

 
Període comprés entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012.   
 

1. CRÈDIT PRESSUPOSTARI  
 
Durant l’exercici pressupostari de l’any 2013 es destina un total de 4.000,00 € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 00.43110.48913 amb núm. de RC 220130007183, 
per fer front a la subvenció pel projecte “Finestreta Única Empresarial” a favor de la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca. 

 
OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 

 
Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que hi són d’aplicació i, en concret, de l’art. 14 LGS i de l’article 10 
del Reglament de subvencions i ajudes del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple 
del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132), així com les 
següents: 

a) Acceptar i complir la normativa aprovada pel Consell de Mallorca. 
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b) Dur a terme l’objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 
c) Acreditar davant el Consell de Mallorca la realització de l’activitat 

subvencionada amb les factures originals corresponents girades per tercers al 
beneficiari de la subvenció, en les quals s’ha de fer constar el concepte de la 
despesa.  

d) Comunicar al Departament de Presidència del Consell de Mallorca l’obtenció 
de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat no previstes a la sol·licitud, així 
com qualsevol eventualitat que alteri o dificulti el desenvolupament de l'acció 
subvencionada. 

e) Facilitar al Departament de Presidència tota la informació complementària 
referent a qualsevol punt de les activitats i que es consideri oportuna. 

f) Fer constar que l’activitat està subvencionada pel Consell de Mallorca 
mitjançant el logotip o identificacions corporatives del Consell i del Departament 
de Presidència, les quals s’han de sol·licitar al Departament de Presidència amb 
antelació suficient. 

g) La concessió de la subvenció obliga el beneficiari a organitzar els actes de 
presentació, inauguració, cloenda i altres de caràcter protocol·lari amb el 
coneixement previ invitació a les autoritats del Consell de Mallorca i, 
específicament, del Departament de Presidència. 

h) Quan es faci publicitat de l’activitat subvencionada a Mallorca o a qualsevol 
altre territori de parla catalana, s’ha de fer ús del català amb caràcter preferent. 

i) Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control de la 
Intervenció del Consell de Mallorca, de la Sindicatura de Comptes i del Tribunal 
de Comptes, si escau. 

j) La responsabilitat civil o penal de les actuacions concretes de cada programa 
recau exclusivament sobre l'entitat que la promou. 

k) Deixar constància d’haver rebut i aplicat la subvenció en la comptabilitat o en 
els llibres del registre que el beneficiari ha de dur d’acord amb la normativa vigent 
i, en el cas de no tenir-ne obligació, en la documentació que els substitueixi. 

l) Presentar, una vegada realitzada l’activitat subvencionada, una memòria 
tècnica on s’han d’explicar les actuacions realitzades.  

m) Estar al corrent amb les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca. 
 

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 

La justificació de la subvenció comprèn l’import total del projecte en la sol·licitud. 
L’incompliment parcial d’aquesta obligació dóna lloc a la reducció proporcional de 
l’ajuda concedida i, si escau, pot suposar segons s’estableix a l’art. 89.1 RLGS la 
pèrdua al dret de cobrament; que també es preveu per l’incompliment total de 
l’obligació de justificar.  
L’abonament de la subvenció es realitza prèvia justificació del beneficiari del 
compliment de la finalitat i de la despesa i de l’activitat subvencionada. 
La justificació de la subvenció s’ha de fer mitjançant la presentació dins el termini de 
la documentació justificativa de la realització del projecte, que tot seguit es 
relacionarà: 
 

a) Declaració del responsable dels ingressos i despeses del projecte. 
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b) El compte justificatiu en relació a l’activitat realitzada. 

c) La memòria tècnica del projecte “Finestreta Única Empresarial”, en el 2012 amb 
indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

d) Factures originals justificatives de la realització del projecte o documents de valor 
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa 
incorporats en la relació a que es fa referència en el punt anterior i, en el seu cas, la 
documentació acreditativa del pagament. 

e) Certificat expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social que acrediti que 
l’entitat que sol·licita la subvenció està al corrent de les seves obligacions amb la 
Seguretat Social, en el cas que no estigui en vigor el certificat aportat en el moment de 
la sol·licitud (si han transcorregut 6 mesos des de la data d’expedició).  

f) Certificat de l’Agència Tributària (AEAT) d’estar al corrent de les obligacions 
tributàries i no estigui en vigor el certificat aportat en el moment de la sol·licitud (si 
han transcorregut 6 mesos des de la data d’expedició). 

Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta, el Consell de Mallorca ha 
de requerir l’entitat beneficiària perquè en faci la rectificació oportuna en el termini de 
deu dies, que és improrrogable.L’import de la documentació justificativa s’ha de 
correspondre amb el pressupost inicial del projecte, fins i tot quan la quantia de la 
subvenció concedida pel Consell de Mallorca és inferior al cost de l’activitat. 

 

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ 
 

El termini màxim per justificar finalitza dia 31 d’octubre de 2013. 
 

REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT 
Les subvencions són de concessió voluntària, revocables i reductibles per les causes 
previstes a les lleis i el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell 
de Mallorca, aprovat per acord del Ple de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 120, de 6 
d’octubre de 2001). 
Previ acord dels òrgans competents del Consell de Mallorca, es pot obligar els 
beneficiaris a la devolució i al pagament dels interessos de demora corresponents en el 
supòsit d’incompliment de les obligacions previstes en aquesta convocatòria i 
conforme a l’establert a l’art. 13 de l’esmentat Reglament de subvencions. 

 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
 
A la present convocatòria és d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003; el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del 
Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 
(BOIB 03.11.01, núm. 132); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la seva 
modificació de 1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el 
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Reglament orgànic del Consell de Mallorca de 8 de març de 2004 aprovat pel Ple del 
Consell de Mallorca; el Decret d’organització del Consell de Mallorca de dia 19 de 
febrer de 2010 (BOIB núm. 35, de data 4/03/10); l'Ordenança vigent de procediment 
administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca de 2 
de maig de 1995 (BOIB 10.8.95), i la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació. 
Supletòriament serà d'aplicació el Decret legislatiu 2/2005, de 17 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions. 

4. Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

a) Directament el RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant el Jutjat 
contenciós Administratiu de Palma, que correspongui, en el termini de DOS MESOS, 
comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació. 

 b) El RECURS DE REPOSICIÓ potestatiu davant el Ple del Consell de Mallorca, en 
el termini d'UN MES, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la 
present resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició podrà 
interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, 
comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la 
desestimació de l'esmentat recurs.  

Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs de reposició, sense limitació temporal, mentre no 
hi hagi resolució expressa. 

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de 
modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

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

 
DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DEL CONSELL DE 
MALLORCA COM A MEMBRE DE LA XARXA EUROPEA D’ENS LOCALS 
I REGIONALS PER A L’APLICACIÓ DEL CONVENI EUROPEU DEL 
PAISATGE (RECEP-ENELC). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Urbanisme i Territori que diu: 
 
La Xarxa Europea d'Ens Locals i Regionals per a l'Aplicació del Conveni Europeu del 
Paisatge (RECEP-ENELC) és una xarxa formada per ens locals i regionals dels Estats 
membres del Consell d'Europa que han ratificat el Conveni europeu del paisatge o que 
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estan en procés de fer-ho i constitueix a l’actualitat l’únic organisme europeu 
d’aquestes característiques. 
  
Els objectius de l’esmentada entitat són afavorir el coneixement i l'aplicació del 
Conveni europeu del paisatge a escala local i regional i fomentar l'intercanvi 
d'experiències i metodologies en matèria de paisatge, aspectes que s’insereixen 
clarament dins diferents àmbits de competència sectorial i que resulten en 
conseqüència coadjuvants a l’assoliment dels corresponents objectius. 
 
El Consell de Mallorca, per acord del Ple de data 4 de febrer de 2008, es va adherir als 
principis, els objectius i les mesures continguts en el Conveni europeu del paisatge i 
en aquest mateix acord, es va sol·licitar als òrgans competents de la RECEP. Des de 
llavors el Consell de Mallorca, n’és membre i s’han satisfet les quotes corresponents.  
 
Això no obstant, tot i que continua sent un objectiu prioritari per a l’actual equip de 
govern del Consell de Mallorca seguir  amb  el coneixement i l'aplicació del Conveni 
europeu del paisatge a escala local i regional i fomentar l'intercanvi d'experiències i 
metodologies en matèria de paisatge, la situació econòmica actual i la necessitat 
d’aplicació de criteris de contenció pressupostària, fan necessàries les gestions 
oportunes per donar de baixa el Consell de Mallorca, com a membre de la RECEP-
ENELC. 
 
L’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, estableix la necessitat d’adopció d’acord plenari per tal de procedir a l’adhesió 
– i per analogia, a la baixa - d’aquesta institució a organitzacions associatives, per la 
qual cosa s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca l’adopció de la següent 
proposta d’ 
 
ACORD 
 
1r.- Donar de baixa el Consell de Mallorca com a membre de la Xarxa Europea d'Ens 
Locals i Regionals per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge RECEP-
ENELC, amb efectes d’1 de gener de 2013.   
 
2n.- Facultar al Departament d’Urbanisme i Territori per a que dugui a terme les 
gestions oportunes que requereixi la complimentació d’aquest acord. 
 
3r.- Comunicar aquest acord als òrgans de la RECEP-ENELC  i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca, als efectes oportuns. 
 
 
El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) explica que l’equip de govern proposa 
donar de baixa el Consell de Mallorca de la xarxa europea d’ens locals i regionals per a l’aplicació del 
conveni europeu del paisatge perquè en aquests moments consideren que l’activitat que duu terme 
aquest ens, la situació econòmica en què es troba i la incapacitat de treure cap projecte que li pugui 
interessar al Consell de Mallorca fan innecessari continuar formant-ne part. 

La darrera assemblea general va tenir lloc dia 1 de juny de 2012 a Barcelona ja que és de la comunitat 
autònoma de Catalunya des d’on es coordina aquest ens. En aquella assemblea ja es va acordar iniciar 
un procés de refundació d’aquesta organització i, de fet, la documentació que varen rebre arran de la 
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celebració d’aquesta assemblea informava de la situació difícil i crítica en què es trobava aquest ens, 
les dificultats econòmiques que tenia i els plans d’austeritat i de retallades radicals de despeses en què 
estava immers. 

Des d’aquella comunicació derivada d’aquella assemblea general, ara ja fa més d’un any, el Consell de 
Mallorca no ha tornat a tenir cap notícia de cap activitat o reunió d’aquest òrgan i, conseqüentment, 
s’ha decidit que no existeix cap interès per continuar participant-hi. 

Si de cara al futur es produeix algun canvi de funcionament o alguna activitat nova que es vulgui 
rellançar, qui en aquell moment governi el Consell de Mallorca ja decidirà si volen incorporar-se de 
nou a aquest òrgan. 

En definitiva, la decisió que ha pres l’equip de govern és no mantenir el Consell de Mallorca dins un 
òrgan que no té, en aquests moments, pràcticament cap activitat i, tot i que no li costi molt al Consell, 
no té sentit seguir pagant quotes quan no hi ha participació. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) manifesta, en primer lloc, que Espanya va ratificar el conveni 
europeu del paisatge i, per tant, és d’obligat compliment per a tot el territori espanyol allò que disposi 
el conveni. 

El seu Grup entén que de tot allò que s’hi acordi, el Consell de Mallorca n’estarà millor informat si 
forma part d’un ens que s’ocupa específicament d’això que no si va per lliure i més vist que a Mallorca 
la font fonamental d’ingressos està basada en el paisatge i en el tret diferencial que el paisatge de 
Mallorca representa en comparació amb el paisatge d’altres indrets del món que puguin ser 
turísticament atractius i, per tant, considera que és un error del Consell de Mallorca donar-se de baixa 
d’aquest ens. 

El Sr. Rovira indicava que si hi ha canvis en el futur ja s’ho replantejarà l’equip de govern que hi hagi 
però la qüestió que se li ocorre és com s’assabentarà el Consell de Mallorca d’aquests possibles canvis 
futurs si s’ha donat de baixa de l’ens. 

Per altra banda assenyala que el seu Grup no voldria que el fet ser Barcelona la ciutat que ho coordina 
sigui el motiu pel qual el Consell de Mallorca es dóna de baixa d’aquesta xarxa ja que seria un motiu 
molt mal d’entendre. 

Igualment comenta que si manquen projectes en aquest ens i donat que el Consell de Mallorca en forma 
part, doncs també el Consell de Mallorca en podria promoure i activar-ne de nous. 

En definitiva, creu que el que passa és que hi ha molt poques ganes de fer feina pel nostre paisatge i, 
per això, el seu Grup votarà en contra d’aquesta proposta. 

El Sr. COLOM (PSOE) manifesta que la seva intervenció també és per anunciar el vot en contra del 
Grup Socialista a la proposta del conseller executiu d’Urbanisme i Territori. 

Aprofita per recordar que la proposta d’adhesió a la xarxa europea d’ens locals i regionals per a 
l’aplicació de conveni europeu del paisatge va ser adoptada en el seu moment per unanimitat de tots els 
grups del Consell de Mallorca, inclòs el PP, i va ser alabada en aquell moment per tots els grups en 
quant a les seves virtuts. 

A continuació fa constar que no comparteix els arguments del Sr. Rovira pel que fa a l’actual paràlisi 
que pugui tenir aquesta xarxa. En qualsevol cas, creu que el missatge que s’envia de cara a l’exterior en 
donar-se de baixa simplement per una qüestió d’estalvi pressupostari, doncs li sembla ridícul perquè, si 
no està equivocat, la quota estava al voltant dels 3.000€ anuals i, per tant, és un gra d’arena dins un 
desert, és a dir, que no creu que l’estalvi ajudi en res a adreçar la situació econòmica del Consell de 
Mallorca. 

Insisteix que, en qualsevol cas, opina que és una qüestió d’imatge perquè s’envia un mal missatge. 
Donar el Consell de Mallorca de baixa, en aquests moments, d’un tema tan important com és la 
protecció del paisatge, és un mal senyal que envien de cara a Europa i més ara quan fa 2 anys i busques 
que es va declarar la serra de Tramuntana patrimoni de la humanitat. 

En conclusió i per finalitzar la seva intervenció, remarca que li sembla ridícula aquesta qüestió. 

El Sr. ROVIRA insta a la Sra. Palou a no interpretar malament les seves paraules ja que no ha dit res 
sobre Barcelona o Catalunya sinó que just ha dit que actualment els responsables d’aquest ens tenen la 
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seva base al govern català però això no té res a veure amb donar-se de baixar perquè abans ja l’hi 
tenien i el Consell de Mallorca en formà part durant dos anys. 

Ara el problema és que el Consell de Mallorca ha finalitzat la seva feina en aquest òrgan. Dia 31 de 
desembre de 2012 va acabar el projecte Pays.Med.Urban que hi havia en marxa i, des d’aleshores, no 
han tengut cap altra activitat ni l’organisme tampoc no ha tengut més activitat i, de fet, ha tancat la seva 
seu d’Itàlia i ha deixat de celebrar reunions. 

L’equip de govern s’ha replantejat el fet de seguir formant part d’un organisme que, a hores d’ara, no té 
cap interès per la nul·la activitat que realitza i per les obligacions econòmiques –que no consisteixen 
només en la quota– que impliquen formar part d’aquest organisme ja que, en cas de tornar a celebrar 
alguna reunió o fer algun tipus d’activitat, obligaria el Consell de Mallorca a participar-hi assistint a les 
reunions enviant-hi tècnics quan ni tan sols no saben quin serà el futur d’aquest ens ja que la darrera 
carta rebuda fa 1 any deia que s’iniciaria un procés de refundació i, de llavors ençà, no saben en què ha 
quedat aquest procés. 

Per tot això, el que no faran és malgastar ni un euro més amb aquest ens i aprofita per recordar que, per 
cert, la darrera quota del govern anterior la va pagar el govern del Partit Popular, com gairebé tot. 

Reitera que l’equip de govern ha decidit que en el moment que aquest òrgan es plantegi clarament el 
seu futur i sàpiga què vol fer, quines activitats pensa plantejar i si fa comptes plantejar algun projecte 
interessant per a Mallorca, doncs aleshores es replantejarien també si interessa tornar a formar-ne part. 

La Sra. PALOU intervé per tal que quedi ben clar en l’acta que des de MÉS per Mallorca lamenten 
aquesta errònia decisió de l’equip de govern. 

El Sr. COLOM diu que, a més de lamentar aquesta decisió, vol demanar si hi ha hagut altres entitats 
que hagin pres la mateixa decisió encara que li sembla que no i que el Consell de Mallorca serà la 
primera entitat que ho farà i n’és un mal exemple. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap abstenció i 
catorze vots en contra (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. 
 
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 maig 
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 
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 
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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  74.954,78  €, 
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 Sra. PRESIDENTA proposa fer un debat conjunt dels punts 7 i 13 i s’accepta.  

Tot seguit, informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat intervenir al Ple en aquest 
punt i dóna la paraula al Sr. Francisco Fernández. 

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

“Molt Honorable Sra. Presidenta, senyores conselleres i senyors consellers, 

No és possible, en aquest punt, afirmar que la crisi obliga a utilitzar mètodes que ja varen utilitzar altres 
partits polítics, temps enrera, quan l’economia era bona. Si ho fan, significa que tenim una gestió 
pública que pot millorar moltíssim.  

El reconeixement extrajudicial de crèdits (REC) és, en conseqüència, una pràctica que s’ha d’eliminar 
del tot del Consell de Mallorca i aquesta institució haurà de prendre mesures per assegurar-ho. 

Dit això, fa notar que es pot tenir en compte la dificultat que suposa que el Consell de Mallorca 
contracti empreses monopolistes, però també és cert que se poden considerar les recomanacions per 
millorar aquesta situació, que són aquestes:  

(Llegeix textualment un escrit del Sr. Ramón Álvarez de Miranda, president del Tribunal de Comptes 
del Govern de l’Estat) 

“Para mejorar la imagen fiel de los estados financieros y la correcta aplicación del principio de 
devengo, sería conveniente que se regulase el procedimiento de asentar en contabilidad los gastos 
desde el momento en que se realizan, con independencia del momento en que las correspondientes 
facturas sean comprobadas, conformadas, aceptadas o reconocidas. 
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La promoción del acceso preferente al endeudamiento extraordinario de las entidades que no mantienen 
cuentas generales pendientes de aprobación por el Pleno y de rendición al Tribunal de Cuentas, 
contribuiría a fomentar la necesaria transparencia. 

Las deudas con proveedores deben ser íntegramente contabilizadas, con el fin de garantizar la 
fiabilidad de las cuentas. 

Por último, los planes de saneamiento deben ajustarse a la realidad objetiva y asegurar la capacidad de 
pago de las entidades locales. 

Los presupuestos anuales deberían formularse a la vista del desarrollo de los planes de saneamiento 
económico-financiero y de ajuste vigentes y en caso necesario modificarse el contenido de éstos, a fin 
de alcanzar los objetivos pretendidos.” 

En conseqüència, si ens referim a despeses de 2013, a factures del mes de maig de 2013 que pertanyen 
al subministrament elèctric a les carreteres, és prou evident que no correspon a un endeutament que 
vengui d’enrere, sinó que és d’enguany i que servirà per condicionar les actuacions dels futurs gestors.  

Per aquestes raons, és clar que l’equip de govern incompleix les recomanacions del Tribunal de 
Comptes de l’Estat espanyol. 

Destaca que no han sabut resoldre el passat, i que l’únic que fan actualment és deixar les coses com 
abans, o pitjor encara, raó per la qual repercutiran en el futur. Observa que això no és fer una correcta 
gestió pública, sinó deixar la gestió en mans d’entitats dedicades al monopoli, atès que el Consell de 
Mallorca, a part d’aprovar despeses per mitjà d’aquest mecanisme comptable és del tot inoperatiu. 

Fa avinent que, seguint aquest sistema, la institució tendrà sempre la mateixa dependència econòmica; 
si no té doblers públics no podrà pagar, per la qual cosa sempre tendrà aquesta mala imatge davant la 
ciutadania.  

Finalment, demana a l’equip de govern que prengui bona nota de les recomanacions que ha llegit, i que 
cerqui la forma de millorar aquest sistema comptable.  

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

Anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar. 

Tot i que és obvi que s’ha de pagar la factura d’energia elèctrica, el seu Grup s’oposa a aquest REC.  

A continuació demana informació sobre l’estat del concurs i també sobre la previsió que té l’equip de 
govern sobre la data a partir de la qual ja no presentarà cap altre REC al Ple. Diu que ho demana per 
saber si encara durarà tot l’any, aquest sistema.  

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) intervé per donar la resposta oportuna. 

Informa que al concurs només s’hi va presentar Endesa i que l’empresa Iberdrola va enviar un escrit 
per fer saber que no estava interessada a participar-hi.  

Observa que ja s’ha fet la proposta d’adjudicació a Endesa i s’ha requerit a l’empresa que presenti tota 
la documentació necessària. Fa notar que demà acaba el termini per presentar també la garantia, atès 
que encara no l’han presentada. Espera que se presenti demà i que se pugui fer l’adjudicació del 
contracte, definitivament.  

Quant a la previsió sobre deixar de presentar REC al Ple reitera que demà acaba el termini i que espera 
que Endesa presenti l’aval, la garantia del contracte, i automàticament li adjudicaran.  

Si Endesa no presentàs demà l’aval, evidentment no compliria els requisits i, atès que és l’única 
empresa que s’ha presentat, la institució quedaria sense contracte: aquesta és la situació. 

Reitera les explicacions que ha donat a l’inici i assegura que ella farà totes les gestions oportunes per 
assegurar-se que Endesa presenta l’aval dins el termini establert, que acaba demà.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 
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DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

PUNT  8. PUNT 10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 13 
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA 
CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI DE 2013 (CE03/2013 I SUP04/2013).  

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública que diu: 
 
Aquesta consellera executiva, per provisió de 27 de setembre de 2013, atenent les 
necessitats que s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals n’hi ha 
constància en els antecedents de l’expedient, ordenà la incoació d’un expedient de 
modificació de crèdits en el Pressupost propi de la Corporació per a l’exercici de 
2013, a l’objecte de poder atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals 
s’havien d’imputar no estaven previstes en el pressupost vigent o les previsions no 
eren suficients. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on 
consten les operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les 
despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLeg 2/2004, de 
5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril i amb 
la base 10 de les d’execució del pressupost per a 2013, la consellera d’Hisenda i 
Funció Pública proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent  

A C O R D 

 
PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 13 de modificació de crèdits en el pressupost 
propi de la Corporació vigent per a l’exercici 2013, d’acord amb el següent detall: 
 
 

EXPEDIENT NÚM. 13 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2013 
   

* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE03/2013) 

   

Aplicació Descripció Import 

10.01100.91349 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2012 CJMAR-CJRURAL RDL 4/2012 1.278.411,51 

10.01100.91350 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2012 BANESTO RDL 4/2012 1.812.518,57 

10.01100.91351 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2012 BANKINTER RDL 4/2012 1.152.303,31 

10.01100.91352 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2012 BCO.MARENOSTRUM RDL 4/2012 3.053.882,12 

10.01100.91353 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2012 CAM RDL 4/2012 1.471.749,35 

10.01100.91354 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2012 SABADELL RDL 4/2012 1.573.650,49 

10.01100.91355 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2012 B.POPULAR RDL 4/2012 3.330.184,09 

10.01100.91356 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2012 BANKIA RDL 4/2012 3.604.259,64 

10.01100.91357 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2012 BBVA RDL 4/2012 3.971.579,12 

10.01100.91358 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2012 CAIXA BANK RDL 4/2012 3.608.406,01 

10.01100.91359 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2012 BSCH RDL 4/2012 3.598.415,65 

  TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 28.455.359,86 
   

Fonts de finançament dels Crèdits Extraordinaris:  
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1) Romanent de Tresoreria 
   

Aplicació Descripció Import 

99.87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 28.455.359,86 

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 28.455.359,86 
 
* SUPLEMENTS DE CRÈDIT (EXP.SUP04/2013) 

   

Aplicació Descripció Import 

10.01100.91339 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 2011 BBVA 9546681805 1.224.306,60 

10.01100.91340 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 2011 BSCH 1030041555 1.750.385,34 

10.01100.91342 AMORTITZACIÓ PRESTEC ICO 2011 BBVA 2.467.001,14 

10.01100.91343 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2011 BSCH 2.880.351,64 

10.01100.91344 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2011 CAIXABANK 311867790-05 100.438,20 

10.01100.91345 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2011 CAIXABANK 311867934-05 157.952,09 

10.01100.91346 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2011 CAIXABANK 311868015-52 299.548,01 

10.01100.91347 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2011 CAIXABANK 311868064-94 338.467,62 

50.16200.22707 TREBALLS RECOLLIDA SELECTIVA GESTIO RESIDUS MALLORCA 1.642.403,48 

50.34150.41000 APORTACIÓ A L'INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA 747.873,60 

  TOTAL AUGMENTS 11.608.727,72 

   

Fonts de finançament dels Suplements de crèdit:  

1) Romanent de Tresoreria 

   

Aplicació Descripció Import 

99.87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 11.608.727,72 

  TOTAL  FINANÇAMENT AMB RLT 11.608.727,72 

 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON - Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una 
vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 
 
 
La Sra. PRESIDENTA demana si algú te inconvenient en debatre conjuntament els punts núm. 8 i 
núm. 9 i, vist que no n’hi ha, anuncia que se’n farà un debat conjunt amb votació separada. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) comença la seva intervenció recordant que el seu Grup ja va presentar una 
moció sobre el pressupost per tal d’expressar el seu absolut desacord amb un pressupost que, en el 
temps que vivim de necessitat absoluta, es liquidà amb 36M€ de superàvit. 

Es tracta d’un superàvit de 36M€ que es destinarà a amortitzar deute anticipadament i que, d’acord amb 
aquesta modificació de crèdit, aniran a parar als bancs els quals faran noves inversions, n’obtindran 
beneficis i, mentrestant, aquí al Consell de Mallorca estan retallant. 
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Segur que l’excusa serà donar la culpa a Llei d’estabilitat pressupostària però, de fet, el que fa la Llei 
d’estabilitat pressupostària és penar els pressuposts que no es liquiden al màxim de les seves 
possibilitats ja que fa dues coses. La primera és que si no gasten les partides, per la regla de la despesa, 
no podran gastar el que tenien pressupostat l’any següent perquè hauran d’ajustar i la segona és que 
allò que no gasten, ho destinen a amortitzar deute anticipadament. 

La Sra. Roig li podrà contestar el que vulgui però aquest és el fet final. El fet final és que 36M€ que no 
han gastat es destinen a amortitzar deute anticipadament i acaben en mans dels bancs. 

Amb això que no s’han gastat ni donaran millors serveis, ni es faran enrere retalls que s’han fet, ni es 
millorarà la perillositat de les carreteres, ni es renovaran les residències, ni es faran noves places de 
dependents, ni es crearan llocs de feina, etc., mentre que avui modificaran el pressupost per pagar els 
bancs. 

L’equip de govern, de paraula, defensa aquesta institució i diu que mereix un finançament just, que és 
injust el tractament que rep del Govern de les Illes Balears, però la seva manera de lluitar, fins ara, és 
gastar menys. 

Sempre comparen la gestió del Consell de Mallorca amb la d’una família, comparació que ella no 
comparteix però avui la farà servir perquè una família en època de vaques magres arriba al límit de les 
seves possibilitats per invertir perquè els seus tenguin bona qualitat de vida i bones perspectives de 
futur.  

Tot seguit demana què poden esperar els mallorquins d’un govern que té, com a màxima aspiració, ser 
el “champion league” del retall pressupostari. L’èxit principal que es ven és que s’ha retallat el 
pressupost 100M€. 

Un tema que no han explicat tampoc és d’on trauran el líquid per pagar aquests 36M€ als bancs perquè, 
com ja han dit altres vegades, si han de sortir del dipòsit que tenen per pagar les factures de les 
carreteres, que és un dipòsit que està ja paralitzat i no es paguen les factures ordinàries i han aguantat 
així dos anys i ara els doblers se’n van als bancs, cosa que seria realment alarmant. 

La segona part d’aquesta modificació pressupostària traspassa 748.000€ a l’Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca. Ja varen dir en l’aprovació del pressupost que el pressupost de l’Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca era insuficient. 

La modificació que ve després suposa 441.000€ més d’augment del pressupost de l’Institut de l’Esport 
Hípic de Mallorca. Entre aquestes dues modificacions i la del passat Ple, s’arribarà a destinar 1,3M€ 
més a l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca que passa de 2,9M€ a 4.218.000€ i assevera que un 
increment de pressupost del 40% anul·la absolutament el pressupost inicial.  

El seu Grup ja va votar en contra del pressupost inicial i ara no poden més que votar en contra 
d’aquesta modificació de crèdit perquè sembla que és una broma ja que no poden dir que per a l’Institut 
de l’Esport Hípic de Mallorca es necessiten 2,9M€ i ara, en el mes d’octubre, diguin que li fan falta 
4.218.000€. 

Per concloure manifesta que, per tot això que ha explicat, el seu Grup votarà en contra d’aquesta 
modificació de crèdit. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) li diu a la Sra. Sánchez que, per 
començar, vol fer-li una sèrie d’aclariments. 

En aquest sentit explica que el superàvit pressupostari de 36M€ el destinen a amortització de deute però 
no a cancel·lació anticipada. La Llei orgànica d’estabilitat pressupostària diu que, quan hi ha un 
superàvit pressupostari, aquest s’ha de destinar a amortitzar deute però, si tenguessin els doblers –que 
és el que demanava la Sra. Sánchez– per poder realment cancel·lar aquests préstecs, haurien de dur a 
Ple un acord de cancel·lació anticipada. 

Aleshores, el que permet la llei és que, si hi ha superàvit, es destini a amortitzar sense fer cap 
cancel·lació i la diferència entre aquest superàvit i el romanent de tresoreria que hagin pogut tenir es 
destina a aquelles despeses que considerin que són prioritàries o necessàries per al funcionament de la 
casa. 
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Exactament és el mateix cas d’una família, com deia la Sra. Sánchez. Una família, que passa per una 
situació complicada i complexa, estalvia i una vegada que té doblers estalviats pot destinar aquests 
doblers o bé a cancel·lar el deute que tengui amb entitats financeres o, com que ha estalviat i no s’ha 
gastat els doblers en coses supèrflues, si que els pot destinar a aquelles coses que consideri que siguin 
necessàries per a la família i això és el que estan fent al Consell de Mallorca. 

Aquests dos expedients que debaten conjuntament, una vegada fet l’acord d’amortització –que no de 
cancel·lació–, permeten poder fer una transferència d’1,6M€ pel tema de la recollida selectiva, les 
factures del qual han estat molt conflictives durant els darrers anys, han estat als jutjats i s’han hagut de 
revisar i tornar a revisar. En aquests moments falten per comptabilitzar factures dels anys 2010, 2011 i 
2012 i d’aquí que es faci la transferència a aquesta partida de recollida selectiva. 

L’altra transferència és per a l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca que, com molt bé ha dit la Sra. 
Sánchez, era un desgavell. Aquesta aportació extraordinària la fan perquè, tot i haver intentat per part 
dels directius de l’IEHM fer tots els esforços possibles per seguir endavant amb un pressupost molt 
ajustat, ha estat materialment impossible. 

L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, entre l’any 2012 i sobretot en el 2013, ha hagut de fer front a 
1,7M€ de despeses que provenien de la legislatura passada i anuncia que tot seguit donarà les xifres 
concretes. 

L’actual equip de govern es va trobar amb un reconeixement extrajudicial de factures, que estava signat 
però no s’havia comptabilitzat, de 418.000€ de la passada legislatura.  

Els premis dels cavalls de 2010 estaven pendents i pujaven a 375.000€. Les factures d’anys anteriors no 
incloses en el reconeixement extrajudicial que hi havia preparat pujaven a 255.000€. L’IBI dels anys 
2007, 2008, 2009 i 2010 no s’havia pagat i pujava a 244.000€.  

L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca havia tancat els anys 2009 i 2010 amb romanents de tresoreria 
negatius, la qual cosa volia dir que havien de retallar el pressupost de l’any següent per aquests imports 
i no s’havia fet. Aquests romanents negatius pujaven a 241.000€. 

De les despeses en publicitat, sense contracte, de l’any 2011 hi havia pendents d’imputar 63.000€ i de 
despeses de personal contractat que no estava pressupostat hi havia 122.000€. Si sumen totes aquestes 
xifres, donaran un total d’1.721.000€.  

Així doncs, si bé l’IEHM ha intentat fer un pressupost ben ajustat, a l’hora d’haver hagut de fer front ja 
no només a les despeses de l’any en curs sinó també a totes aquestes d’1,7M€ que són de l’any 2011 
cap enrere, ara es veuen obligats a fer-hi aquesta aportació extraordinària per tal de posar al dia la 
situació de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca que, com deien abans, era un vertader desgavell. 

La Sra. SÁNCHEZ diu que, pel que fa al tema de l’IEHM, hi havia un reconeixement extrajudicial de 
crèdit al finals de la passada legislatura, reconeixement que es va dur a Ple i el PP hi va votar en contra. 

Per altra banda es mostra gairebé segura que aquell reconeixement no ascendia a 1,7M€ (tot i que 
aquesta xifra l’havia sentida en aquest Ple però per un import d’1,5M€) i els números no li surten 
perquè s’ha mirat els reconeixements extrajudicials de l’IEHM que s’han duit a Ple i no li quadren les 
xifres. Per això, li agradaria veure les factures per comprovar que realment sigui així. 

No obstant això, també és cert que abans d’acabar l’anterior legislatura es va dur a Ple el 
reconeixement extrajudicial de crèdit que el Partit Popular no va voler aprovar i no ho va voler fer 
perquè aleshores no volia aprovar res: ni el pressupost ni els reconeixements extrajudicials de crèdits. 

Independentment d’això i després de dos anys de governar, quan feren el pressupost de 2013 ja havien 
de controlar la institució i havien de saber què costaria, quines despeses hi havia pendents i quin 
pressupost feien. No poden fer un pressupost de 2,9M€ tot enganyant la gent dient que aquests doblers 
bastarien per a l’IEHM i després incrementar-ne el pressupost un 40%, la qual cosa és una negligència i 
el PP, que parla molt de bona gestió i de responsabilitat, fa això que és una total irresponsabilitat.  

Ara estan gestionant una institució i amb un pressupost tan minvat el que fan és que els proveïdors en 
surtin perjudicats, els usuaris també i el món del trot, que tant defensen, també en surti perjudicat. 

Per tant, creu que l’equip de govern s’ha de responsabilitzar de la seva gestió perquè, després de dos 
anys i mig de govern, ja és ben hora que fer-se amb el comandament de la situació i, en comptes de 
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dedicar-se a retreure, doncs que assumeixin responsabilitats per tirar endavant l’any i mig de legislatura 
que queda. 

En referència als 36M€ explica que no són un estalvi. Els 36M€ són serveis que no s’han donat, són 
retalls, són substitucions de l’IMAS que no s’han fet, són manteniment de carreteres que no s’ha fet, 
són places de discapacitats que no s’han creat, etc. però no és un estalvi. 

Ja la presidenta va dir a una roda de premsa que “s’havia arribat a l’os” del Consell de Mallorca. El 
Consell de Mallorca ara, quan retalla, ja retalla serveis bàsics i aquests serveis bàsics que s’han retallat 
aniran als bancs i aquesta és la realitat perquè així quedaran millor, el Sr. Rajoy estarà més content i el 
Sr. Bauzá estarà més content.  

Aquest submissió davant el dogma de retall pressupostari perjudica Mallorca, perjudica els mallorquins 
i mallorquines i perjudica, i molt, aquesta institució. 

La Sra. ROIG li observa a la Sra. Sánchez que és la persona que al Ple, quan l’equip de govern duu un 
reconeixement extrajudicial, els diu que fan una mala gestió i just ara els acaba dir que la passada 
legislatura tenien un reconeixement extrajudicial de crèdit i que la culpa que no s’aprovàs era del Partit 
Popular, que no governava. 

Se suposa que l’equip de govern ha d’assumir les conseqüències de la gestió del Grup Socialista durant 
la passada legislatura i, de fet, ho fa, les planteja davant el Ple, fa una aportació extraordinària per tirar 
cap endavant però vol deixar clar que aquell reconeixement extrajudicial de crèdit era conseqüència de 
la gestió anterior. 

Ara el Grup Socialista recrimina l’equip de govern quan duu reconeixements extrajudicials de crèdit a 
Ple però el PSOE també ho feia en la legislatura passada quan ni tan sols no tenia la majoria necessària 
per aprovar-los i, per tant, se suposa que encara havien de fer millor les coses però ara resulta que el 
PP, que estava en l’oposició, és el culpable que l’anterior equip de govern no pogués aprovar RECs. 

L’equip de govern assumeix les seves responsabilitats i, fins i tot, assumeix les conseqüències de la 
gestió socialista que es tradueixen en haver hagut d’assumir deutes per 1,7M€ de la legislatura passada 
que no estaven pressupostats. 

El Grup Socialista tenia un Institut de l’Esport Hípic de Mallorca amb 4M€ de pressupost i resulta que 
encara tenien 1,7M€ més dins calaixos que no els aplicaven al pressupost. Tot el llistat de factures 
pendents que ha enumerat abans és de 2011, l’any que aprovaren un pressupost de l’IEHM de 4M€. 

Malgrat totes aquestes circumstàncies, ara el PSOE acusa el PP de ser els responsables que un dia no 
poguessin aprovar un REC però no era només això ja que hi havia més coses com l’IBI que tampoc no 
el pagaven, ni aplicaven els romanents negatius de tresoreria als pressuposts, etc., i demana si d’això 
també tenia la culpa el Partit Popular que no governava. 

En relació al tema de superàvit, diu que ja ho varen discutir. El superàvit pressupostari era bàsicament 
conseqüència d’haver-se acollit a un préstec ICO. N’han parlat quan mantengueren el debat de la 
liquidació i en tornaran a parlar el mes que ve quan duguin a Ple el compte general. 

El Grup Socialista ho veu tot molt negatiu però durant la passada legislatura presumien de tancar els 
pressuposts amb romanents de tresoreria molt positius. De fet, en més d’una ocasió han dit que el 
Consell de Mallorca estava molt bé perquè tancava amb romanents de tresoreria positiu però quan és el 
Partit Popular el que tanca un pressupost amb romanents de tresoreria positius, doncs resulta que és per 
fer una mala gestió. 

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

 

PUNT 9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 2 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’INSTITUT DE 
L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA DE 2013 (SUP01 2013).  
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Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública que diu: 
 
Aquesta consellera executiva, per provisió de 27 de setembre de 2013, atenent les 
necessitats que s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals n’hi ha 
constància en els antecedents de l’expedient, ordenà la incoació d’un expedient de 
modificació de crèdits per Suplement de Crèdits en el Pressupost de l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca per a l’exercici de 2013, a l’objecte de poder atendre 
algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no estaven previstes 
en el pressupost vigent o les previsions no eren suficients. 
 
Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on 
consten les operacions de modificació de crèdits que es proposen per atendre les 
despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177, 179 i 180 
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 
2/2004, de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 i 40a 42 del RD 500/1990, 
de 20 d’abril i amb la base núm. 10 de les d’execució del pressupost 2013, resolc 
proposar al Ple de la Corporació el següent 
 
A C O R D 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 2 de modificació de crèdits en el pressupost de 
l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca per a l’exercici 2013, d’acord amb el següent 

detall: 

 
Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 
 

Aplicació Descripció Import

01.34230.21000 CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS 90.000,00

01.34230.22100 ENERGIA ELÈCTRICA IEHM 30.000,00

01.34230.22101 AIGUA IEHM 15.000,00

01.34230.22703 SERVEI MANTENIMENT INSTAL·LACIONS IEHM 156.630,48

01.34230.22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES IEHM 150.000,00

TOTAL AUGMENTS 441.630,48

Aplicació Descripció Import

99.87000 Romanent de tresoreria per despeses generals 441.630,48

TOTAL  FINANÇAMENT AMB RLT 441.630,48

EXPEDIENT NÚM. 2 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST IEHM DE 2013

* SUPLEMENTS DE CRÈDIT (EXP.SUP01/2013)

1) Romanent de Tresoreria

Fonts de finançament dels Suplements de crèdit:
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SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una 
vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 
 
 
Nota: s’ha debatut conjuntament amb el punt 8. 

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

 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

PUNT 10. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE RÈGIM 
INTERIOR DE L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 
Vist l’acord de data 19 de setembre de 2013 de la Junta Rectora de l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca en virtut del qual s’aprovà el projecte de Reglament de 
Règim Interior de l’IEHM que s’adjunta conm annex i que en data 24 de setembre de 
2013 ha estat traslladat al Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca per 
la corresponent tramitació davant el Ple del Consell de Mallorca. 
 

Vist l’informe jurídic emès pel Secretari delegat de l’IEHM en data 10 de setembre de 
2013. 
De conformitat amb l’article setè, del Decret d’organització del Consell de Mallorca, 
de data 15 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111, de 21-07-2011), modificat per Decret 
de 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de 22-10-2011) el departament de Medi 
Ambient del Consell de Mallorca té adscrit l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca. 
 
Segons l’apartat d de l’article 31 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, 
aprovat pel Ple en sessió de dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 
2004), una de les atribucions dels consellers executius es “preparar i presentar per a la 
seva aprovació per l’òrgan competent, a través del procediment establert, els projectes 
de reglaments o ordenances insulars relatius a qüestions del seu departament”.  

L’apartat i de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars 
estableix que correspon al Ple del Consell de Mallorca aprovar les ordenances i els 
reglaments insulars. 

El procediment per a aprovar les ordenances locals s’ha d’atenir a  l'article 49 de la 
llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, el qual estableix que 
“l’aprovació de les ordenances locals s’ajustarà al següent procediment: a) aprovació 
inicial pel Ple, b) informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de 
30 dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments, c) resolució de totes les 
reclamacions i suggeriments presentats dins termini i aprovació definitiva pel Ple. En 
el cas de que no s’hagués presentat cap reclamació o suggeriment, s’entendrà 
definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional”. Així mateix, s’ha d’atenir a 
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l’establert a l’article 102 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 
local de les Illes Balears. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la cap de servei de la Secretaria Tècnica de Medi 
Ambient de data 25 de setembre de 2013. 
 
Per tot el que s'ha exposat, la Consellera Executiva del Departament de Medi Ambient 
eleva al Ple la següent proposta d' 

ACORD 
 
1.- Aprovar inicialment el Reglament de Règim Interior de l’Institut de l’Esport Hípic 
de Mallorca que s’incorpora con annex a la present proposta.  
 
2.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la inserció dels 
corresponents anuncis en el tauler d’edictes del Consell de Mallorca i en el Butlletí 

Oficial de les Illes Balears amb la finalitat que totes les persones que hi estiguin 
interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que 
considerin pertinents, dins el termini de trenta dies, comptadors des de la inserció de 
l’anunci corresponent en el butlletí. 
 
Un cop es resolguin les reclamacions, les objeccions i les observacions que s’hagin 
pogut formular, la proposta definitiva s’ha de trametre a l’Institut Balear de la Dona, 
atès que, d’acord amb l’article 7, lletra g), de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a 
la dona, “en totes les normatives dictades per les distintes administracions, s’ha 
d’adjuntar un informe sobre el seu impacte de gènere, elaborat per l’Institut Balear de 
la Dona” 

 
PROPOSTA DE  REGLAMENT  DE RÈGIM 
 
INTERIOR DE L’INSTITUT DE L'ESPORT  HÍPIC DE MALLORCA 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Aprovats pel Ple del Consell Insular de Mallorca de dia 6 d‘octubre de 1997 i 
publicats en el Butlletí Oficial de la CAIB el 4-11-97, els Estatuts de l‘Institut de 
l‘Esport Hípic de Mallorca, i establertes com a facultat de la Junta Rectora de 
l‘esmentat Institut en l‘article 11. 1r.b, l‘elaboració i l‘aprovació de les oportunes 
normes de règim interior, la Presidència de l‘Institut de l’Esport Hípic de Mallorca 
proposa l‘aprovació d‘aquest Reglament de règim interior, per a la utilització hípica 
de les instal·lacions, els locals i els serveis dels Hipòdroms, gestionats per l’IEHM.  
 
El Reglament es proposa aconseguir l‘optimització dels recursos de què disposen els 
Hipòdroms gestionats per l’IEHM per promoure i desenvolupar l‘esport hípic en 
general, i especialment de les corregudes de cavalls al trot, i establir els drets i les 
obligacions dels usuaris de les instal·lacions de referència, la regulació dels serveis 
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dels quals poden disposar. així com procurar el  benestar dels cavalls a les 
instal·lacions gestionades per l’IEHM. 
 
Per altra banda, i per aconseguir la finalitat exposada, s‘estableix una tipificació 
enunciativa de les faltes que puguin cometre els usuaris i una llista de sancions que 
proporcionalment puguin ésser aplicades. 
  
CAPÍTOL I  
 
NATURALESA, OBJECTE I ÀMBIT 
 
Article 1 
 
El present Reglament de règim interior procedeix de la facultat d‘autoregulació 
genèrica de les administracions públiques i, en concret, del que estableix l‘article 8, 
apartat b, dels Estatuts de l‘Institut de l‘Esport Hípic de Mallorca, publicats al BOIB 
del 4-11-97.  
 
Article 2  
 
És objecte del present Reglament la regulació dels drets i les obligacions de 
l‘organisme autònom Institut de l‘Esport Hípic de Mallorca i dels usuaris de les 
instal·lacions i serveis dels Hipòdroms gestionats per l’Institut  
 
Article 3  
 
Aquest Reglament afecta les persones físiques i jurídiques que per qualsevol raó 
utilitzin les instal·lacions i/o serveis dels Hipòdroms gestionats per l’Institut i el propi 
organisme autònom IEHM. Des d‘un punt de vista material afecta els actuals béns i 
serveis dels esmentats Hipòdroms, i també aquells que en el futur es puguin crear o 
adquirir.  
 
CAPITOL II  
 
DE LES OBLIGACIONS I DRETS DE L‘IEHM 
 
Article 4 
 
L‘organisme autònom IEHM ha de tenir en condicions d’ésser utilitzades les quadres 
on s‘allotgen els cavalls de competició de forma permanent, i també aquelles altres, 
anomenades boxes, que utilitzen únicament els cavalls participants en la reunió hípica 
els dies de competició.  
 
Aquestes condicions inclouen les de prestació del fluid elèctric.  
 
Article 5  
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També ha de mantenir en condicions d’ésser utilitzats els sostres que hi ha damunt les 
quadres, en els mateixos termes establerts en l‘article anterior.  
 
Article 6

  

 
L‘IEHM ha de conservar i mantenir la pista de competició i també les d‘entrenament 
i/o escalfament. Concretament tindrà especial cura en el correcte anivellament de la 
pista de competició, en la necessària quantitat d‘arena o altres materials 
imprescindibles.  
 
Article 7 
  
L‘IEHM posarà a disposició dels usuaris en condicions ésser utilitzats els rentadors, 
corrals i abocadors que hi ha actualment i els que en el futur pugui construir.  
 
Article 8  
 
A iniciativa del President de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, la Junta Rectora 
de l’IEHM  proposarà al Ple del Consell de Mallorca l’aprovació de les taxes 
corresponents que en concepte d’utilització exclusiva de les quadres, sostres, corrals 
i/o altres espais o zones dels hipòdroms hauran d’abonar els usuaris.   
 
L‘abonament de la quantitat de la taxa que s‘indiqui eximirà l‘usuari de qualsevol 
altre pagament per la utilització de les quadres els sostres i corrals, de fluid elèctric.  
 
Els altres espais o zones dels hipòdroms que puguin ser objecte d’utilització no 
estaran exemptes de pagar les despeses que generin en consum, tant elèctric com 
d’aigua,  manteniment, etc. 
 
Article 9  
 
A través de la Direcció de l‘IEHM s’indicarà, amb l‘antelació suficient, els dies i 
horaris d‘utilització, tant de la pista de competició com de les d‘entrenament i/o 
escalfament dels hipòdroms, i es donarà compte a la Federació Balear de Trot de 
l’inclompliment d’aquestes normes per si es pogués considerar infracció esportiva. 
 
Article 10 
  
La Direcció de l’Institut ha de contestar de forma expressa tota reclamació fundada 
que, exposada per escrit, i en relació amb les obligacions de l‘IEHM fins aquí 
regulades, es formalitzi. La resposta serà al termini de quinze dies hàbils comptadors 
del dia de la recepció.  
 
  Article 11 
 
 L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, quan tingui coneixement de la defunció d’un 
equí dins les instal·lacions competència de l’Institut i  abans de permetre el trasllat de 
l’animal, amb la màxima celeritat sol·licitarà al responsable de l’animal mort, el 
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certificat veterinari dels possibles motius de la defunció. En cas de no comptar amb el 
certificat veterinari, l’Institut a través dels serveis veterinaris propis o contractats,  
demanarà l’emissió del corresponent certificat 
 
En el cas que existissin indicis de maltractament animal o mort violenta l’Institut 
donarà immediatament compte dels fets a l’autoritat policial o judicial competent. 
 
CAPÍTOL III  
 
DE LES OBLIGACIONS I DELS DRETS DELS USUARIS 
 
Article 12  
 
L‘usuari de quadres, sostres, corrals i/o altres espais té l‘obligació d‘abonar la taxa 
corresponent que per la seva utilització s‘estableixi.  
 
Article 13  
 
Els usuaris estan obligats a conservar en condicions  higièniques i de correcte 
manteniment aquelles instal·lacions que amb caràcter exclusiu se’ls assignin. També 
usaran els elements comuns (pistes, rentadors, corrals, etc.) amb la màxima diligència 
que en garanteixi la conservació i el manteniment.  
 
Article 14  
 
Per utilitzar en exclusiva quadres, sostres, corrals i/o altres espais l‘interessat haurà de 
sol·licitar-ho per escrit, i també s‘haurà de comprometre que siguin ocupats per equins 
o utilitzats com a magatzem d‘aliments o utensilis propis de l‘esport hípic i/o amb la 
finalitat que s’han assignat l’instal·lació, al mateix temps que es compromet 
expressament a no cedir les esmentades instal·lacions a tercers.  
 
A les quadres a les qual es fa referència, hi tindran preferència d’assignació els cavalls 
raça trotona que es trobin en situació d‘entrenament, ensinistrament o competició.  
 
Article 15 
  
Queda prohibit als usuaris establir a qualsevol lloc del recinte hípic parada de 
sementals.  
 
Article 16  
 
La utilització exclusiva de les quadres du inclosa la porció d‘un terreny igual de llarg i 
també inclou l‘ús de l‘anella clavada a la part inferior de la finestra de ventilació.  
 
Article 17  
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L‘usuari ha conservar des del punt de vista higiènic la quadra, el sostre, i/o el corral o 
altres espais assignats en condicions raonables. Està prohibida la utilització de les 
quadres com a magatzem i com a recinte per a la guarda de qualsevol altre animal.  
 
Article 18  
 
Els usuaris han de dipositar els fems, inclosos els excrements dels cavalls, als llocs 
que, indicats com a abocadors, es troben dins el recinte.  
 
Article 19 
  
Està prohibit transitar amb vehicles de motor pels recintes de les quadres. Se 
n‘exceptuen aquelles labors imprescindibles de càrrega i descàrrega de cavalls, 
aliments i/o coses imprescindibles, així com la recollida de matèria orgànica.  
 
Article 20 
  
Correlativament amb el que estableix l‘article 9 del present Reglament, els usuaris han 
d‘utilitzar la pista de competició per realitzar entrenaments respecte a les directrius 
fixades per l’IEHM en els dies i les hores indicades.  
 
La pista de competició és únicament utilitzable per efectuar-hi competicions i 
entrenaments.  
 
La pista interior per a l‘exercici al trot els dies no indicats com a d‘entrenament.  
 
La resta de zones de l‘interior de les pistes són utilitzables per passejar-hi els cavalls 
i/o ensinistrar-los.  
 
Article 21  
 
Durant el transcurs de les competicions només podran utilitzar les pistes dels 
Hipòdroms gestionats per l’IEHM aquells cavalls inscrits en la reunió hípica de la 
qual es tracta.  
     
 Article 22 
  
Els usuaris que tinguin responsabilitat, ja sigui com a propietari, entrenador i/o 
conductor tenen l’obligació de comunicar de forma immediata als responsables de 
l’Institut qualsevol defunció d’un cavall que es produeixi dins els hipòdroms 
competència de l’IEHM. 
 
        El responsable del cavall mort, per poder traslladar l’equí des de l’hipòdrom a 
un centre autoritzat d’enterrament o a crematori, haurà de presentar certificat emès per 
veterinari col·legiat de les possibles causes de la defunció de l’animal. 
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        La propietat del animal mort  tindrà 
l’obligació de reintegrar a l’Institut de l'Esport Hípic de Mallorca totes les despeses 
que ocasioni  de veterinari, transport i/o enterrament o cremació, etc.  
  
        
CAPÍTOL  
 
IV DE LES FALTES I LES SANCIONS  
 
Article 23  
 
L‘IEHM exercirà la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones, físiques o 
jurídiques, que per qualsevol concepte facin ús de les instal·lacions i serveis dels quals 
és responsable l‘Institut esmentat.  
 
Article 24  
 
El règim disciplinari que regula el present capítol s‘ha d‘entendre sense perjudici de la 
responsabilitat civil i/o penal en la qual puguin incórrer els afectats.  
 
Article 25 
  
Les infraccions regulades en aquest Reglament són qualificades com a molt greus, 
greus i lleus.  
 
Article 26  
 
Són faltes lleus:  
 
a) El retard en l‘abonament de la taxa establerta per la utilització privativa de quadres,  
sostres, corrals i/o altres espais.  
 
b) No mantenir les condicions higièniques mínimament exigibles a les quadres, 
sostres, corrals i/o altres espais assignats, així com en l‘ús dels elements comuns.  
 
c) La utilització de les pistes de competició i passeig incomplint els usos i horaris que 
indica la Direcció.  
 
d) Envair o utilitzar la part de terreny annexa dels elements privatius assignats a un 
altre usuari.  
 
e)Acumular utensilis (“cabriols”, guarnicions, etc.) en els llocs d‘ús comunitari.  
 
f) Transitar amb vehicles de motor dins el recinte hípic excepte el que disposa l‘article 
19 d‘aquest Reglament. 
 
g) Estacionar el vehicles a l’interior dels hipòdroms, sense autorització 
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Article 27  
 
Són faltes greus:   
 
a) El retard reiterat en l‘abonament de la taxa fixada per la utilització privativa de 
quadres, sostres corrals i/o altres espais  
 
b) Dedicar la quadra assignada a la guarda d’animals que no siguin cavalls o com a 
magatzem d‘aliments o altres coses. 
  
c) Dedicar el sostre assignat a la guarda d‘altres animals.  
 
d) La utilització de les pistes de competició i passeig per cavalls no participants en la 
reunió hípica, el temps de la realització d‘aquesta.  
 
e) L‘establiment de parada de sementals en el recinte de l‘Hipòdrom.  
 
f) La comissió de tres faltes lleus en el període del mateix any natural. 
  
g) Cometre altercats d’ordre públic a les instal·lacions dels hipòdroms o de l'IEHM.

  

  

 h) El maltractament indirecte, negligència en les cures bàsiques, com l’atenció 
veterinària inadequada, deixar el cavall a la intempèrie patint de les inclemències del 
temps, o sense aliment, menjar i aigua,  descuit de la seva salut, del seu benestar, no 
netejar el lloc on  habita. 

 

 
i) No comunicar de forma immediata a l’IEHM, per part dels responsables d’un cavall 
la defunció d’aquest en les instal·lacions dels hipòdroms gestionats per  l’Institut.  
 

Article 28 
 
Són faltes molt greus:  
 
a) Les coaccions, les amenaces, els insults i/o les agressions al personal adscrit a 
l‘IEHM o als directius o al personal d’empreses subcontractades que realitzin les 
seves funcions als hipòdroms.  
 
b) La falta de pagament per un període de tres mesos de les taxes indicades per a la 
utilització privativa de quadres, sostres, corrals i/o altres espais assignats. 
  
c) Els danys materials produïts voluntàriament en  a les instal·lacions dels hipòdroms.  
 
d) Deixar a altres les quadres, sostres corrals i/o altres espais assignats de forma 
privativa, sense autorització de l'IEHM. 
  
e) La comissió de tres faltes greus en el període d‘un any natural.  
 



 32

 f) El maltractament directe com l’omissió intencional de proporcionar-los les cures 
bàsiques, aliment, menjar i/o aigua, agressions i/o abandó  de l’animal. 
       
 g) No reintegrar les despeses, ocasionades a l’Institut, per la mort d’un cavall a les 
seves instal·lacions. 
 
h) Retirar de les instal·lacions dels hipòdroms gestionats per l’IEHM els cavalls morts 
sense haver-ho comunicat prèviament i de forma immediata als responsables de 
l’Institut. 
 
Article 29  
 
Per raó de les faltes  les quals es refereix aquest Reglament de règim interior podran 
imposar-se les següents sancions:  
 
1) Advertiment.  
 
2) Amonestació pública, mitjançant publicació en el tauler d‘anuncis de l‘Institut.  
 
3) Suspensió o inhabilitació temporal dels drets com a usuari dels Hipòdroms  
gestionats per l’Institut. 
 
4) Privació definitiva, com a màxim de tres anys, dels drets com a usuari dels 
l‘Hipòdroms gestionats per l’Institut.  
 
5) Multa.  
 
Article 30  
 
Les faltes lleus podran ésser sancionades amb:  
 
a) Advertiment.  
 
b) Amonestació pública, mitjançant publicació en el tauler d‘anuncis de l‘Institut.  
 
c) Suspensió o inhabilitació de fins a dos mesos dels drets com a usuari dels 
l‘Hipòdroms gestionats per l’Institut.  
 
d) Multa de 100,00 a 750,00euros.  
 
Article 31 
  
Per raó de la comissió de falta greu, podran imposar-se les següents sancions:  
 
a) Suspensió o inhabilitació dels drets com a usuari dels l‘Hipòdroms gestionats per 
l’Institut de dos mesos a un any. 
  
b) Multa de 751,00 a 1.500,00 euros.  
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Article 32 
  
Per la comissió de falta molt greu podran imposar-se les següents sancions:  
 
a) Suspensió dels drets com a usuari dels l‘Hipòdroms gestionats per l’Institut per un 
període d‘un any i un dia a tres anys.  
 
b) Privació per un màxim de tres anys, dels drets com a usuari de les instal·lacions 
dels l‘Hipòdroms gestionats per  l’Institut. 
 
c) Multa de 1.501,00 a 3.000,00 euros.  
 
Article 33  
 
Terminis de prescripció:  
 
Les infraccions constitutives de faltes en els termes dels articles precedents 
prescriuran als tres anys, als dos anys o als sis mesos segons la qualificació com a 
faltes molt greus, greus o lleus, respectivament. La indicada prescripció s‘interromp 
per la comunicació a l‘infractor de la comissió de la falta o de la iniciació de 
l‘expedient sancionador oportú.  
 
CAPÍTOL V  
 
DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR 
 
Article 34  
 
El procediment de sanció serà el simplificat, aplicat a les faltes  lleus, i l‘ordinari per a 
les faltes greus i molt greus.  
 
Article 35  
 
L‘òrgan competent per a la tramitació del procediment serà la direcció o 
l’administrador de l‘Institut.  
 
L‘òrgan competent per a la resolució del procediment simplificat serà el president de 
l‘Institut.  
 
Per a la resolució del procediment ordinari, l‘òrgan competent serà la Junta Rectora.  
 
L‘òrgan competent per resoldre els recursos en el procediment simplificats serà la 
Junta Rectora i el Consell Executiu per als recursos de procediment ordinari.  
 
El procediment que s‘haurà de seguir serà el previst en el Decret 14/1994, de 10 de 
febrer, pel qual s‘aprova el Reglament  procediment sancionador de la CAIB.  
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Disposició final  
 
El present Reglament entrarà en vigor l‘endemà de la seva publicació en el BOIB i 
una vegada transcorregut el termini previstes l‘article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d‘abril reguladora de les bases de règim local.  
 
El Sr. COLOM (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar aquesta aprovació inicial, a l’espera de valorar les 
aportacions que puguin fer les associacions i entitats interessades durant el tràmit d’exposició pública. 

Comenta que en principi no sembla una mala idea la iniciativa d’actualitzar aquest reglament, quant a 
l’actualització de les instal·lacions. Efectivament, sembla oportú revisar el règim de drets i deures, a 
més de les corresponents sancions, per tal que consti en el protocol corresponent i se pugui fer front a 
situacions com les que se varen viure a l’Hipòdrom de Manacor amb la mort d’un cavall no tornin a 
succeir i que, almenys, se tenguin previstes les actuacions pertinents.  

Observa que també s’ha de vetllar per la transparència informativa, cap als usuaris i afeccionats però 
també cap als consellers de l’oposició que formen part de la Junta Rectora, com és el seu cas. 

Recorda a la Sra. Soler (consellera executiva de Medi Ambient) que en alguna ocasió ha demanat 
informació sobre algun tema concret i l’han arribat a qualificar a ell com un simple interessat en un 
procediment administratiu, de forma que amb aquesta excusa se li ha denegat la informació i, el que és 
encara més greu: s’ha denegat amb un informe jurídic, signat per un tècnic d’administració general de 
la conselleria de Medi Ambient.  

Diu a la Sra. Soler que hauria de saber que quan ell demana documentació o informació sobre 
antecedents el que fa és complir amb la seva obligació política, que és dur un control i un seguiment de 
les tasques de l’equip de govern. Fa notar que ell té el mateix dret que té ella, o el president o el 
vicepresident de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, atès que ell també és membre de la Junta 
Rectora, raó per la qual té el mateix dret de conèixer les qüestions que afecten aquest organisme.  

Assegura que no pretén iniciar cap polèmica, per la qual cosa no allargarà més la seva intervenció.  

Per acabar, reitera els motius pels quals el seu Grup s’abstendrà de votar.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-un vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 
 
PUNT 11. DECLARACIÓ DE PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE CAÇA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 
 
Atès l’informe-proposta de la Instructora del procediment de data 27 d’agost de 2013 
que es transcriu: 

“Antecedents 

Mitjançant acord del Ple del Consell de Mallorca de 13 de setembre de 2012 es va 
concedir a la Federació Balear de Caça una subvenció de 120.000 € en concepte de 
subvenció nominativa per dur a terme diverses activitats pel foment de la caça, inclosa 
dins el Pla Estratègic de Subvencions per l’any 2012.  
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En data 22 d’octubre de 2012, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública 
resolgué concedir la bestreta del 50 % de l’import  concedit i en reconegué l’obligació 
per import de 60.000.- Euros i se n’ordenà el pagament.  

Vista la documentació presentada per la Federació Balear de Caça per a justificar la 
subvenció concedida, aquesta únicament documenta despeses per import de 
125.364,55 euros, dels quals, tan sols, 95.246,38 € es consideren justificació vàlida de 
la subvenció concedida d’acord amb l’acord de concessió i la normativa reguladora de 
subvencions. D’aquests 95.246,38 €, se’n poden reconèixer 85.388,78 € això és el 
89,65 %, és a dir el percentatge del  projecte que va servir de base a la concessió de la 
subvenció (projecte amb un pressupost de 133.853,25 euros en concepte de despeses). 

Concretament les despeses que no s’accepten com a justificatives de la subvenció 
d’acord amb el previst a la legislació de subvencions i la convocatòria són les 
següents i pels següents motius,  per import total de 30.118,17 Euros: 

1) Les següents per import de 21.224,71 € estan emeses amb anterioritat a la data de 
realització de l’activitat o prestació del servei: 

Factura emesa per PasteleríaVicens, S.L., núm. 162, de data 01/10/2012, total: 
208,69 € (DATA ACTIVITAT: 12/10/12) 
· Factura emesa per Webmasters, Joaquín Ruiz Linares, núm. 2012/220, de 
data 10/10/2012, total: 605,00 € (DATA ACTIVITAT: 12/10/12) 
· Factura emesa per PasteleríaVicens, S.L., núm. 163, de data 19/10/2012, 
total: 151,06 € (DATA ACTIVITAT: 20/10/12) 
· Factura emesa per Webmasters, Joaquín Ruiz Linares, núm. 2012/221, de 
data 10/10/2012, total: 605,00 € (DATA ACTIVITAT: 20/10/12) 
· Factura emesa per Webmasters, Joaquín Ruiz Linares, núm. 2012/222, de 
data 10/10/2012, total: 605,00 € (DATA ACTIVITAT: 13/10/12) 
· Factura emesa per Natura Parc Sta. Eugenia S.L., núm. 92/12, de data 
31/10/2012, total: 3.850 € (DATA ACTIVITAT:  17 NOV) 
· Factura emesa per Natura Parc Sta. Eugenia S.L., núm. 93/12, de data 
31/10/2012, total: 7.496,5 € (DATA ACTIVITAT:  16 NOV) 
· Factura emesa per Relojería Calvo, S.L., núm. 60/2012, de data 14/11/2012, 
total: 4.458,46 € (DATA ACTIVITAT: 16 NOV) 
· Factura emesa per Natura Parc Sta. Eugenia S.L., núm. 78/12, de data 
03/10/2012, total: 880 € (DATA ACTIVITAT:  6 OCTUBRE) 
· Factura emesa per Natura Parc Sta. Eugenia S.L., núm. 80/12, de data 
03/10/2012, total: 880 € (DATA ACTIVITAT: 27 OCTUBRE) 
· Factura emesa per Natura Parc Sta. Eugenia S.L., núm. 79/12, de data 
03/10/2012, total: 880 € (DATA ACTIVITAT: 3 NOV) 
· Factura emesa per Webmasters, Joaquín Ruiz Linares, núm. 2012/228, de 
data 10/10/2012, total: 605 € (DATA ACTIVITAT: 3 NOV) 

2) La Fundació Balear per a la Fauna i l’Art Cinegètic, de data 6 d’agost de 2012 per 
import de 173,46 € en concepte de “carpa en la I feria de la caza y del tiro” (DATA 
ACTIVITAT: 28,29 i 30 SEPT), les dates tampoc s’ajusten, a més a més, es tracta 
d’un rebut i no d’una factura i al concepte no s’especifica que sigui pel “lloguer” de la 
carpa. 
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3) En quant a les factures que es detallen a continuació per import de 7.200.- Euros, 
estan emeses per membres de la Junta Directiva de la Federació Balear de Caça 
(consta a l’expedient impressió de la pàgina web de la federació) sense que concorrin 
les circumstàncies previstes a l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, segons el qual “En cap cas podrà concertar-se pel 

beneficiari l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb (...) d) 

Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que concorrin les següents 

circumstàncies: 1.- Que la contractació es realitzi d’acord amb les condicions 

normals de mercat. 2.- Que s’obtengui la prèvia autorització de l’òrgan concedent en 

els termes que es fixin en les bases reguladores: 
 

· Factura emesa per Miguel Cladera Andreu, núm. 01/2012, de data 
07/04/2012, import: 300 € (vocal). 
· Factura emesa per Miguel Cladera Andreu, núm. 2/2012, de data 
12/10/2012, import: 300 € (vocal). 
· Factura emesa per Miguel Cladera Andreu, núm. 03/2012, de data 
20/10/2012, import: 300 € (vocal). 
· Factura emesa per Miguel Cladera Andreu, núm. 04/2012, de data 
13/10/2012, import: 300 € (vocal). 
· Factura emesa per Francisco Fernández Capilla, núm. 001, de data 
06/05/2012, import: 300 € (vocal). 
· Factura emesa per Francisco Fernández Capilla, núm. 002, de data 
04/06/2012, import: 400 € (vocal). 
· Factura emesa per Antoni Mas Vidal, núm. 01/2012, de data 
05/06/2012, import: 400 € (vocal). 
· Factura emesa per Miguel Cladera Andreu, núm. 05/2012, de data 
03/06/2012, import: 400 € (vocal). 
· Factura emesa per Francisco Fernández Capilla, núm. 002, de data 
14/10/2012, import: 300 € (vocal). 
· Factura emesa per Juan Canovas Servera, núm. 001/12, de data 
24/10/2012, import: 400 € (vicepresident 1er). 
· Factura emesa per Antoni Mas Vidal, núm. 009/2012, de data 
30/09/2012, import: 400 € (vocal). 
· Factura emesa per Guiem Borras Figuerola, núm. 001/12, de data 
17/11/2012, import: 200 € (secretari). 
· Factura emesa per Miquel Mayol Pou, núm. 01/12, de data 
17/11/2012, import: 200 € (vocal). 
· Factura emesa per Miguel Cladera Andreu, núm. 11/2012, de data 
17/11/2012, import: 300 € (vocal). 
· Factura emesa per Francisco Fernández Capilla, núm. 001, de data 
29/02/2012, import: 150 € (vocal). 
· Factura emesa per Antoni Mas Vidal, núm. 001/2012, de data 
29/02/2012, import: 150 € (vocal). 
· Factura emesa per Francisco Fernández Capilla, núm. 002, de data 
06/03/2012, import: 150 € (vocal). 
· Factura emesa per Francisco Fernández Capilla, núm. 003, de data 
15/03/2012, import: 150 € (vocal). 
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· Factura emesa per Francisco Fernández Capilla, núm. 004, de data 
02/04/2012, import: 150 € (vocal). 
· Factura emesa per Francisco Fernández Capilla, núm. 005, de data 
04/04/2012, import: 150 € (vocal). 
· Factura emesa per Antoni Mas Vidal, núm. 002/2012, de data 
04/04/2012, import: 150 € (vocal). 
· Factura emesa per Francisco Fernández Capilla, núm. 006, de data 
15/05/2012, import: 150 € (vocal). 
· Factura emesa per Francisco Fernández Capilla, núm. 7, de data 
22/05/2012, import: 150 € (vocal). 
· Factura emesa per Francisco Fernández Capilla, núm. 015, de data 
24/04/2012, import: 150 € (vocal). 
· Factura emesa per Antoni Mas Vidal, núm. 003/2012, de data 
13/04/2012, import: 150 € (vocal). 
· Factura emesa per Francisco Fernández Capilla, núm. 009, de data 
10/04/2012, import: 150 € (vocal). 
· Factura emesa per Miguel Cladera Andreu, núm. 12/2012, de data 
06/10/2012, import: 300 € (vocal). 
· Factura emesa per Miguel Cladera Andreu, núm. 6/2012, de data 
27/10/2012, import: 300 € (vocal). 
· Factura emesa per Miguel Cladera Andreu, núm. 7/2012, de data 
03/11/2012, import: 300 € (vocal). 

4) Existeix una discrepància, respecte l’import, entre la factura emesa per Juan Carlos 
Pascual Palmer, núm. 014/2012, de data 03/11/2012, import: 150 €  i la relació 
classificada de les despeses (a la relació posa 200 €). 

5) De conformitat amb l’article 31.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General 
de Subvencions, en relació amb el punt 7 de l'Acord del Ple del Consell de Mallorca 
de data 13/09/2012 de concessió de la subvenció a la FBC disposa que el darrer dia 
per justificar l'aplicació dels fons percebuts és l'1 de desembre de 2012, 
conseqüentment, els imports corresponents a les retencions a compte de l’IRPF 
practicades a les següents factures: 

 Fra. 15/12 de 3/11/2012 de Carolina Gomez Marí import retingut a compte IRPF: 42 
€ 

- Fra. 7/12 de 3/11/2012 de Miguel Cladera Andreu import retingut a compte 
IRPF: 63 € 

- Fra. 013/12 de 27/10/2012 Juan Carlos Pascual Palmer import retingut a 
compte IRPF: 42 € 

-  Fra. 14/12 de 27/10/2012 de Carolina Gomez Marí import retingut a compte 
IRPF: 42 € 

- Fra. 6/12 de 27/10/2012 de Miguel Cladera Andreu import retingut a compte 
IRPF: 63 € 

- Fra. 11/12 de 06/10/2012 de Juan Carlos Pascual Palmer import retingut a 
compte IRPF: 42 € 

- Fra. 13/12 de 6/10/2012 de Carolina Gomez Marí import retingut a compte 
IRPF: 42 € 
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- Fra. 12/12 de 6/10/2012 de Miguel Cladera Andreu import retingut a compte 
IRPF: 63 € 

- Fra. 10/12 de 16/11/2012 de Juan Carlos Pascual Palmer import retingut a 
compte IRPF: 42 € 

- Fra. 09/12 de 16/11/2012 de Carolina Gomez Marí import retingut a compte 
IRPF: 42 € 

- Fra. 11/12 de 17/11/2012 de Miguel Cladera Andreu import retingut a compte 
IRPF: 63 € 

- Fra. 08/12 de 17/11/2012 de Carolina Gomez Marí import retingut a compte 
IRPF: 63 € 

- Fra. 9/12 de 17/11/2012 de Juan Carlos Pascual Palmer import retingut a 
compte IRPF: 63 € 

- Fra. 01/12 de 17/11/2012 de Miquel Mayol Pou import retingut a compte 
IRPF: 42 € 

- Fra. 01/12 de 17/11/2012 de Jaume Riopll Amengual import retingut a compte 
IRPF: 42 € 

- Fra. 01/12 de 17/11/2012 de Guiem Borràs Figuerola import retingut a compte 
IRPF: 42 € 

- Fra. 01/12 de 24/10/2012 de Juan Pascual Requena Mir import retingut a 
compte IRPF: 63 € 

- Fra. 01/12 de 24/10/2012 de Juan Canovas Servera import retingut a compte 
IRPF: 84 € 

- Fra. 08/12 de 14/10/2012 de Juan Carlos Pascual Palmer import retingut a 
compte IRPF: 42 € 

- Fra. 6/12 de 14/10/2012 de Carolina Gomez Marí import retingut a compte 
IRPF: 42 € 

- Fra. 4/12 de 13/10/2012 de Miguel Cladera Andreu import retingut a compte 
IRPF: 63 € 

- Fra. 04/12 de 13/10/2012 de Juan Carlos Pascual Palmer import retingut a 
compte IRPF: 30 € 

- Fra. 3/12 de 20/10/2012 de Miguel Cladera Andreu import retingut a compte 
IRPF: 63 € 

- Fra. 02/12 de 20/10/2012 de Carolina Gomez Marí import retingut a compte 
IRPF: 42 € 

- Fra. 2/12 de 12/10/2012 de Miguel Cladera Andreu import retingut a compte 
IRPF: 63 € 

- Fra. 03/12 de 12/10/2012 de Juan Carlos Pascual Palmer import retingut a 
compte IRPF: 30 € 

corresponents al quart trimestre de l'exercici econòmic 2012 per import total de 
1.320.- euros,  no poden ser despesa subvencionable, ja que d'acord amb la Llei 
General de Subvencions es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament 
pagada anteriorment a l'acabament del període de justificació determinat per la 
normativa reguladora de la subvenció ( 1/12/2012), la qual cosa no se compleix en el 
cas de l'IRPF del quart trimestre, atès que s'aporta pel beneficiari de la subvenció el 
reconeixement del deute amb sol·licitut d'aplaçament de l'import total en data 
14/01/2013 davant l'AEAT.  

En data 31 de juliol de 2013, la consellera executiva de Medi Ambient resolgué:  
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“Primer.- Iniciar el procediment de declaració de pèrdua del dret al cobrament parcial 
de la subvenció per import de 34.611,22 €, concedida a la Federació Balear de Caça 
amb CIF G07198500 per portar a terme diverses activitats pel foment de la caça 
durant l’any 2012. 
 
Segon.- Nomenar com a instructor del procediment de pèrdua del dret al cobrament a 
Cristina Carreras Brugada, cap de servei de Secretaria Tècnica del Deparment de 
Medi Ambient . 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Federació Balear de Caça, donant-li deu dies 
hàbils per tal que pugui al·legar el que estimi pertinent.” 
 
En data 6 d’agost de 2013, l’anterior resolució fou notificada a la Federació Balear de 
Caça i en data 14 d’agost de 2013, l’entitat realitzà un escrit en el que alega que no 
està conforme amb que no s’acceptin un seguit de factures per import total de 
21.224,71 € per estar emeses amb anterioritat a la data de realització de l’activitat o 
prestació del servei,  ja que considera que ha complert amb tot el previst a la legislació 
de subvencions respecte la justificació de la subvenció i manifesta que les factures 
foren emeses en la data que es contractaren els serveis, la qual cosa no impedeix la 
legislació vigent.  

Fonaments de dret 

D’acord amb el previst a l’article 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de subvencions (“es produeix la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la 

subvenció en cas de falta de justificació o concurrència d’alguna de les causes que 

preveu l’article 37 d’aquesta llei”). Sobre aquest aspecte, l’article 89 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol , pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, disposa que el procediment per declarar la procedència del dret al 
cobrament de la subvenció serà l’establert a l’article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre. 

Els articles 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, 
disposen que la competència per a la resolució del procediment de reintegrament 
correspon a l’òrgan concedent, en aquest cas el Plè del Consell de Mallorca, d’acord 
amb el previst a l’apartat f) de l’article 1 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, pel decret de dia 15 de març de 2012 i pel decret de dia 11 d’abril 
de 2012 (BOIB núm. 111, de 21 de juliol de 2011, BOIB núm. 159, de 22 d’octubre 
de 2011, BOIB núm. 48, de 3 d’abril de 2012 i BOIB núm. 59 de 26 d’abril de 2012). 

El Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprovà el Reglament pel 
qual es regulen les obligacions de facturació i es modifica el Reglament de l’Impost 
del Valor Afegit (vigent en el moment d’expedició de les esmentades factures). 

“Les factures hauran de ser expedides en el moment de realitzar-se l’operació” 
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Això, en relació amb el punt 6.a del propi Acord del Ple del Consell de Mallorca, de 
data 13 de setembre de 2012, relatiu a la concessió de subvenció a la Federació Balear 
de Caça que textualment diu: 
 

“6.- D’acord amb la base 32.3 de les Bases d’execució del pressupost de 2012 del 

Consell de Mallorca, quan el pagament de la subvenció es realitzi amb l’aportació 

prèvia del compte justificatiu, la comprovació formal per a la liquidació de la 

subvenció haurà de complir les següents condicions i figurar dins de l’expedient els 

següents documents que s’indiquen, a més dels que estableix la legislació aplicable: 

 

a) Les factures que justifiquin la despesa subvencionable, les quals hauran de 

complir els requisits formals d’acord amb la legislació vigent.” 

 

Implica la impossibilitat de estimar les al·legacions efectuades pel beneficiari i per 
tant cal desestimar-les. 
 
Per tot això, cal proposar al Ple del Consell de Mallorca, que de conformitat amb els 
articles 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, és el 
competent per a la resolució del procediment de reintegrament com a òrgan 
concedent,  d’acord amb l’art. 65.3 paràgraf segon RLGS, art. 17.2 LGS i art. 8 Llei 
de Consells Insulars,que adopti el següent  

ACORD 

Primer.- Desestimar les al·legacions efectuades per la Federació Balear de Caça en 
data 14 d’agost de 2013 a la resolució de inici del procediment de declaració de 
pèrdua del dret al cobrament parcial de la subvenció per import de 34.611,22 €, 
concedida a la Federació Balear de Caça amb CIF G07198500 per portar a terme 
diverses activitats pel foment de la caça durant l’any 2012. 
 
Segon.-  Declarar la pèrdua del dret al cobrament parcial de la subvenció per portar a 
terme diverses activitats pel foment de la caça durant l’any 2012, concedida a la 
Federació Balear de Caça amb CIF G07198500,  per import de 34.611,22 €. 
 
Tercer.- Contra aquest acord que esgota la via administrativa de conformitat amb 
l’establert a l’article 42.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de 
Subvencions i que, per tant,  podrà interposar recurs contenciós administratiu davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir del 
dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. 
No obstant l’anterior, pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que consideri 
procedent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.” 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-vuit vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i tres abstencions (MÉS per Mallorca). 
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PUNT 12. PROPOSTA DE TARIFA PEL TRACTAMENT DE LES 
DEIXALLES D’ORIGEN ANIMAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del 
Departament de Medi Ambient que diu: 
Atès que l’article 17.4 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per 
a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, 
aigües, altres activitats i mesures tributàries manifesta que, en el cas d’instal·lacions 
públiques de tractament conjunt amb altres tipus de residus, el preu aplicable al 
tractament de les restes d’animals morts i d’escorxador que provenen del sector 
primari, incloent-hi els MER, com també de la indústria càrnica en general, ha de ser 
específic i reduït, i s’ha d’aplicar una bonificació de fins al 70% del preu general per 
als altres residus. 
 
Atès l’informe del secretari general de 30 de gener de 2013 pel qual es considera 
aquesta tarifa com a preu privat.  
 
Atès l’informe de la interventora general de 20 de març de 2013. 
 
Atès el dictamen núm. 65/2013 del Consell Consultiu relatiu a la consulta efectuada 
per la presidenta del Consell Insular de Mallorca en relació amb la naturalesa jurídica 
del preu que perceb d’un usuari un concessionari d’un servei públic de 13 de juny de 
2013. 
 
Atesa la memòria justificativa del director insular de Residus d’1 de juliol de 2013. 
 
Atès que l’enginyer industrial de la Direcció Insular de Residus del Departament de 
Medi Ambient del Consell de Mallorca, en data 1 de juliol de 2013, ha emès informe 
on manifesta que proposa una tarifa específica pel tractament dels DOA per l’exercici 
2013 de 78,545€/tona sense IVA. 
 
Atès l’informe jurídic del cap del Servei Jurídic de la DIR de data 8 de juliol de 2013. 
 
Atès que l’enginyer industrial de la Direcció Insular de Residus del Departament de 
Medi Ambient del Consell de Mallorca, en data 23 de juliol  de 2013, ha emès un 
segon informe on manifesta que proposa una tarifa específica pel tractament dels 
DOA per l’exercici 2013 de 39,45€/tona sense IVA ja que proposa aplicar la 
bonificació del 70% prevista a la Llei 13/2012.  
 
Atès l’informe jurídic de data 25 de juliol de 2013.  
 
Atesa la conformitat de Tirme, SA, pel que fa a la tarifa pel tractament de deixalles 
d’origen animal en els termes expressats a dos escrits de data juliol de 2013 
 
Atès l’informe de fiscalització de la Intervenció General del Consell de Mallorca de 
data 25 de juliol de 2013.   
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Atès l’informe de fiscalització de la Intervenció General del Consell de Mallorca de 
data 29 de juliol de 2013 afegint una nova observació.  
 
Atès l’acord de Ple del Consell de Mallorca de 30 de juliol de 2013 publicat al BOIB 
núm. 108 de 3 d’agost de 2013. 
 
Atès l’informe de 31 de juliol de 2013 de la interventora general del Consell Insular 
de Mallorca en el qual es manifesta que “Si bé s’ha subsanat l’observació en el sentit 

d’aprovar primerament la tarifa específica i després la bonificació a la mateixa, 

s’observa una errada quan a la tarifa sobre la qual s’aplica la bonificació, que ha de 

ser la general perquè així ho diu l’article 17 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre i 

no l’específica com estableix l’acord. En conseqüència, si es pretén que el resultat a 

pagar sigui de 39,45€/tona, el percentatge de bonificació sobre la tarifa també és 

erroni. Com que ara la tarifa està en fase d’exposició pública, considero que és el 

moment idoni per rectificar l’errada”.  

 
Atès l'escrit d’al·legacions de Tirme, SA, amb registre d’entrada núm. 25.898, de 22 
d’agost de 2013 en el qual es formulen dues al·legacions: 
 
Primera: “Que interesa a TIRME SA en su calidad de empresa concesionaria del 

servicio público encargado de la gestión y recaudación de la tarifa, que la 

administración Insular concrete los usuarios que se van a ver beneficiados de esta 

tarifa específica, así como de la bonificación indicada en el apartado 2 del acuerdo 

del  Pleno; entendiendo esta parte que el espíritu de la Ley 13/2012, de 20 de enero, 

de medidas urgentes para la activación económica en materia de industria y energía, 

nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y medidas tributarias responde 

a la idea de que la tarifa específica bonificada exclusivamente se aplique al 

tratamiento de residuos animales de mataderos y provenientes del sector primario. 

De lo contrario, la aplicación de esta tarifa bonificada podría tener repercusiones en 

la tarifa general, contradiciendo lo estipulado en el punto 3 del acuerdo del Pleno” 

 
Segunda: “ Que la tarifa fijada en virtud del citado acuerdo de Pleno, en la medida 

en que es una prestación pública de naturaleza privada, debe estar sujeta al principio 

constitucional de reserva de ley (art. 31.3 de la Constitución Española), por lo que 

esta parte entiende que debería aprobarse una ordenanza reguladora no fiscal al 

efecto”  
 
Atès l’informe del cap del Servei Jurídic de Residus de 3 de setembre de 2013.  
 
Per tot el que s'ha exposat i atès l’article 7.i. del Decret de dia 15 de juliol pel qual es 
determina l’organització del Consell de Mallorca, modificat pel decret de dia 10 
d’octubre de 2011, la consellera executiva del Departament de Medi Ambient eleva al 
Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d' 
 
ACORD 
 
1. Estimar les consideracions expressades a l’informe de la interventora general de 31 
de juliol de 2013. 
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2. Estimar la primera al·legació i desestimar la segona al·legació presentades per 
Tirme, SA. 
 
3. Aprovar definitivament la tarifa específica pel tractament de les restes d’animals 
morts i d’escorxador que provenen del sector primari, incloent-hi els MER, i també de 
la indústria càrnia en general per import de 78,545€/tona, IVA exclòs, que els usuaris 
del servei públic han d’abonar a l’empresa concessionària la qual, en tot moment, 
haurà de mantenir vigent l’autorització administrativa per realitzar el tractament.  
 
4. Aprovar una bonificació del 29,73% sobre la tarifa general (tarifa RSU vigent de 
131,50€/tona), en aplicació del que preveu l’article 17.4 de la Llei 13/2012, resultant 
una tarifa específica bonificada per import de 39,45 €/t, IVA exclòs. 
 
5. En cap cas, l’aplicació de la bonificació anterior podrà suposar un increment de la 
tarifa general aplicable al servei de gestió dels residus urbans de Mallorca. 
 
6. El present acord es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes balears, data a partir de 
la qual entrarà en vigor pels usuaris la tarifa específica i bonificació expressades als 
punts anteriors.  
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-vuit vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i tres abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 13. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT.  

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

1.S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí al 
departament de Medi Ambient  durant l’any 2013, pel subministraments prestats dins 
l’any 2013. 

2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. 218/13     de 
data 25 de setembre de 2013, que figuren al corresponent expedient. 

3. La disposició addicional dinou del test refós de la LCSP imposa a l’administració 
l’exigència de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en 
matèria de contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions 
públiques, 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”. 
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4. És 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 i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 

5. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

6. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la Consellera Executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació del pagament  

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a les relacions 
adjuntes, que fan un total de cinc mil sis-cents set euros amb noranta-tres cèntims dels 
quals  quatre mil sis-cents trenta-quatre euros amb seixanta-set cèntims corresponen a 
la base imposable i  nou-cents setanta-tres euros amb vint-i-sis cèntims a la quota 
d’I.V.A. deduïble (5.607,93 € dels quals 4.634,67 € corresponen a la base imposable i 
973,26 € a la quota d’I.V.A. deduïble) d’acord amb la disposició addicional dinou del 
test refós de la LCSP, esmentada amb anterioritat al punt 3. 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a les 
relacions adjuntes, per import total de cinc mil sis-cents set euros amb noranta-tres 
cèntims dels quals  quatre mil sis-cents trenta-quatre euros amb seixanta-set cèntims 
corresponen a la base imposable i  nou-cents setanta-tres euros amb vint-i-sis cèntims 
a la quota d’I.V.A. deduïble (5.607,93 € dels quals 4.634,67 € corresponen a la base 
imposable i 973,26 € a la quota d’I.V.A. deduïble)  contretes pel departament de Medi 
Ambient  segons el següent detall: 

  
CODI 
RELACIÓ 

CENTRE   IMPORT RC  

1 Q/2013/1213 Refugi de Tossals Verds 
    2.413,49 € 

    1.120,89 € 

220130011726 

RC/ 220130015222 

2 

 Q/2013/1214 

 

Refugi de Son Amer 

 

   1.747,84 € 

   1.063,26 € 

      874,16 € 

      746,00 € 

220130011725 

RC/220130015225 

220130013612 

220130012082 

3 

 

Q/2013/1215 

 

Refugi de Muleta 

 

      835,11 € 

      101,11 € 

220130013611 

220130013613 
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      204,23 € 

      103,12 € 

220130011730 

RC/220130015223 

  TOTAL    4.634,67 €  

3. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, les 
despeses aprovades amb codi de relacions Q/2013/1213, Q/2013/1214 i Q/2013/1215   
s’imputaran a les aplicacions pressupostàries següents: 

– 50.15102.22102 

– 50.15103.22102 

– 50.15105.22100 

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

 

Nota: s’ha debatut conjuntament amb el punt 7. 

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

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 
 
PUNT 14. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RLLF DE L'IMAS PER A 
LA SEVA ADAPTACIÓ A L'ESTABLERT A LA LLEI 9/2012, DE 19 DE 
JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2007, DE 27 DE MARÇ, DE LA 
FUNCIÓ PÚBLICA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES 
BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Social que diu: 
 
Dia 22 de juliol va entrar en vigor la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears. 
 
Aquesta Llei elimina, amb caràcter general, l’exigència del coneixement de català 
com a requisit per accedir a la condició d’empleat públic a l’Administració o per 
ocupar qualsevol lloc de treball a les administracions de les Illes Balears.   
 
Així ho estableix clarament l’apartat primer de la disposició addicional dotzena que 
s’afegeix a la Llei 3/2007.   
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Aquesta regla general només s’exceptua en els supòsits determinats que la mateixa 
Llei enumera en les lletres a) a e) de l’apartat segon de la disposició addicional 
esmentada, que es refereixen, pel que fa a aquest Acord, als llocs de recepció al públic 
i atenció telefònica així com als que tenguin com a funció principal la informació a 
l’alumnat en els centres educatius.  
 
Al marge d’aquests supòsits, d’acord amb la lletra f), només es podrà establir el 
requisit d’un nivell de català en els llocs en què excepcionalment es determini de 
manera individual i degudament justificada i motivada, ateses les seves 
característiques concretes.  
 
Per tot això, i en virtut de la disposició final quarta de la Llei esmentada, que 
estableix, en l’apartat 2, que les administracions de l’àmbit territorial de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears i els ens públics del sector públic instrumental que en 
depenguin han d’adaptar, en el termini d’un any, les seves relacions de llocs de feina 
al que estableix aquesta Llei, és necessari adaptar la relació de llocs de feina de 
l'IMAS per eliminar l’exigència de determinats nivells de coneixement de català 
d’acord amb la normativa anterior, i incloure també els nivells que corresponen ara 
d’acord amb les excepcions previstes en l’apartat 2 de la disposició addicional 
dotzena, sens perjudici que posteriorment es pugui incloure el requisit en algun lloc 
concret en què es motivi especialment, d’acord amb l’apartat f) d’aquesta disposició.  
 
L’apartat 2 de la disposició final quarta de la Llei 9/2012 disposa que en el termini 
d’un any, les administracions de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears i els ens del sector públic instrumental que en depenguin han d’adaptar 
les seves relacions de llocs de treball al que estableix aquesta llei. 
 
Tal i com exigeix l'article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic i l’article 31 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears,  la Mesa Sectorial de Negociació de l’IMAS, 
a la sessió del dia 6 de setembre de 2013,  va negociar la proposta de modificació de 
la Relació de Llocs de Feina de l’IMAS, tal i com consta en el certificat de la 
secretària de la Mesa del mateix dia. 
 
Vist que, segons el que estableix l’article 8.1 p) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de 
consells insulars, i d’acord amb l’article 26.1 a) dels Estatuts de l’IMAS (BOIB núm. 
156, de 18/10/2007), correspon al Ple del Consell de Mallorca l’aprovació de la 
Relació dels Llocs de Feina de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 7.2 d) dels Estatuts de l’IMAS, correspon a la 
presidenta de l’organisme proposar la Relació de Llocs de Feina a fi de que sigui 
aprovada pel Ple del Consell de Mallorca. 
 
Consten a l’expedient els preceptius informes jurídics i de fiscalització. 
 
PROPOSTA D’ACORD 
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Primer. Suprimir en tots els llocs de la relació de llocs de feina de l’IMAS 
l’exigència d’un requisit mínim de coneixements de la llengua catalana. 
 
Segon. No obstant el que disposa el punt primer, en els supòsits que s'indiquen a 
continuació el coneixement de la llengua catalana del nivell que s'indica és requisit: 
 
1. Per ocupar els llocs de feina corresponents a escales, subescales, classes o 
categories per ingressar en els quals es requereix un nivell de titulació acadèmica 
corresponent als grups o subgrups A1, A2, B C1 i C2, que tenen com a funció 
principal la informació i l'atenció al públic. En aquests, s'exigeix com a requisit el 
nivell B2 de coneixements de llengua catalana o equivalent, tal i com consta a l'annex 
2 del present acord. 
 
2. Per ocupar els llocs de feina corresponents a escales, subescales, classes o 
categories per ingressar en els quals no s'exigeixi cap de els titulacions previstes en el 
sistema educatiu, que tenen com a funció principal la recepció al públic o l'atenció 
telefònica. En aquest supòsits, s'exigeix com a requisit el nivell A2 de coneixements 
de llengua catalana o equivalent. 
 
3. Per ocupar els llocs de feina en què, ateses les característiques especials de les 
seves funcions, es motivi que és imprescindible exigir el coneixement d’un determinat 
nivell de català. A l'IMAS, en la línea del Consell de Mallorca, es considera que és 
imprescindible exigir el coneixement  del nivell el català B2 per als llocs als quals s'hi 
adscriu personal de la subescala tècnica d'administració general i del nivell de català 
A2 per als que s'hi adscriu personal de les subescales administrativa d'administració 
general i auxiliar d'administració general. Això per poder donar compliment a allò que 
s'estableix a la Disposició addicional tretzena de la Llei 3/2007, introduïda pel punt 10 
de l'article únic de la Llei 9/2012, que mana posar els mitjans necessaris per poder 
garantir l'atenció a la ciutadania en la llengua cooficial de les Illes Balears que 
demani, i també allò que es disposa a la normativa pròpia del Consell de Mallorca, 
d'acord amb la qual en les relacions amb els administrats, les notificacions i les 
comunicacions es faran, per defecte, en català, sense perjudici del dret dels ciutadans 
a rebre-les en castellà si ho demanen (articles 13 i 18 del Reglament de regulació de 
l'ús de la llengua catalana dins l'àmbit de competència del Consell de Mallorca). En 
aquest sentit, cal tenir en compte que les funcions a realitzar pel personal de 
cadascuna de les subescales de l'escara de l'administració general són, entre d'altres, la 
tramitació d'expedients, la redacció de documents administratius, emissió d'informes, 
assessorament en matèria de la seva especialització, registre d'expedients i 
documentació, col·laboració en la conformació i seguiment dels tràmits administratius 
dels expedients. 
 
D'una altra banda, també es considera imprescindible exigir determinat nivell de 
català en alguns llocs de l'administració especial d'acord amb les característiques 
especials de les seves funcions que fan imprescindible exigir el coneixement d'un 
determinat nivell català. 
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Tercer. Aprovar la modificació de la relació de llocs de feina de l'IMAS d’acord amb 
els termes exposats en els punts primer i segon d’aquest Acord i que consta a l'Annex 
I que s'adjunta. 
 
Quart. Deixar sense efecte el Decret de la Presidenta del Consell de Mallorca, de data 
26 de febrer de 2004, mitjançant el qual es va establir l’abonament d’un complement 
de productivitat al personal que superés en un grau o més el nivell de coneixement de 
la llengua catalana exigit a l’RLlF. Al personal que se li hagi reconegut el dret a 
percebre alguna quantitat en aplicació de l’esmentat Decret, la continuarà percebent 
en concepte de complement personal transitori. 
 
Cinquè.  La data d'efectes d'aquesta modificació serà a partir del dia 1 del mes 
següent a la seva publicació al BOIB. 
 
Sisè.  Ordenar la publicació íntegra d’aquesta modificació i de l'annex que 
l'acompanya  en el BOIB. 

 

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

Si hi ha un departament en el Consell de Mallorca en el qual és del tot necessari que tot el seu personal 
parli perfectament el català, aquest és el Departament de Benestar Social i ben concretament l’IMAS. 

Per aquesta raó, al nostre criteri, és una autèntica aberració, una incoherència antisocial, que el català 
no sigui un requisit indispensable per a tot el personal de l’IMAS.  

Per ventura vostès, senyores i senyors de l’equip de govern del Consell de Mallorca han perdut la 
brúixola del sentit comú? Per ventura desitgen espanyolitzar tota la població de Mallorca que té una 
relació o una vinculació amb l’IMAS?  

No veuen que, per exemple, la gent gran mallorquina (de la qual una immensa majoria no entén el 
castellà) no s’entendrà amb el personal auxiliar castellanoparlant de les residències, si no saben parlar 
català? 

Si la major part de la plantilla de personal de l’IMAS no sap parlar la nostra llengua, aquest 
departament tan important es convertirà en una espècie de Torre de Babel on no s’hi entendrà “ni na 
Rita sa pentinadora”. 

No, la nostra entitat no acceptarà mans plegades aquesta decisió tan antimallorquina, tan inacceptable. 
Fins i tot pensam, amb totes les reserves pertinents, que la presidenta de l’IMAS, la Sra. Catalina Cirer, 
que ens ha merescut sempre respecte i credibilitat per la seva honestedat, en el fons del seu cor està en 
desacord amb aquesta proposta de modificació.  

D’altra banda, pensam que els Grups polítics de l’oposició (PSOE i MÉS) s’oposaran frontalment a 
aquesta modificació, i s’hi implicaran del tot. Si fan el contrari, ens sentirem defraudats.  

Els Grups PSOE i MÉS no poden quedar indiferents davant una llei ultraespanyolista que, al nostre 
parer, intenta arraconar la nostra llengua i enviar-la de forma inquisitorial a l’ostracisme, a Liorna... 

En una paraula, tot sembla indicar que aquesta nefasta i funesta proposta de modificació intenta 
eliminar el català, i ho repetim: intenta eliminar el català. 
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Sota cap concepte, se miri com se miri, l’equip de govern del PP no pot cometre el gravíssim i bestial 
error de suprimir en tots els llocs de la relació de feina de l’IMAS l’exigència d’un requisit mínim de 
coneixement de la llengua catalana.  

És evident que existeix una ofensiva en contra de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears, 
preservada per l’Estatut d’Autonomia i per la Constitució Espanyola, que en els darrers trenta anys 
havia avançat molt.  

I, tenen idea vostès, senyores i senyors de l’equip de govern del PP, què hi havia abans d’aquests trenta 
anys? Doncs una dictadura que havia proscrit el català de les institucions i que tractava d’extirpar el seu 
ús social. O no recorden els cartells que penjaren els franquistes a Barcelona, l’any 1939? Idò deien: 
“prohibido escupir y hablar catalán...” 

Aquesta modificació que afecta l’IMAS ens recorda que a principis del segle XVIII, quan l’any 1715 el 
primer Borbó Felip V va envair Mallorca i les illes Pitiüses per instaurar l’any següent el Decret de 
Nova Planta a les Illes Balears, va implantar la llengua castellana com a obligatòria i única i va anular 
la vigència natural de la parla del poble per instaurar la de la noblesa i les castes dominants provinents 
de la metròpoli. 

Ens voldrà capolats lingüísticament, l’actual equip de govern del PP del Consell de Mallorca, com a 
bon seguidor del primer Borbó Felip V, i darrerament del dictador Franco?  

Res més, i moltes gràcies.” 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) inicia la seva intervenció.  

Fa avinent que aquesta proposta ja se va exposar i se va debatre en els termes adequats en la passada 
comissió informativa. 

A més a més, és la continuació del debat que ja se va produir en l’anterior Ple en el qual la Sra. Roig, 
consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública va presentar també la mateixa modificació referida al 
personal del Consell de Mallorca.  

Consegüentment, és una obligació legal que considera que s’ha de complir en l’àmbit de l’IMAS, com 
organisme que és del Consell de Mallorca. Aquesta és la raó per la qual presenta aquesta proposta, 
perquè el Ple l’aprovi i se pugui fer l’adaptació a la Llei 9/2012 de 19 de juliol de Funció Pública de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  

En compliment d’aquesta normativa, fa notar que aquest punt s’ha negociat en la Mesa Sectorial de 
negociació de l’IMAS. Diu que s’havien convocat els representants sindicals a una reunió el passat 27 
d’agost, però aquests no hi varen acudir, per la qual cosa no se va poder celebrar la reunió.  

Posteriorment, se va convocar una altra reunió de la Mesa Sectorial de negociació de l’IMAS, a l’inici 
del mes de setembre, i se va tractar aquest tema. Se va explicar que allò que s’acordava era adaptar-se a 
la Llei de Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears aprovada al Parlament de les 
Illes Balears, mantenint el requisit de coneixement del català per als llocs de treball de recepció de 
públic i atenció telefònica, a més d’altres llocs que per un fet excepcional o per característiques del lloc 
de feina precisen el coneixement de la llengua catalana.  

Quant a aquesta excepció, igual com per a la resta de personal del Consell de Mallorca, se considera 
que és imprescindible exigir el coneixement del nivell de català B2 per als llocs de la subescala tècnica 
d’Administració General i el nivell de català A2 per les subescales administratives d’Administració 
General i d’Auxiliar d’Administració General.  

Informa que la plantilla de personal de l’IMAS consta de 1.233 membres, dels quals 737 queden 
exempts del coneixement del català (el 59,77% del total de la plantilla), per a 379 (el 30,74%) seria 
exigible el nivell A2 de català i per a 117 (el 9,49%) s’exigirà el nivell B2 de català. En resum, queda 
exempt del coneixement del català un 59,77% de la plantilla, i l’exigència de coneixement del nivells 
A2 i B2 afecta un 40,23%.  

Assenyala que la consideració que va rebre la proposta per part dels sindicats va ser aquesta: CCOO no 
va acudir a la reunió, l’STEI va votar en contra, el CSIF se va abstenir i UGT va votar a favor.  

Per acabar, indica que estan a l’espera de les aportacions que hi vulgui fer l’oposició. 
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El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé a continuació.  

Observa que avui, al Ple, se torna escenificar una fase més de les polítiques colonialistes del Partit 
Popular. És així de clar, la llei 9/2012 de 19 de juliol no és altra cosa que una implantació de polítiques 
colonialistes en contra de la nostra llengua materna.  

El reflex, la demostració més clara de que és això és el fet que quan s’implanti aquesta llei a l’IMAS hi 
haurà, per exemple, auxiliars d’infermeria i auxiliars educatius que potser no coneguin la llengua 
catalana. Atès que moltes persones majors, i també alguns menors, no saben expressar-se molt bé en 
castellà, és evident que hi haurà problemes per entendre’s.  

Fa avinent que el problema greu de tot plegat és la intencionalitat política que hi ha darrera aquestes 
actuacions, que no és altra que arraconar la nostra llengua materna, a favor de la “lengua del imperio” 
que és el castellà.  

Assegura que és aquesta, la filosofia que s’aplica, allò que pretén el Partit Popular i, amb l’argument 
que hi ha una llei, l’apliquen; és la seva política, i així ho fan. 

Diu que no discuteix en absolut que el Tribunal Constitucional els hagi donat la raó, però fa avinent la 
poca credibilitat que té aquest tribunal, amb un president que ha dit mentides a la ciutadania i ha evitat 
dir que era un militant del Partit Popular. Fa notar que, si és que encara tenia una mica de credibilitat, 
ara ja no en té cap ni una.  

Observa que tot el personal funcionari de l’administració pública de les Illes Balears haurien de 
conèixer la llengua catalana, perquè tota la ciutadania d’aquestes illes té el dret de poder utilitzar la 
seva llengua i és obvi que el perdrà si en un moment determinat ha de parlar amb personal funcionari 
que no coneix la llengua catalana. Digui el que digui el Tribunal Constitucional, la realitat és aquesta, 
és del tot evident.  

Lamenta que una part de la ciutadania de Mallorca renegui de la seva llengua, de la seva història i del 
seu patrimoni cultural per afavorir aquestes polítiques d’extrema dreta de l’Estat espanyol, colonialista 
al cent per cent i també del Govern balear, amb el seu president el Sr. Bauzá al capdavant, que  no fa 
altra cosa en aquest sentit que les polítiques que li manen des de Madrid.  

Recorda que en el darrer Ple va retreure que l’equip de govern del Consell de Mallorca faci d’escolanet 
del Sr. Bauzá, i fa notar que ho reitera avui també referit a aquest aspecte, atès que haurien pogut actuar 
de forma diferent, com ho han fet altres batles de pobles de Mallorca, alguns d’ells del Partit Popular.    

Retreu que alguns dels membres de la bancada del PP, en el Ple voten en un sentit però en el seu 
ajuntament ho fan en sentit contrari. Considera que és molt greu, però demostra clarament la 
incoherència de la gent del Partit Popular.  

Opina que sembla que actuen d’acord al criteri que aconsella: “quan la cadira perilla, alerta! i ja ho 
veurem després, on ens posam els principis”. 

Adverteix que en el Consell de Mallorca ja no queda res més per “adaptar” a la Llei, pel que fa als 
coneixements de català exigibles. 

Tot i això, adverteix que quaranta anys de dictadura no varen aconseguir que el català quedàs capficat, 
per la qual cosa el Partit Popular tampoc no ho aconseguirà ara, quan només queden dos anys del seu 
govern.   

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

En primer lloc, se refereix a la sentència del Tribunal Constitucional, que va provocar tanta alegria en 
els membres del PP que varen assistir a la reunió de la Comissió Informativa. Observa que semblava 
que els havien tret un pes de damunt.  

En aquest sentit, opina que és just el contrari: els han ficat un pes més del que ja els havia ficat el Sr. 
Bauzá, amb la reforma de la Funció Pública. 

Tot seguit, en llegeix textualment un fragment: “Se ha producido en un contexto de amplia 
implantación del catalán en la Función Pública del ámbito territorial i en la sociedad”.  

Demana d’on ha sortit aquest diagnòstic d’una àmplia existència de la implantació del català en la 
societat.  
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L’Institut Balear d’Estadística del Govern balear (IBESTAD), en el seu estudi d’usos lingüístics del 
català de l’any 2010, indica que la gent de Mallorca que parla català respon en castellà quan se li parla 
en castellà i ho fa així el 91% i que el 46% de la població de les Illes Balears parla mallorquí 
habitualment. En conseqüència, demana quin dret habitual tenen els mallorquins per poder parlar el 
castellà; és un dret que està totalment sota la pressió d’una condició socioeconòmica que coneix 
tothom. 

Assenyala que durant els darrers deu anys, les persones nascudes a les Illes Balears han passat de ser el 
63% al 56% de la població, mentre que les persones nascudes a l’estranger han passat de ser un 10% a 
un 24%.  

Observa que Mallorca té unes condicions i una valoració socioeconòmica que va en contra de la 
implantació de l’ús de la llengua catalana.  

D’altra banda, fa notar que l’article 3 de la Constitució Espanyola indica que: “La riqueza de las 
distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial 
respeto y protección” per la qual cosa la Sra. Cirer, amb els canvis que pretén aprovar, va totalment en 
contra d’allò que estableix la Constitució Espanyola; és obvi que no protegeix el català i que va 
totalment en contra de la realitat de l’ús del català i del castellà a Mallorca.  

També li fa notar la covardia que demostra la decisió que ha pres, des del punt de vista polític, 
emparada en l’actitud de no enfrontar-se amb el Sr. Bauzá, que també té la presidenta del Consell de 
Mallorca.  

Reitera el retret i afirma que se podria haver fet d’una altra manera, atès que hi ha batles del PP que han 
adoptat decisions valentes, davant aquesta situació. En canvi, la Sra. Cirer ha preferit agafar allò que 
s’havia fet al Consell de Mallorca i ho aplicat talment a l’IMAS, com si la situació d’aquest organisme 
no fos diferent.  

Comenta que la llei que va aprovar el Sr. Bauzá estableix que: “Para ocupar los puestos de trabajo en 
que, dadas las características especiales de sus funciones, se motive que es imprescindible exigir el 
conocimiento de un determinado nivel de catalán, se hará mediante la RLT”.  

En conseqüència, la Sra. Cirer tenia l’obligació de reconèixer que tot el personal auxiliar que treballa a 
les residències de persones majors i tot el personal educatiu que treballa als centres de menors necessita 
un mínim nivell de català, perquè la majoria de persones d’aquest tipus de residències, que han nascut a 
les Illes Balears, parlen habitualment el mallorquí; arran d’aquesta decisió, hauran de fer el canvi a una 
llengua que no és la seva. 

Refusa que la Sra. Cirer li digui que ho ha fet per complir la llei, i li reitera que, amb la llei a la mà, 
hauria pogut decidir una RLT diferent, però ha preferit decidir que per a 737 persones de la plantilla de 
l’IMAS no sigui obligatori tenir cap nivell de coneixement del català.  

D’altra banda, fa notar una altra decisió que li sembla molt estranya: s’ha reduït el nivell d’exigència 
del català per a tota la plantilla en general, de forma que per a tots aquells llocs que s’exigia un nivell B 
ara s’exigeix un nivell A, mentre que per als llocs que abans s’exigia un nivell C (per fer informes, etc.) 
ara ja no serà exigible. Per aquesta raó, qüestiona com és possible que un psicòleg, per exemple, pugui 
fer un informe si no té el nivell adequat, que és el C.  

Per acabar, retreu a la Sra. Cirer que ja tengui acostumada la ciutadania a actuar d’aquesta forma, 
seguint completament la línia que marca la presidenta del Consell de Mallorca, amb vista a no crear cap 
conflicte a les polítiques dures de la dreta, d’extrema dreta que se coneixen a dia d’avui, com ara tot el 
que fa el Sr. Bauzá amb la comunitat educativa, i també amb la comunitat que parla el mallorquí de 
forma natural.  

Reitera el retret, perquè considera que ho fan sense cap tipus de problema, raó per la qual espera que 
algun dia els pesi sobre la consciència i els faci canviar una mica el seu tarannà. Diu que ja n’hi ha prou 
de seguir d’aquesta forma les polítiques del Sr. Bauzá, atès que tothom coneix prou bé que són 
d’extrema dreta. Adverteix que és una persona que està canviant massa violentament la realitat de les 
Illes Balears.  

La Sra. CIRER intervé a continuació.  
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Adverteix, ja des de l’inici, que no respondrà cap de les qüestions que el Sr. Garau ha relacionat amb 
l’extrema dreta, pel fet que no es considera al·ludida en absolut.  

Certament, és ella qui defensa aquest punt, i s’adrecen a ella amb els retrets, però manté la seva postura 
de mantenir-se al marge d’aquest to de discussió, perquè no se considera al·ludida pel tipus 
d’afirmacions que han fet el Sr. Garau i el Sr. Font, per bé que respecta el seu pensament polític.  

Observa que li ha tocat presentar l’adaptació de la RLT en un moment en què és de màxima autoritat el 
tema lingüístic i educatiu i a l’oposició li va molt bé aprofitar un debat la discussió d’una adaptació a la 
llei per introduir una discussió de caire lingüístic. Li sembla bé que ho facin, però també se vol 
permetre el gust de dir al Sr. Garau que pot fer totes les afirmacions que vulgui, i que la pot acusar del 
que vulgui i atribuir-li mil etiquetes, però no accepta aquest to perquè no se sent al·ludida.   

Assegura que quan surti del Ple tendrà la consciència ben tranquil·la. 

En canvi, la preocupen una sèrie de qüestions sobre aquesta proposta, de caràcter general que s’han 
tractat abans, i les comenta tot seguit. 

Diu al Sr. Font que és obvi, que en un Estat de Dret les lleis s’han de complir.  

D’altra banda, fa avinent que ella sap que als membres de l’oposició els va caure malament que a la 
reunió de la Comissió Informativa se fes un comentari molt breu sobre la sentència del Tribunal 
Constitucional, perquè s’havia conegut precisament aquell mateix dia i, atès que se varen posar molt 
nerviosos, ella ha evitat parlar-ne avui.  

En canvi, retreu que els membres de l’oposició sí que en parlen amb el mateix to, i ho reiteren, raó per 
la qual la preocupa la consideració que demostren sobre el compliment de les lleis que s’aproven en un 
Parlament i sobre les sentències del Tribunal Constitucional.  

Reitera la seva preocupació, atès que el Sr. Garau i el Sr. Font han demostrat que si una llei no els 
agrada, no en fan cas. Diu que el Sr. Font li ha donat a entendre que si una llei no els agrada, no l’han 
de complir. Adverteix que és perillós pensar així, en un Estat de Dret; és obvi que no se va per bon 
camí, si tothom campa segons aquesta filosofia i amb aquesta actitud. 

També retreu que posin en dubte les sentències del Tribunal Constitucional, perquè és clar que incorren 
en uns riscs importants. Tot i això, és una decisió seva i els seus Grups polítics ja saben quins riscs 
volen assumir, amb les afirmacions que fan.   

Adverteix que se duen les coses fins a l’extrem, de forma que sembla que ara es trobaran amb un 
col·lectiu de persones que treballen en l’àmbit dels serveis socials de l’IMAS d’una forma perfecte, un 
personal funcionari magnífic que, de cop i volta, se trastornarà i oblidarà tot idioma que fins ara parlava 
(sigui el català, el castellà, l’anglès, l’alemany ...). Observa que no s’ha d’oblidar que a l’IMAS atenen 
població que ve de fora de Mallorca i que la prioritat és atendre-la, vengui d’allà on vengui.   

Diu al Sr. Garau que ell exposa una situació que no respon a la realitat, perquè ja ho pot veure que no 
serà així.  

Quant a la RLT que se presenta avui, assegura que, tot i que el coneixement del català no sigui un 
requisit per a determinades places, sempre serà un mèrit, per la qual cosa si ve una persona de fora de 
Mallorca amb els mateixos coneixements, el mateix currículum, etc. quan se valori sempre prevaldrà la 
persona que pugui acreditar els coneixements de la llengua catalana. En conseqüència, no és cert aquest 
retret que fa el Sr. Garau. 

Diu que la preocupa també que el Sr. Garau pensi que no hi ha una presència important de gent que surt 
dels instituts i de la Universitat de les Illes Balears amb un coneixement de la llengua catalana, 
formació que no tenien les persones que ara tenen entre 40 i 50 anys, per exemple. Ara, 
afortunadament, la gent surt més preparada en coneixements sobre la llengua catalana, fet que permetrà 
una situació diferent. No se produirà, de cap manera, la desertització de personal de parla catalana dins 
l’administració de què parla el Sr. Garau.  

Quant al comentari referit al 91% de població mallorquina que respon en castellà quan li parlen 
castellà, diu que no s’ha de perdre de vista que la gent de Mallorca ho fa per educació i ho considera 
correcte pel fet que vivim en una illa turística; no considera que sigui un indicatiu de pèrdua del 
coneixement del català.  
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Sobre el retret de no exigència del nivell C de català diu que ho tenen en consideració. 

Reitera que presenta, amb tota la responsabilitat que pertoca, aquesta adaptació de la llei a la RLT de 
l’IMAS. 

Per acabar, observa que amb aquesta aprovació no s’acaben les reunions de la Mesa de Negociació i 
assegura que, si s’escau, no tendran cap inconvenient a proposar fer una nova revisió, en cas que sorgís 
la necessitat de fer una modificació puntual per resoldre alguna necessitat específica que se proposi en 
les successives meses de negociació.  

El Sr. FONT intervé tot seguit. 

Demana a la Sra. Cirer que no li vulgui fer creure que pertany a les Germanes de la Caritat, perquè no 
és així.  

Li fa notar que, tot i que digui que no se sent al·ludida, el cert és que pertany a un partit polític de 
governa i que ho fa basant-se en unes polítiques totalment agressives en contra de la nostra llengua, 
completament dirigides a aconseguir que se’n faci menys ús de cada vegada.  

Assegura que és impossible creure que la Sra. Cirer no n’és conscient, d’aquesta realitat, raó per la qual 
no pot dir que no es dóna per al·ludida. És obvi que, si és cert que ella no comparteix aquesta manera 
de governar, hauria de deixar el Partit Popular, i és clar que no parteix ni té cap intenció de fer-ho.   

Quant a la seva insistència sobre el compliment de la llei, suposa que no vol dir que hagin comès una 
il·legalitat, els batles del PP que han acordat que el personal del seu ajuntament hagi de conèixer la 
llengua catalana, com a requisit per treballar-hi.  

Fa notar que el Consell de Mallorca hauria pogut fer exactament el mateix, sense incomplir la llei, pel 
fet que tot el seu personal, d’una o altra forma, ha de tenir relació amb la ciutadania, raó per la qual és 
una obligació el fet de conèixer la nostra llengua.  

Destaca que aquest fet demostra que és una decisió política del PP en contra de la nostra llengua, la 
llengua dels nostres pares, padrins i també dels nostres propis fills. És obvi que va en contra de la 
nostra identitat i retreu que el PP obligui a renegar de tot el llegat cultural que hem rebut dels nostres 
avantpassats i sobretot del més bàsic, la llengua.  

També retreu que el PP defensi l’argument que la formació que reben els estudiants ja garanteix el 
coneixement de la llengua catalana quan és tot el contrari, està destruint tot allò que s’havia aconseguit 
en l’àmbit de l’educació.  

Fa notar que el Govern balear té el seu president enrocat en les negociacions amb els representants del 
sector docent de les Illes Balears i que és obvi que no té cap voluntat ni una de dialogar amb els 
representants de cap de les entitats d’aquest sector.  

Observa que tota la caparrudesa que ha demostrat el Sr. Bauzá (diu que vol destacar especialment que 
ho qualifica amb un terme suau) tendrà conseqüències molt greus sobre l’alumnat; no se veurà 
immediatament, però és ben segur que d’aquí a vint anys se’n pagaran les conseqüències.  

Torna a refusar que el PP insisteixi a dir que la formació i l’educació solucionarà aquest problema, 
perquè no és cert.  

Per acabar adverteix que avui el Ple del Consell de Mallorca posa la “puntilla”, la “banderilla” –per 
utilitzar termes taurins– a la llengua catalana, amb tot el que això implica dins l’àmbit de la institució. 
Assenyala que, tot plegat, resulta patètic.  

El Sr. GARAU intervé a continuació. 

Comenta que és evident que existia un consens entre tots els partits polítics pel que fa al compliment de 
la Llei de normalització lingüística. Opina que aquest consens era intel·ligent, moderat, gens radical i 
que en el Consell de Mallorca es va traduir en el Reglament d’Ús de la Llengua Catalana, raó per la 
qual lamenta que ara s’hagi fet aquesta nova llei de modificació de la Funció Pública.  

Diu a la Sra. Cirer que suposa que el Sr. Bauzá, abans d’aprovar-la, no li va consultar, per la qual cosa, 
atès que es tracta d’una llei que fa una entitat de rang superior, ella pot fer dues coses: no estar-hi 
d’acord o bé adaptar la llei a les possibilitats de la institució, ateses les circumstàncies de Mallorca i del 
Consell de Mallorca, que és el que han fet diversos ajuntaments de Mallorca.  
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Reitera la covardia que ha demostrat la Sra. Cirer amb la seva decisió, per aquestes raons. Entén que 
hagi d’acceptar la llei per disciplina de partit, però també li fa avinent que té un marge disponible, i el 
marge que ha aplicat és patètic. Refusa que la Sra. Cirer digui que allò mateix que se va aplicar al 
Consell de Mallorca és el que ella ha fet dins l’àmbit de l’IMAS. Li recorda que fins ara, quan acudia 
una persona parlant català al Consell de Mallorca o a l’IMAS era tractada amb respecte pel seu 
personal, respecte que ara s’està perdent. 

Suposa que la Sra. Cirer n’és ben conscient d’aquesta realitat, perquè és obvi de cada vegada costa més, 
poder parlar mallorquí en àmbits diferents (mercat, espectacles, etc.) perquè la persona que tens davant 
s’envalentona i exigeix que no se li parli català, amb l’argument de: “no le entiendo”. Fa notar que 
aquesta actitud ha anat augmentant i ho farà més encara, per la qual cosa és ben evident que la realitat 
de Mallorca està canviant.  

Reitera les dades demogràfiques que ha indicat abans: el 25% de la població que ha vengut durant els 
darrers anys és estrangera i són persones que no van a l’escola, no els afecta els bilingüisme, no 
s’insereix dins la cultura mallorquina. Davant aquesta situació, si realment se desitja tenir una societat 
bilingüe, o trilingüe, el que s’ha de fer és no perdre l’ús del català.   

Reitera també l’advertiment sobre els problemes que generarà aquesta decisió a les residències de gent 
gran del Consell de Mallorca quan se contracti personal auxiliar per fer substitucions que no conegui el 
català.  

Fa notar que el mallorquí perdrà força dins la societat mallorquina, a causa de la transformació social 
que produirà aquesta llei al llarg dels anys i els consegüents drets lingüístics se veuran minvats cada 
vegada més.  

Qüestiona el motiu pel qual el Sr. Bauzá ha fet aquest canvi en la llei, perquè segons el seu parer no 
n’hi havia cap ni un. Demana si és a causa d’algun problema social, o si rebia moltes queixes de 
persones que no podien accedir a les oposicions, perquè considera que és obvi que no era per cap 
d’aquests motius i que ha quedat claríssim que l’únic problema era de caràcter ideològic: el Sr. Bauzá i 
altres persones de l’equip del Govern del Consell de Mallorca van en contra del mallorquinisme a 
Mallorca i totalment a favor del castellanisme i volen castellanitzar Mallorca.  

Observa que molts dels membres del PP del Consell de Mallorca són mallorquins i sap que tenen bona 
fe, però a causa de la pressió política interna del seu partit polític han de seguir un estil de fer política 
que mai no s’havia conegut a les Illes Balears, estil que és d’extrema dreta, els agradi o no els agradi.  

Reitera que aquest és el problema, que aquests polítics van acceptant i acceptant contínuament aquesta 
història.  

En aquest punt, el Sr. Rotger (vicepresident i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) li 
recrimina que faci ús del terme extrema dreta i els atribueixi aquesta definició, però el Sr. Garau ho 
rebat i insisteix a afirmar que una política que va en contra de la llengua que parla un poble és una 
política d’extrema dreta.  

La PRESIDENTA intervé en aquest punt per demanar al Sr. Garau que el debat se centri en el tema que 
correspon al punt de l’ordre del dia.  

El Sr. GARAU li respon que, si és així, que en el debat no hi intervengui tampoc el Sr. Rotger.  

El Sr. ROTGER li torna a demanar que vigili amb quines paraules s’expressa.  

El Sr. GARAU li respon que ja n’hi ha prou, de voler-ho fer passar com un “arreglo” a una llei, com si 
no fos gens important, amb l’argument de “...només ens adaptam a una llei...”  

Torna a demanar a la Sra. Cirer si és conscient del que està fent, i si ho és li fa avinent que: “allà vostè 
amb la seva consciència”.  

La Sra. CIRER intervé per tancar el debat.  

Observa que ja ho sap, que tot allò que ella digui pot ser utilitzat en contra seva, com també se li pot 
atribuir que tot el que digui són excuses. Diu que li sembla perfecte que ho facin. 
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Assegura que durà endavant la seva feina, conjuntament amb el Sr. Rotger, com a vicepresident i en 
aquest cas com a responsable de Cultura, per tal de continuar amb el Pla de foment i millora de l’ús de 
la llengua catalana a les residències del Consell de Mallorca. 

Observa que com a fruit d’aquesta col·laboració amb el Departament de Vicepresidència existeix un 
Pla d’actuació a la Residència Mixta de La Bonanova que va posar en marxa l’any 2012 el Servei de 
Normalització Lingüística del Consell de Mallorca, per aplicar-lo entre el mes de juny de 2013 i el mes 
de desembre de 2014.  

Diu que hi ha un responsable d’aplicar-lo, que així se farà i que serà molt profitós per a les persones 
residents en aquest centre, per la qual cosa ho vol agrair al Sr. Rotger. No sap si el fet d’aplicar un pla 
d’aquestes característiques a la Residència de La Bonanova se pot definir com d’extrema esquerra, 
d’extrema nacionalista o d’extrema independentista, però està ben convençuda que resulta molt positiu.  

Quant al compliment de la llei esmentada, torna a dir que ho fan tant per l’obligació legal com per la 
pròpia voluntat de complir les normatives que els venen dictades per normatives aprovades 
democràticament en el Parlament de les Illes Balears.  

Fa notar que quan l’oposició governa les institucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 
sense les majories suficients per aprovar REC i d’altres propostes, sembla que estan del tot legitimats 
per fer-ho, mentre que quan el PP té majories aclaparadores a les institucions és “perquè els han donat 
el premi d’una rifa i han tret els càrrecs a una tómbola”.  

Retreu que l’oposició s’excusi per no haver aprovat determinades propostes amb l’excusa que no ho 
varen poder fer perquè no tenien majoria, i que la majoria la tenia el PP. Retreu que hagin tengut la 
“santa barra” de governar institucions sense majories democràtiques i després fer determinades 
recriminacions al PP al Ple de la institució. Assegura que no es pot consentir, perquè han estat víctimes 
d’aquestes minories de l’oposició a les institucions, per la qual cosa el PP també està legitimat per fer 
determinades reclamacions.  

Atès que el Sr. Garau li rebat aquesta afirmació, puntualitza que són minories que, en virtut de pactes, 
se converteixen en majories i deixen fora les llistes més votades. Fa notar a l’oposició que són els seus 
Grups els que decideixen aquestes formes de governar i també observa que el PP, gràcies a la voluntat 
del poble, no s’ha trobat mai en aquesta situació de minories minoritàries, i sempre ha tengut majories 
minoritàries.  

Atès que l’oposició posa en dubte el comportament del Consell de Mallorca i de l’IMAS sobre aquesta 
qüestió, reitera la importància del Pla de foment i millora de l’ús de la llengua catalana del què ha 
parlat abans.  

Finalment, expressa el seu agraïment al Sr. Rotger per la cooperació i la implicació del Departament de 
Vicepresidència i assenyala que l’apliquen en un lloc on consideren que era prioritari fer-ho pel fet que 
hi ha molta gent castellanoparlant, tant entre el personal treballador com entre les persones residents, 
com ha dit el Sr. Garau perquè també coneix prou bé les característiques d’aquest centre.  

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

 

II) PART DE CONTROL 

PUNT  15. DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE 

a) RELACIÓ DE DECRETS I RESOLUCIONS ADOPTATS DES DE LA 
DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA. 

S’ajunta com annex la relació de decrets 
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Es donen per assabentats. 

 

b) DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE 
TRANSPARÈNCIA QUE PREVEU EL CODI ÈTIC DE BON GOVERN I 
TRANSPARÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA. 

Fonaments jurídics 

El punt 6 del Codi ètic de bon govern i transparència del Consell de Mallorca 
estableix que la Presidència de la Comissió de Transparència serà exercida pel 
conseller executiu o consellera executiva que designi la Presidència del Consell de 
Mallorca. 

Per tant, resolc: 

1. Designar el conseller executiu de Presidència, Sr. Jaume Juan García, president de 
la Comissió de Transparència prevista en el Codi ètic de bon govern i transparència 
del Consell de Mallorca. 

2. Comunicar-ho a la persona interessada i a la resta de membres de la Comissió. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió ordinària que tengui lloc. 

 
Es donen per assabentats. 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT  I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

 
PUNT  16. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE 
L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DEL SOL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El passat 13 de setembre de 2013 el Consell de Govern de la CAIB va aprovar 
l’avantprojecte de la Llei del Sol. Abans de ser aprovat aquest avantprojecte s’havia 
aprovat un esborrany que deixava de banda la legislació en matèria de sol rústic sobre 
el qual el Consell de Mallorca ja va presentar les al·legacions oportunes. 

 
Ara, l’avantprojecte de llei aprovat sí que actua, de manera molt transcendent, sobre el 
sol rústic, fins al punt d’establir mecanismes per legalitzar bona part de les 
construccions il·legals que existeixen, la qual cosa por crear greuges comparatius en el 
sentit d’afavorir les construccions il·legals ubicades a municipis que han fet disciplina 
urbanística en detriment dels que no. 

 
Per altra part, és evident que el Consell de Mallorca també es veurà afectat tant en 
l’àmbit de les pròpies competències d’ordenació del territori i de cooperació 
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municipal com en l’àmbit de disciplina urbanística que mitjançant l’ADU també 
exerceix. 
 
Per tot això el grup de consellers de consellers MÉS per Mallorca proposem el 
següent 

 
ACORD: 

 
El Ple del Consell de Mallorca acorda estudiar en profunditat l’Avantprojecte de la 
Llei del Sol aprovat pel Govern de les Illes Balears i a presentar les propostes de 
modificació pertinents, que seran aprovades per aquest mateix ple, ordinari o, si cal, 
extraordinari, i comunicades al Govern CAIB abans del debat de la llei del Parlament. 
 
 
La Sra. PRESIDENTA anuncia que, segons s’ha acordat prèviament entre els portaveus dels distints 
grups, el punt 16 i el punt 22 es debatran de manera conjunta. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) manifesta que el seu Grup no té cap inconvenient a debatre aquests 
dos punts conjuntament però vol que es votin per separat. 

A continuació explica que, el passat 13 de setembre, el Consell de Govern del Govern de les Illes 
Balears va aprovar, per a la seva tramitació parlamentària, l’avantprojecte de la Llei del sòl. 

La sorpresa va ser que es varen trobar amb un avantprojecte de Llei del sòl en el qual es fa un 
tractament transcendent, segons el seu parer, en relació al sòl rústic sense que els partits de l’oposició 
en sabessin res. Vol pensar que el govern del Consell de Mallorca sí que sabia qualque cosa però 
insisteix a advertir que l’oposició no en tenia coneixement. 

L’esborrany que s’havia enviat al seu Grup no parlava pràcticament de sòl rústic i aquesta referència ha 
aparegut ara, al Projecte de llei. 

El seu Grup considera transcendental aquest fet, perquè el tema del sòl rústic és delicat, polèmic i pot 
afectar moltes persones. Per aquestes raons, s’ha de debatre el màxim possible. 

És evident que el Consell de Mallorca ha de tenir molt a dir en tot el que suposa tractament de sòl 
rústic, perquè una part de les competències del Consell de Mallorca és la disciplina urbanística i el que 
planteja –o pugui plantejar– aquesta llei en matèria de sòl rústic pot estar molt lligat amb l’aplicació 
posterior de la disciplina urbanística. 

A més a més, aquesta qüestió pot generar un caos als ajuntaments en quant a normativa i aplicació de la 
disciplina urbanística amb els greuges comparatius que pot crear tot això perquè “l’amnistia” que pugui 
plantejar la llei de sòl rústic pot afavorir la ciutadania dels ajuntaments que no han aplicat la disciplina 
urbanística i perjudicar la ciutadania dels ajuntaments que sí que l’han aplicada. 

El seu Grup entén que aquest greuge comparatiu pot generar unes desigualtats molt importants entre 
ciutadans de Mallorca de diferents pobles. 

Aquesta és, a grans trets, la situació i, conseqüentment, el seu Grup proposa al Ple que els tècnics del 
Consell de Mallorca facin un informe –per bé que imagina ja hi estan fent feina– com ja varen fer en 
relació al primer esborrany de la Llei del sòl. Convendria que   d’aquest informe se’n deduïssin 
propostes de modificació de la llei que les aprovàs el Ple i que arribassin al Govern de les Illes Balears 
abans que l’esmentada llei es tramiti al Parlament. 

Això permetria que el mateix Govern de les Illes Balears pogués modificar la llei amb les 
recomanacions o propostes que li faci el Consell de Mallorca i, si escau, podrien celebrar un Ple 
extraordinari a tal efecte, la qual cosa no planteja cap problema tècnic. 

En tot cas, el que considera que és imprescindible és que el Consell de Mallorca hi pugui dir la seva en 
relació a allò que no ha pogut opinar sobre el tractament que es dóna al sòl rústic, així com altres 
actuacions que preveu la llei, perquè formalment no n’estava assabentat. 
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La Sra. GARRIDO (PSOE) anuncia, en primer lloc, el vot favorable del Grup Socialista a la moció 
presentada per MÉS per Mallorca tot i opinar que pot ser complementària o donar continuïtat a la 
moció que presenta el Grup Socialista i que aquesta darrera va una mica més enllà. 

Tot seguit adverteix que la nostra comunitat autònoma no té Llei del sòl, que no n’ha tenguda mai i que 
és una assignatura que han deixat pendent tots els governs que han anat passant i tots els parlaments 
que s’han constituït des de la instauració de la democràcia. 

Així doncs, les Illes Balears necessiten una llei del sòl però, això sí, una llei del sòl integral, és a dir, 
una llei de sòl urbà, sòl urbanitzable però també una llei del sòl rústic. En aquest cas es troben amb una 
llei només de sòl urbà i sòl urbanitzable i, per tant, queda molt coixa per la banda del sòl que té més 
necessitat de protecció, el sòl rústic. 

La nostra comunitat autònoma, en relació a altres comunitats autònomes, té una característica 
específica que és la competència dels consells insulars dins l’àmbit d’ordenació i d’urbanisme. Destaca 
especialment que aquí aquesta competència no és del Govern de les Illes Balears sinó dels consells 
insulars. 

Aquest fet singular determina que la legislació que faci el Parlament de les Illes Balears –que és 
l’organisme competent per legislar– hagi d’estar molt coordinada amb els consells insulars i, de fet i 
segons el que els ha contat el conseller, aquesta coordinació pareix que s’ha produït en determinats 
aspectes ja que en aquesta comunitat autònoma no es pot entendre la legislació sobre el sòl i el 
planejament si no és des dels consells insulars perquè, al final, qui aplicarà aquesta legislació seran els 
consells insulars i no el Govern de les Illes Balears. 

Això ha generat un avantprojecte de llei que va ser revisat, informat i esmenat per part del Consell de 
Mallorca i que va arribar al Govern de les Illes Balears, el qual després en va treure un de distint; aquí 
hi ha el punt d’inflexió. 

Opina que el canvi s’ha produït en el moment en què s’ha romput la dinàmica que hi havia quant a la 
redacció de llei. És en aquest punt quan l’avantprojecte de llei que surt del Consell de Govern és distint 
a aquell que s’havia estudiat per part dels ajuntaments, de la ciutadania, de les associacions, dels 
col·legis professionals i dels consells insulars i ja ha canviat substancialment. 

Les diferències no consisteixen en el fet d’haver-hi introduït qualque tipus d’al·legació o algun canvi 
tipogràfic sinó que la nova redacció és substancialment molt distinta a la inicial i un exemple molt clar 
d’aquesta modificació substancial és la incorporació de la legalització d’habitatges prescrits en sòl 
rústic, és a dir, el fet de legalitzar i premiar l’infractor. 

A més a més, aquella multa que hagués hagut de pagar l’infractor, multa que anava del 50% al 150% 
del valor de l’edificació segons estipula la llei, doncs ara, si fan via, només en pagaran un 15%. 

Tot i això, la llei no només té aquest gran defecte i gran il·legalitat –que fins i tot entén que és 
inconstitucional– sinó que en té d’altres. La llei és una regulació summament genèrica, plena de 
conceptes indeterminats que condueixen a què el Consell de Mallorca n’hagi de fer un reglament de 
pressa i corrents i, de fet, el conseller ja els va anunciar que s’estava treballant en aquest reglament però 
que volien esperar a tenir un esborrany de la llei per tal de veure com sortia del Parlament un cop 
superada la fase d’esmenes, cosa que sincerament li fa por. 

En aquest punt puntualitza que li fa por aquest tràmit perquè cada llei que s’ha elaborat en matèria 
d’urbanisme, quan ha passat per la fase d’esmenes al Parlament, s’ha empitjorat substancialment. 

Aquest llei que ara els ocupa tocaria ser la llei del sòl i tocaria resoldre tots aquells dubtes que han 
generat les lleis que ha fet aquest Govern de les Illes Balears que, sense ser lleis urbanístiques, al final 
han estat lleis urbanístiques. 

Fa notar que existeixen dubtes greus sobre la regulació de la Platja de Palma i dubtes greus sobre els 
canvis d’usos de la llei turística. Per tant, hi ha massa aspectes que s’han de regular, que s’han de tenir 
en compte i que no s’han parlat amb el Consell de Mallorca. 

Per això el Grup Socialista sol·licita que, a més d’elaborar l’informe que proposa el Grup MÉS per 
Mallorca, el Consell de Mallorca li demani al Govern de les Illes Balears que retorni una altra vegada 
aquesta llei a exposició pública perquè tothom hi pugui dir la seva o bé fer servir la via de l’informe 
que també és una opció per poder opinar al respecte i seria adient tenir-la en compte malgrat que els 
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distints grups també tenguin l’oportunitat, a nivell parlamentari, de fer-hi esmenes que segurament serà 
el camí que hauran de fer servir perquè tem que no tendran el suport del Partit Popular. 

El Sr. OLIVER (PP) manifesta que, tal i com ha assenyalat la Sra. Garrido, la llei ha passat tots els 
tràmits parlamentaris. Institucions, ajuntaments, la FELIB i, fins i tot, el Partit Socialista hi han fet 
esmenes com també altres organismes i aquestes han enriquit aquesta llei fins ara i, per tant, considera 
que la llei està perfectament aprovada. 

Tot seguit observa que discrepa un poc en relació al tema de la legalització de cases que estan 
prescrites avui i que per als ajuntaments són un punt de referència per crear més il·legalitats perquè la 
gent no entén com un casa que fa molts d’anys que està construïda no té cap sanció. Això seria una 
sortida per fer justícia a la gent que ha fet les coses bé, ha hagut de pagar les seves taxes, etc. 

Explica que si una construcció està prescrita ja hi poden fer i aquesta solució seria una sortida per tal 
que els ajuntaments tenguessin uns certs ingressos i, en certa manera, confortar un poc la gent que sí ha 
complert la llei. 

En quant a la moció del Grup MÉS per Mallorca, comenta que coneix des de fa molt de temps el Sr. 
Font i que, al cap i a la fi, tots acaben essent coneguts per les seves històries i que tots tenen un passat. 

Aclareix que el Sr. Font acusa la llei de fer greuges comparatius amb els municipis que han fet 
disciplina urbanística i, en aquest sentit, li diu que no vol recordar-li certes coses perquè molta gent no 
té un batle que li fa un final d’obra dins un despatx, la qual cosa va crear un desgavell urbanístic 
propiciat perquè molta gent tenia un amic que o bé feia llicències d’obra o autoritzava obres amb 
informes tècnics en contra del secretari o de l’arquitecte, i això sí que crea desigualtats. 

Si tothom hagués fet una política urbanística imparcial, avui en dia no passaria això que passa ni 
tendrien tots els problemes que els saturen. 

Adverteix que aquesta llei s’havia de fer ja que les lleis s’han d’actualitzar i, per tant, ara cal fer-hi 
feina per mirar d’adaptar la llei a les noves normatives i a l’actualitat. 

El Sr. FONT diu al Sr. Oliver que la seva intervenció és inacceptable. Remarca que no la pot acceptar 
de cap manera i li demana que la retiri perquè està fent unes acusacions que no pot demostrar. Ha dit 
coses que no pot demostrar i, si les pot demostrar, doncs que les demostri, però diu mentides. Insisteix 
a demanar-li que o bé demostri el que ha dit o bé que ho retiri i li retreu que aquestes paraules diuen 
molt poc a favor del Sr. Oliver. 

A continuació explica que els greuges comparatius són precisament tot el contrari. Allà on s’ha fet 
disciplina urbanística hi ha gent que ha pagat sancions grosses per poder legalitzar unes obres que ara, 
en canvi, les veuria legalitzades però és igual perquè avui no és el moment de fer aquest debat. Aquest 
debat es farà al Parlament. 

Anuncia que tot seguit entrarà a parlar de la seva moció ja que, fins ara, s’ha limitat a rebatre una 
intervenció penosa i llastimosa del Sr. Oliver en aquest Ple.  

Considera que allò que planteja el seu Grup en la moció no és cap desbarat. Observa que no ha criticat 
la llei del sòl –ho ha entès malament– sinó que ha plantejat que s’estudiï en profunditat i que es debatin 
en aquest Ple unes propostes, o no, de modificació. Això és l’única cosa que plantegen. 

El debat sobre si la llei és bona o és dolenta, és més o menys convenient, etc., s’ha de fer al Parlament i 
no al Consell de Mallorca. Ara bé, el Ple del Consell de Mallorca té l’obligació de defensar les 
competències d’aquesta institució i és dins aquest àmbit de l’obligació de defensar les competències del 
Consell de Mallorca que MÉS per Mallorca planteja aquesta moció.  

Pensa és una cosa molt lògica que quan una llei afecta les competències d’una entitat, doncs aquesta 
entitat l’estudiï i si hi veu necessitat de modificacions, les dugui a Ple i, una vegada aprovades pel Ple, 
es plantegin al Govern de les Illes Balears abans de remetre l’avantprojecte de llei al Parlament. 

Recalca que la seva moció demana senzillament el que ha explicat i, per això, no entén perquè el Partit 
Popular s’enfada tant. Insisteix en deixar clar que MÉS per Mallorca no ha pretès debatre aquí la llei 
del sòl atès que no és l’espai adequat però, tot i això, el PP hi ha entrat a sac. No ho entén però es veu 
que qui té la cua de palla tot d’una se li encén. 
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La Sra. GARRIDO li comenta al Sr. Oliver que el que ha entès de la seva intervenció és que hi ha 
molta gent que no entén com és que hi ha cases que no tenen sanció i, per això, li demana si la resposta 
és legalitzar-les. 

Si aquestes cases no tenen sanció ni tampoc no les esbuquen, llavors com podran explicar després que 
les legalitzen ja que aquestes cases han prescrit d’acord amb l’ordenament jurídic i no les poden 
sancionar ni les poden esbucar i, per tant, queden fora d’ordenació, la qual cosa vol dir que no es poden 
tocar. 

Quan legalitzin aquestes cases, vendran els propietaris a sol·licitar permís per canviar la teulada i no 
l’hi podran negar. Ara, en canvi, si han de canviar la teulada no ho poden fer perquè són unes cases allà 
on no poden fer res i que la seva tendència ha de ser la desaparició. 

Així ho disposa el nostre ordenament jurídic però ara ho exceptuen amb una disposició transitòria. A 
més a més, el Govern de les Illes Balears és tan valent que diu que faran això en tres anys però que 
cada consell insular triï quan comença i així li passen el problema a cadascun dels consells. Si són 
capaços de prendre decisions valentes o covardes –ja no sap si dir que és valent o és covard–, doncs 
que ho facin en tot moment.  

No obstant això, no vol centrar la discussió d’aquesta moció només en les cases il·legals en sòl rústic 
que ara es legalitzaran perquè no és aquest l’assumpte del debat.  

El debat que ella ha plantejat –i ha intentat exposar d’una manera constructiva– era que el Consell de 
Mallorca és l’entitat competent en matèria d’urbanisme i ordenació del territori.  

El Parlament ostenta les competències legislatives sobre aquestes matèries però aquestes competències 
legislatives si no casen amb les competències executives i reglamentàries del Consell, mai no aniran bé 
perquè no ho podran arreglar ja que és una llei totalment imprecisa. 

Fa constar que, al contrari que el Sr. Font, ella sí que critica aquesta llei perquè, després de tants d’anys 
d’esperar una llei del sòl, no és aquesta la que esperava ja que no entra a regular el sòl rústic. Bé, just hi 
entra per legalitzar les cases il·legals. 

Així doncs, demana que hi posin una mica de seny a l’hora d’actuar i tenguin en compte que en legislar 
s’afecta la vida de les persones i molt amb lleis com aquesta perquè afecten el dret que tenen les 
persones sobre el sòl i això no ho poden fer de manera arbitrària, capriciosa i sense tenir en compte 
molts d’aspectes que hi influeixen. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) comenta que, com tots saben, el Govern 
de les Illes Balears va iniciar el procés de participació ciutadana amb l’exposició pública, en el seu 
moment, del document de l’avantprojecte de la llei del sòl. 

Sobre aquest avantprojecte han estat treballant tots i, sobretot, des del departament d’Urbanisme. Fa 
notar que es tracta d’un document molt tècnic i que l’avantprojecte de la llei del sòl intentava defugir 
temes excessivament polítics o excessivament complexos. 

El procés de participació de les administracions i la ciutadania ha donat, com a resultat, un document 
que és aquell que el Govern de les Illes Balears ha aprovat, com a projecte de llei, al Consell de Govern 
el passat 13 de setembre. 

És normal que, arran de tot el que s’ha dit i s’ha exposat per part dels que hi hagin fet al·legacions, el 
Govern de les Illes Balears faci modificacions, millores i canvis per tal d’incorporar temes a aquest 
projecte. 

El Consell de Mallorca hi ha participat a través dels seus tècnics d’una manera molt intensa durant els 
darrers mesos i s’hi han aportat innumerables propostes que han considerat que són de millora, moltes 
de les quals s’han incorporat al document que ha aprovat el Govern de les Illes Balears. 

Efectivament sembla ser que des d’alguna altra administració o d’algun altre ens s’ha plantejat el tema 
de la legalització d’habitatges en rústic i el Govern de les Illes Balears ha decidit incorporar-lo al 
projecte de llei. 

El Govern de les Illes Balears ha decidit, evidentment, que aquest és un tema conflictiu al qual se li ha 
de donar alguna solució. Aquest tema conflictiu es va plantejar a tots els grups de l’oposició al 
Parlament fa temps, quan se’ls va plantejar una sèrie de temes que afecten el sòl rústic i que són temes 
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que provoquen dubtes i problemes, sobre els quals la ciutadania demana solucions. Un d’aquests temes 
és el de la legalització o no de les edificacions en sòl rústic que ja no tenen possibilitat de sancionar ni 
d’esbucar. 

Així doncs, el Govern de les Illes Balears ha decidit tenir en compte aquesta solució que una altra 
administració li ha plantejat i l’ha incorporada al document que s’ha de debatre al Parlament la qual, a 
més a més, està passant ara per dos tràmits: un d’informació general, d’acord amb l’article 117 del 
Reglament del Parlament, i el tràmit d’esmenes que finalitza el proper mes de novembre. Aquests dos 
tràmits permeten que, qui desitgi aportar més opinions, canvis o millores al document, ho podrà fer.  

Les mocions que ara debaten demanen dues coses. La primera és que el Consell de Mallorca faci la 
feina dels partits polítics del Parlament, és a dir, que faci el document d’esmenes que és allò que està 
demanant, d’una forma un poc camuflada, el Grup MÉS per Mallorca. 

En aquest sentit, explica que l’equip de govern considera que aquesta és una feina que han de fer 
cadascun dels partits en el decurs del tràmit corresponent –que està obert ara– i no que el Consell de 
Mallorca li faci la feina als partits polítics i molt manco intentar arribar a un acord per tal de, en un 
termini d’uns dies, treure un document consensuat pel Ple perquè el Parlament l’entengui com una 
esmena d’un pseudopartit polític, cosa que no és el Consell de Mallorca. 

Per això, proposa que cadascú faci la seva feina i que cadascú, en funció del seu criteri, la seva 
ideologia política, el seu programa electoral i les seves particulars valoracions sobre el document, 
presenti les esmenes que consideri adients. Tant el Grup MÉS per Mallorca com el Grup Socialista 
tenen representació al Parlament i, per tant, hi poden plantejar totes les esmenes que creguin oportunes. 

Aclareix que tota aquesta explicació es refereix a la primera moció que demana que el Consell de 
Mallorca faci la feina que li correspon fer als partits polítics i que l’equip de govern d’aquesta institució 
considera que no ha de fer. 

El Grup Popular, com a partit polític que està representat al Parlament de les Illes Balears, si considera 
que hi ha coses que s’han de millorar en aquest document, doncs també les plantejarà durant el tràmit 
d’esmenes ja que, evidentment, sempre hi ha coses que se li poden haver passat als que han elaborat 
l’avantprojecte i, per tant, ja serà el grup parlamentari del Partit Popular, que dóna suport al Govern de 
les Illes Balears, el que aportarà les esmenes que consideri que poden millorar el document i les 
debatran al Parlament. 

En relació a la petició del Grup Socialista de retirada de l’avantprojecte de llei i que es torni a sotmetre 
a exposició pública, comenta que el seu Grup entén que és simplement una maniobra dilatòria per 
retardar més l’aprovació i el debat al Parlament d’aquest avantprojecte. 

És evident que un document que se sotmet a exposició pública i amb el qual duen tant de mesos fent 
feina, sofrirà canvis i, de fet, molts d’aquests canvis estan provocats pels documents que el Consell de 
Mallorca, des del departament d’Urbanisme, ha remès al Govern de les Illes Balears i que són canvis 
bàsicament de caràcter tècnic que milloren l’avantprojecte. 

Conseqüentment, no entén que sigui positiu que, un cop transcorregut aquest tràmit, ara tornin a obrir 
el debat per qüestions exclusivament de caràcter polític i que afecten temes que tots els partits saben 
que estan damunt la taula i que, en el tràmit d’esmenes, es podran discutir àmpliament al Parlament. 

Per concloure, fa notar que tothom que hi vulgui opinar ho podrà fer ja que està obert un tràmit 
d’esmenes fins al dia 7 de novembre a més d’un tràmit d’informació general que ha obert el Parlament 
de les Illes Balears i considera que són aquests tràmits els que han de regular les noves aportacions dels 
que estiguin interessats en fer-ho. 

El Sr. FONT sol·licita la paraula per proposar que es voti en primer lloc la moció del Grup Socialista 
atès que, si s’aprova, ja no tendria sentir votar la moció de MÉS per Mallorca. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 
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PUNT  17. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE 
ELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SOCIAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Els anomenats Convenis de Col·laboració Social es regulen pel Reial Decret 
1445/1982, de 25 de juny sobre Mesures de Foment de l’Ocupació, amb les 
modificacions del Reial Decret 1809/1986, de 28 de juny.  Aquests convenis poden 
pal·liar en part les dificultats que passen moltes famílies de l’Ila  degut a la situació de 
desocupació que pateixen alguns dels seus membres. La implantació d’aquests 
Convenis de Col·laboració Social implica: 
 

- La realització d’obres d’interès social que repercuteixin en un benefici per a la 
comunitat. 

- La millora de la capacitat d’ocupació dels participants. 
- Un increment de la retribució salarial dels participants. 

 

Per tot això, venim a proposar el ple del consell de Mallorca que adopti el següent  
 
 

ACORD: 
 
Que de cara als pressuposts anuals del 2014 s’habiliti una partida pressupostària 
suficient per dur a terme diferents programes de convenis de Col·laboració social 
preferentment en actuacions encaminades a recuperar les zones afectades per l’incendi 
forestal del passat mes de Juliol a la Serra de Tramuntana, així com en la neteja i 
manteniment  de diferents camins públics.  
 
 
El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció indicant que tots són conscients de la 
realitat que vivim malgrat que, malauradament, moltes vegades ja no ocupa la primera plana dels 
diaris: els desnonaments se segueixen produint cada dia, les taxes d’atur segueixen creixent, etc. 

Imagina que tots coincidiran en què totes les administracions han de fer tot el que sigui possible amb 
vista a poder millorar situacions que s’estan produint cada vegada més sovint, per desgràcia. 

El seu Grup presenta al Ple, per a la seva aprovació, una proposta que ja s’ha duit a terme a diferents 
ajuntaments de Mallorca: el programa de col·laboració social. Aquest programa permet que aquelles 
persones que cobren una ajuda o el subsidi d’atur puguin fer feina a l’Administració Pública amb 
programes que se consideren d’interès social i l’Administració Pública, en aquest cas el Consell de 
Mallorca, aportaria la diferència entre allò que estan cobrant de prestació (segons la darrera base de 
cotització en la majoria de casos) fins arribar al salari mínim interprofessional. 

Evidentment aquesta tampoc no és la solució a tots els problemes –ni tampoc no pretén ser-ho– sinó 
que simplement intenta donar un baló d’oxigen a moltes famílies que l’han de menester. 

Així doncs, la proposta concreta és que el Consell de Mallorca –especialment l’equip de govern– 
consideri, de cara als pressuposts de l’any que ve, habilitar una partida (amb la quantia que trobin que 
sigui més adient però tenint en compte que quant més doblers hi posin, més famílies se’n podrien 
beneficiar) especialment adaptada a dos àmbits d’actuació: un és a fer feina sobre les conseqüències de 
l’incendi que hi va haver el passat estiu a la serra de Tramuntana i l’altre és fer feina a diferents camins 
públics de la serra allà on fa temps que no es fa cap tipus d’intervenció. 
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El Sr. GARAU (PSOE) intervé per assenyalar que el Grup Socialista està d’acord amb la proposta 
formulada pel Grup MÉS per Mallorca i, per tant, hi votaran a favor. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) s’adreça al Sr. Ensenyat dient-li que 
tots estan d’acord que la situació és molt complicada en aquests moments i, precisament perquè ja era 
complicada per enguany, l’IMAS va treure una línia d’ajudes per empreses destinada a contractar 
persones que reben una renda mínima d’inserció i, per tant, ajudar-los un poc a sortir d’aquesta situació 
tan perjudicial i complicada. 

Afegeix que li encantaria votar a favor d’aquesta moció i, si bé el vot serà en contra, l’han d’entendre 
com un no amb un compromís per part de l’equip de govern de fer tot el possible per tal que l’any que 
ve sí que hi hagi la partida que demana la moció. 

Especifica que no seria, emperò, enfocada a actuacions a la serra de Tramuntana perquè, amb motiu de 
l’incendi esmentat, ja hi ha creada una comissió que lidera la comunitat autònoma i que organitza grups 
de voluntaris que sempre han d’anar dirigits per tècnics i, per tant, seria una opció més condicionada. 
En canvi, l’alternativa de camins públics, que si bé no són de titularitat del Consell de Mallorca estan 
adscrits a la xarxa de senderisme, sí que tenen la responsabilitat de mantenir-los en condicions. 

De fet, assenyala que n’ha parlat amb la directora insular de Medi Ambient i li agrada bastant la idea de 
poder muntar un equip de feina bàsicament en aquest àmbit. 

A més a més, hi ha dos tallers d’ocupació que acaben ara i ja estan fent feina, de cara a l’any que ve, 
amb converses amb la Conselleria per posar-ne en marxa dos més: un projecte forestal a Son Amer i un 
altre de tècnica agrícola. 

Reitera que, en principi, votaran en contra de la moció atès que no coneixen les disponibilitats 
pressupostàries ni tampoc no s’hi poden fermar les mans però sí que vol que consti el seu compromís 
d’esforçar-se perquè l’any que ve hi hagi una partida en aquest sentit. 

Igualment insisteix en fer notar que la directora insular de Medi Ambient està molt interessada amb el 
tema dels camins públics i considera que aquesta idea seria molt interessant perquè permetria fer dues 
coses alhora: d’una banda ajudar unes determinades persones i, d’altra banda, arreglar els camins de la 
xarxa de senderisme. 

El Sr. ENSENYAT fa una observació a la Sra. Roig, en el sentit que no acaba d’entendre que li diguin 
que sí, que és un projecte que està molt bé, però llavors hi votin en contra. 

A continuació assenyala que, a més de la zona afectada per l’incendi i els camins públics de la serra de 
Tramuntana, podria trobar moltes més feines que es podrien fer des d’un programa de col·laboració 
social.  

Gairebé sempre la primera idea és pensar en un perfil de peó o d’una persona que no tengui uns estudis 
superiors però, com tots saben, hi ha moltes persones amb estudis superiors que estan a les cues de 
l’atur i que no cobren cap tipus de prestació o, com a molt, un tipus de prestació de poc més de 400€. 

Alaba les actuacions que ja ha posat en marxa el Consell de Mallorca com la comentada per ajudar a la 
contractació de perceptors de renda mínima d’inserció, els programes d’ocupació que suposen una 
formació de professionals i que, a més a més, compten amb una beca mensual d’un milenar d’euros, la 
qual cosa també els suposa un alè però sobretot el projecte que proposa seria més enfocat a les famílies 
que cobren les ajudes d’uns 400€ mensuals ja que a les que cobren l’atur tampoc creu que els compensi 
fer 30 o 40 hores setmanals per cobrar 200€ o 300€ més del que ja cobren. 

Assenyala, tot seguit, que potser no és gaire elegant que parli de l’experiència del seu poble però creu 
que és important fer-ho per il·lustrar el cas. En aquest sentit relata que al seu municipi varen habilitar 
una partida de 90.000€ amb els quals han pogut incidir sobre gairebé una quarantena de famílies. 

Si tenen en compte que al seu municipi hi han destinat 90.000€ d’un pressupost de 5M€, creu que al 
Consell de Mallorca hi podrien destinar una determinada quantitat que consideri l’equip de govern. De 
fet, a la proposta no ha xifrat cap quantitat precisament per evitar problemes a l’hora de cercar els 
doblers i, per això, just demanen la creació d’una partida per a aquest concepte que serveixi per 
complementar totes aquelles actuacions que ja duen a terme: RMI, programes de formació, etc. 
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Fins i tot, seria possible obrir el ventall d’opcions perquè no siguin només camins rurals o la zona 
afectada per l’incendi forestal i així hi podrien afegir la xarxa de biblioteques, carreteres, etc. 
Segurament acabarien primer els doblers que no les idees i els projectes per dur a terme. 

Per acabar, sol·licita que reconsiderin la postura envers aquesta moció i que no hi votin en contra 
perquè entén que és quelcom de sentit comú i més quan han assenyalat que hi estan a favor però hi 
votaran en contra. 

El Sr. GARAU manifesta que comparteix l’opinió del Sr. Ensenyat en el sentit que si la consellera vol 
demostrar el seu compromís amb aquesta causa, doncs que hi voti a favor perquè, al cap i a la fi, les 
bones paraules les se’n duu el vent. 

La Sra. ROIG aclareix que ella no ha donat bones paraules sinó un compromís. 

Matisa igualment que la seva postura és que ara mateix no pot donar suport a la proposta i podria dir 
que habilitarà una partida perquè ho podria fer i l’any que ve veiessin que hi ha una partida de 10.000€ 
o 20.000€ i ja hauria complert amb la petició de la moció, però és evident que seria ridícul. 

Per tant, s’estima més en aquests moments dir que hi votaran en contra però reafirma que compten amb 
el seu compromís per tal d’intentar que l’any que ve hi hagi partides no només a Medi Ambient sinó 
també a altres departaments per poder donar una ajuda a les persones que passen per una situació 
familiar delicada i que alhora poden fer tasques d’interès social. 

En definitiva, destaca que la idea d’aquests convenis està molt bé perquè tenen una doble utilitat: 
permeten ajudar unes persones i al mateix temps es realitzen unes tasques en benefici de la comunitat. 

Per concloure, reitera al Sr. Ensenyat que li podria dir que sí per quedar bé i destinar-hi 10.000€ però 
no li sembla correcte i s’estima més dir que no però amb el compromís de fer feina per tal que el 
pròxim pressupost tengui aquestes partides. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per onze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i quinze vots en contra (PP). 
 
 
PUNT  18. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA DE 
SUPORT A LA FIRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE LES ILLES 
BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
La Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears es va posar en marxa l’any 
2002. Des de llavors es celebra cada any el mes d’octubre a Vilafranca de Bonany I 
s’ha convertit en un referent a Mallorca, a les Balears, i fins tot a nivell estatal, del 
teatre per a tots els públics. 
 
Des dels seus inicis, aquest projecte cultural ha rebut el suport econòmic i 
institucional del Consell de Mallorca com a principal administració competent en 
l’àmbit cultural de la nostra illa. Els darrers anys (2011 i 2012), l’entitat 
organitzadora, Sa Xerxa de Teatre infantil i Juvenil de les Illes Balears, pateix les 
conseqüències de no haver rebut subvenció del Consell de Mallorca malgrat que 
aquestes fossin imprescindibles per a l’execució del projecte. Aquest fet ha portat a 
l’entitat a una situació econòmica molt greu que fa perillar la continuïtat de la fira i de 
la pròpia entitat. 
 
Per tot això exposat, proposem al ple del Consell de Mallorca els següents 
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ACORDS: 
 
1- El ple del Consell de Mallorca manifesta el seu suport a la Fira de Teatre 
Infantil i Juvenil de les Illes Balears i constata la seva transcendència dins l’àmbit 
cultural de Mallorca. 
2- El Consell de Mallorca es compromet a establir els mecanismes pertinents per 
tal de compensar els dèficits pressupostaris de la fira del 2011 i 2012, així com també 
a garantir la continuïtat pel 2013 amb perspectives de futur de la Fira de Teatre 
Infantil i Juvenil de les Illes Balears i de Sa Xerxa com a entitat organitzadora. 
 
 
El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) comenta que la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears se 
celebra a Vilafranca de Bonany des de l’any 2002. És un projecte cultural únic a les illes i que amb els 
anys s’ha convertit en un referent a Mallorca, un referent a les Illes Balears i també un referent a nivell 
de l’Estat espanyol sobretot si entren a valorar la quantitat d’espectacles que hi ha, el nombre 
d’espectadors i també els programadors que hi han participat. 

Avui l’entitat promotora (Sa Xarxa) que organitza aquest esdeveniment es troba en una situació 
econòmica bastant complicada. Els motius que han provocat aquesta situació creu que no han de ser 
tema de debat avui però la realitat és que pensaven comptar amb subvencions tant l’any 2011 com 
l’any 2012 per part del Consell de Mallorca i al final no ha estat així. 

El projecte d’activitat cultural no ha perdut la continuïtat i les subvencions del Consell de Mallorca, 
que l’entitat feia comptes rebre, per les circumstàncies que siguin no s’han rebut. Això ha generat un 
dèficit important que ha obligat l’entitat a formalitzar crèdits que, fins i tot, imagina que s’han fet amb 
avals personals dels seus membres. 

Des de MÉS per Mallorca consideren que –els consta que per part del Consell de Mallorca també– la 
Fira de Teatre Infantil i Juvenil és un esdeveniment que val la pena conservar i, per tal d’assolir un 
compromís que serveixi per garantir la continuïtat d’aquesta fira. 

Per aquest motiu presenten avui aquesta moció, per aconseguir que el Ple del Consell de Mallorca 
manifesti el seu suport a la fira durant tots aquests anys i que es comprometi a establir els mecanismes 
pertinents per tal de compensar el dèficit pressupostari de la fira de 2011 i 2012 així com garantir-ne la 
continuïtat per a 2013. 

El Sr. DALMAU (PSOE) manifesta que intervé tan sols per mostrar el suport del Grup Socialista a 
aquesta moció per les raons exposades pel Sr. Font però encara n’hi afegiria una de més important. 

És cert que és una fita important la Fira de Teatre Infantil i Juvenil que se celebra a Vilafranca de 
Bonany des de l’any 2002 per també és una fita important a tots aquells municipis que aposten per 
aquest element d’atracció que no és només un element d’atracció cultural sinó també d’atracció 
turística que coincideix amb l’afany de desestacionalitzar la temporada turística. El fet que aquesta fira 
se celebri en el mes d’octubre fa allargar, de qualque manera, la temporada turística i, per tant, és un 
pol d’atracció important. 

Finalment reitera que el seu Grup donarà suport a la moció i aprofita per sumar-se a la petició de MÉS 
per Mallorca per tal que el Consell de Mallorca atengui aquesta petició d’atenció.  

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) indica al Sr. Font que, en relació als 
valors que aquesta moció posa de manifest, coincideixen plenament. 

Així doncs votaran a favor del primer punt de la moció, que diu que el Consell de Mallorca manifesta 
el seu suport a la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears i constata la seva transcendència 
dins l’àmbit cultural de Mallorca. Ressalta que hi votaran a favor perquè coincideixen plenament amb 
l’objectiu i el sentit de la moció. 

Afegeix, a continuació, que s’han mantengut constants reunions amb els responsables de Sa Xarxa i 
també de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany i s’ha de reconèixer la implicació del Consell de 
Mallorca en la fira i el que representa. 
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Assegura que la cooperació i la col·laboració entre totes les parts és molt important per poder garantir 
la continuïtat de la fira així com que cal reconèixer tot l’esforç personal i, fins i tot, econòmic dels 
responsables de la fira i també han de valorar el poble de Vilafranca –els seus veïns– que s’ha 
compromès del tot cedint domicilis, rebent companyies, etc. i fent que el poble se senti com una fira. 

La convocatòria d’enguany permet –i així ho saben els responsables de Sa Xarxa– poder imputar 
despeses de 2012 a la convocatòria de 2013 i, per tant, en aquest sentit quedaria atesa aquesta 
necessitat. La convocatòria ja va ser publicada i li consta que Sa Xarxa s’hi ha presentat i ara està 
pendent de resolució però creu que va per bon camí. Pel que fa a 2014, demana que esperi a conèixer 
les xifres del pressupost i llavors serà quan es podran plantejar dur novament endavant aquesta 
convocatòria.  

Quant al punt dos de la moció, assenyala que no hi poden votar a favor en aquests moments per 
responsabilitat i per desconèixer la quantitat de què podran disposar però, no obstant això, vol deixar 
constància que part d’aquest punt núm. 2 s’ha realitzat i s’ha tengut en compte en la convocatòria. 

En conseqüència, sol·licita que es puguin votar els dos punts de moció de manera separada perquè així 
se votaria per unanimitat el punt núm. 1 i, de moment, no donarien suport al núm. 2 però amb el 
compromís de fer feina perquè així sigui com ja, de fet, ha comentat que fan.  

El Sr. FONT anuncia que el seu Grup no té cap inconvenient en votar els punts de la moció per separat 
perquè, a més a més, entén de les paraules del Sr. Rotger que la convocatòria de 2013 molt 
probablement podrà complir, almanco en part, els objectius de Sa Xarxa: poder eixugar el dèficit que 
arrossega d’anys anteriors. 

En resum, el Sr. Rotger ha deixat palès que les actuacions del Consell de Mallorca equivaldrien gairebé 
al compromís que recull l’acord i, per tant, MÉS per Mallorca no té cap objecció en votar els punts per 
separat entenent que existeix el compromís que la convocatòria d’enguany ajudarà a solucionar aquest 
problema. 

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

Sotmès el punt 2 de la proposta a votació, es rebutja per deu vots a favor (PSOE i 
MÉS per Mallorca), cap abstenció i setze vots en contra (PP). 
 
 
PUNT  19. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA DE 
SUPORT A L’ORQUESTRA SIMFÒNICA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“La Plataforma per la Simfònica” som un conjunt de persones individuals, 
organitzacions i entitats de la societat civil preocupades per la situació d'inestabilitat i 
la supervivència de l'actual Orquestra Simfònica a causa de les retallades 
pressupostàries que s'estan duent a terme des del Govern Balear, el Consell Insular de 
Mallorca i l'Ajuntament de Palma.  
 
Tots nosaltres considerem a l'Orquestra Simfònica com una de les principals ofertes 
culturals de les Illes Balears, és part del nostre patrimoni cultural i un dels nostres 
drets com a ciutadans i com a poble.  
 
L'Orquestra, tant per la seva trajectòria de més de 24 temporades de concerts, 80 
òperes, sarsueles, festivals de Bellver, escolars, diades i una infinitat de concerts no 
solament a les nostres illes sinó també en auditoris de la península i d'Europa ens 
representa culturalment davant nosaltres mateixos, davant els nostres visitants i també 
fora de la nostra terra a nivell nacional i internacional.  
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Els músics de la Simfònica es troben actualment davant una problemàtica laboral 
coneguda per tots i som conscients que ells tenen vies per resoldre-les i fer front als 
problemes laborals que se'ls han plantejat, però volem expressar el nostre major 
respecte i total suport a les seves reivindicacions i drets. Així mateix, sabem que ens 
trobem davant una realitat que ve a sumar-se a moltes altres similars dins de la 
generalitzada situació de retallades tant dins del mateix món de la cultura com d'altres 
àmbits de gran importància social. Ens preocupa la situació de l'Orquestra Simfònica 
en el marc de la defensa de tota la cultura de les nostres illes.  

 
A més, i sense menystenir tot l'anterior, considerem que l'Orquestra representa un 
valor patrimonial i un servei públic de primer ordre per jugar un gran paper 
dinamitzador de la nostra cultura, pel seu important valor de projecció i de 
representació que ens enriqueix com a poble, perquè obre camins i possibilitats als 
nostres joves i a més perquè potencia una oferta turística de qualitat que contribueix a 
millorar el nostre desenvolupament econòmic. 
  
Reduir l'Orquestra seria una greu equivocació que suposaria una inútil pèrdua i una 
reculada cultural que ens col·locaria al final de la cua de les comunitats autònomes 
quant a orquestres simfòniques a nivell nacional i suposaria un seriós atac a la nostra 
diversitat i identitat cultural. La Simfònica ja assumeix retallades des de l'any 2012 en 
el qual va acceptar una rebaixa de sou a canvi de promeses d'estabilitat per part del 
seu govern. 
 
Per tot això volem reivindicar davant vostè com a President del Govern Balear les 
següents PROPOSTES:  
 
Que es mantingui el mateix nombre de components que existeix en l'actualitat i que es 
respectin les condicions laborals adequades i la dignitat dels treballadors per així 
preservar l'estatus de qualitat artística de l'Orquestra Simfònica que les Illes Balears es 
mereixen i amb això es protegeixi i preservi el ben cultural que representa en honor de 
l'interès general de tota la ciutadania Balear. 
  
Que es posi en marxa  un pla de gestió adequat que compti amb un gerent que arribi al 
càrrec a través d’un concurs públic. que optimitzi l'aprofitament dels recursos, 
potenciï la tornada social, cultural i econòmic del que és capaç la Simfònica i que la 
converteixi en un referent cultural proper al poble al que pertany i enriqueix  
 
Que es doti a la nostra Orquestra d'un espai adequat en el qual pugui dur a terme la 
seva activitat, tant d'assajos com d'actuacions perquè s'arribi a desenvolupar tota la 
capacitat artística i tècnica dels nostres músics d'una manera sostenible i racional.  
 
Que l'Orquestra Simfònica de Balears sigui declarada pel Govern Balear i els Consells 
Insulars com Bé d'Interès Cultural Immaterial perquè enfront dels canvis polítics que 
puguin produir-se hi hagi un compromís de totes les forces polítiques per protegir-la i 
preservar-la com a part del nostre patrimoni cultural i representatiu del dret a la 
cultura de la ciutadania.  
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Per finalitzar volem comunicar-li que des de la “Plataforma Per l Simfònica” 
continuarem amb les nostres recollides de signatures, reivindicacions pacífiques en les 
Tres Institucions responsables, també pretenem portar-les a escala internacional i 
sol·licitar la participació dels mitjans de comunicació i del món de la cultura.  
 
I per tot l'exposat i proposat esperem que tant vostè com els responsables de la resta 
d'institucions afectades facin un pas avanci i desisteixin de la seva actual decisió de 
desmantellar l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. 
 
Per tot això exposat, el grup de consellers de MÉS per Mallorca insta al plenari de 
Consell Insular de Mallorca a que prengui els següents 
 
 
ACORDS: 
 

1. El Ple de Consell de Mallorca dóna suport a la Plataforma per l’Orquestra 
Simfònica i a les seves reivindicacions.  

2. El Ple del Consell de Mallorca exigeix al Consorci per a la Música de les Illes 
Balears que no es torni a produir una situació d’impagament de les nòmines 
dels treballadors de l’Orquestra. 

 
 
La Sra. PRESIDENTA anuncia que, segons s’ha acordat prèviament entre els portaveus dels distints 
grups, el punt 19 i el punt 23 es debatran de manera conjunta i comenta que la Unió d’Associacions de 
Mallorca ha sol·licitat intervenir al Ple en aquest punt. 

En aquest moment informa que fins a dia d’avui, les entitats inscrites no podien intervenir en el torn de 
mocions –només podien fer-ho en els punts de l’ordre del dia d’acció de govern– però, en compliment 
del Codi ètic aprovat entre tots els partits polítics, s’autoritza les entitats que puguin intervenir en 
qüestions que siguin competència d’aquest Ple. 

Així doncs, com que el Consell de Mallorca col·labora de manera activa i econòmicament amb 
l’Orquestra Simfònica, la Unió d’Associacions de Mallorca pot intervenir 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 Sra. presidenta, honorables senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de 
Mallorca, referent a aquest punt, exposa el següent: 

L’arribada al poder del PP i de la seva selectiva política d’austericidi ha situat la cultura d’aquesta terra 
contra les cordes. Els dirigents del PP ho tenien clar quan posaren en marxa la seva desfermada política 
de les tisores esmolades: acabar amb el que més els molesta, començant per la cultura en totes les seves 
expressions.  

L’Orquestra Simfònica era un perfecte camp de sega. La música clàssica mai no ha apassionat els 
abanderats de l’austericidi. El problema és que molts d’aquests involucionistes viuen ancorats en el 
passat, quan era molt més senzill idiotitzar la ciutadania. Ara ja és més difícil aconseguir-ho. No han 
entès que les aferrades d’una societat desenvolupada i formada han arrelat fort els darrers lustres.  

Ja no és tan fàcil matar la cultura com abans, i el passat dia 13 de juliol milers de ciutadans sortiren al 
carrer en defensa de l’Orquestra Simfònica, que pateix un càstig indigne, humiliant i inhumà per part de 
l’actual poder polític.  
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Necessitam l’Orquestra Simfònica. No es pot llevar, després de tenir-la durant quaranta-set anys, és 
mitja vida! 

Zubin Mehta és una estrella mundial de la música clàssica, però és una estrella que viu a la terra i entén 
els conflictes del món i del lloc on està. L’altre dia, poques hores abans del concert que tancava el cicle 
Formentor-Sunset Classics, es va solidaritzar amb la situació de l’Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears: ‘GRAN PECADO’, va respondre en castellà quan li preguntaren per la situació de la 
Simfònica.  

Els missatges de suport a la Simfònica arriben des de diferents indrets d’Espanya, i de músics d’altres 
països que han mostrat la seva solidaritat amb el col·lectiu dels seus músics. En els darreres mesos, més 
d’una vintena de formacions musicals han manifestat, per escrit, el seu desacord amb la situació que 
viu la Simfònica, perquè ‘és obligació dels poders públics, fins i tot en els moments més difícils, fer 
costat a les nostres institucions culturals bàsiques, perquè això equival a protegir la identitat i el futur 
del nostre país’.  

És això el que han escrit les orquestres simfòniques de Tenerife, Euskadi, Múrcia, Sevilla, Castella i 
Lleó, Còrdova, Madrid, Navarra, Galícia, Extremadura, València, Principat d’Astúries, Gran Canària i 
Granada, a més de l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, l’Orquestra Simfònica del Vallès i 
l’Orquestra Simfònica de la RTVE.   

També ho han expressat així les orquestres filharmòniques d’Oviedo, Gran Canària i Màlaga.  

La crisi de la Simfònica de les Illes Balears ja té repercussió internacional; la Unió de Músics Noruecs i 
la Unió d’Orquestres Alemanyes n’estan al corrent i la Federació Internacional de Músics ha fet una 
crida a totes les orquestres per tal que exigeixin a les autoritats que se garanteixi el futur de la 
Simfònica.  

Segons el parer de la Unió d’Associacions de Mallorca, el principal culpable de totes les aberrants 
injustícies que se cometen amb la nostra admirada, venerada i respectada Orquestra Simfònica és el 
Molt Honorable senyor president del Govern balear, el Sr. José Ramón Bauzá, el qual s’ha convertit, 
òbviament per mèrits propis, en l’enemic número 1 de la cultura de les Illes Balears. Consegüentment, 
des d’aquest Ple del Consell de Mallorca, demanam la seva dimissió. 

Visca l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears!.” 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) relata que la Plataforma per sa Simfònica és un conjunt de persones, 
organitzacions i entitats unides per un objectiu comú: la seva preocupació per la situació d’inestabilitat 
que està patint l’Orquestra Simfònica i que, fins i tot, ha fet perillar la seva supervivència d’acord amb 
l’estructura que actualment té. 

No és necessari dir que l’Orquestra Simfònica és una de les principals ofertes culturals de les Illes 
Balears i que no precisa d’un aspecte de la nostra cultura com és la llengua per a la seva transmissió. 
També és una part molt important del nostre patrimoni i a més, com a orquestra, té una tasca d’ajudar a 
preservar aquest patrimoni. 

Tampoc no poden obviar el paper important que té l’Orquestra Simfònica dins la promoció turística 
amb vista al turisme cultural que tots tenen tantes ganes que vingui a Mallorca. 

No cal dir tampoc que l’Orquestra Simfònica té una qualitat àmpliament demostrada i és la 
representació cultural de les Illes Balears a tot el món amb la màxima facilitat. 

A continuació recorda els problemes econòmics que arrossega l’Orquestra Simfònica, situació que ja ve 
d’enrere, i que s’ha assolit el clímax d’aquesta situació amb el fet que els treballadors hagin estat tres 
mesos sense poder cobrar els seus sous. 

A MÉS per Mallorca li agradaria que el famós nou model del qual s’està parlant respectàs sobretot tres 
punts perquè pensen que la Simfònica és i ha de continuar essent aquestes tres coses: un servei públic 
de primer ordre que actuï com a dinamitzador de la nostra cultura, un espai de projecció dels nostres 
joves músics i un valor afegit a l’oferta turística cultural. 

Les Illes Balears no es poden permetre el luxe de deixar que la Simfònica perdre l’esperit d’aquests tres 
aspectes que ha comentat i, per tot això, duen aquesta moció al Ple. 
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Fa notar que al Ple ja han parlat de la Simfònica en altres ocasions i tots coincideixen que l’han de 
preservar encara que, per ventura, no coincideixen tant en el model per fer-ho. En tot cas, creu que 
poden coincidir perfectament en quant les propostes d’acord que es recullen en aquesta moció. 

Les propostes concretes són que el Consell de Mallorca manifesta el seu suport a la Plataforma per sa 
Simfònica i que el Consell de Mallorca exigeix a les administracions que formen el Consorci (el 
Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de Palma i al mateix Consell de Mallorca) que la situació de 
manca de pagament de les nòmines no es torni a produir. 

El Sr. DALMAU (PSOE) explica que el Grup Socialista presenta la mateixa moció que ha presentat el 
Grup MÉS per Mallorca però amb un afegit a un punt dels acords que era que el Ple garanteixi, amb 
l’aportació que fa al Consorci de la Fundació Illes Balears per la Música, el manteniment de 
l’Orquestra Simfònica amb els mateixos membres que en formen part a dia d’avui. 

Aquest és el punt que afegeix el seu Grup ja que entenen que duen a debat una altra vegada el tema la 
Simfònica perquè és un tema molt preocupant que ha fet que una part de la ciutadania s’hagi posat 
d’acord per organitzar una plataforma i creu que és molt important mostrar el suport a aquesta 
plataforma que no reivindica altra cosa que la decència dels treballadors que hi fan feina, per la qual 
cosa demana el pagament de les nòmines pendents. 

La plataforma també defensa, segons el seu criteri, la viabilitat de l’Orquestra Simfònica amb les 
col·laboracions que s’hi puguin fer, valorant-les les tres institucions que en formen part i també 
aposten, en certa manera, com element d’atracció cultural i també atracció turística per la seva 
importància i la seva qualitat musical. 

Com ja han comentat altres vegades, el seu Grup refusa la solució de disminuir treballadors, que 
s’havia proposat en un moment determinat. És obvi que no es pot fer això amb una orquestra 
simfònica, atès que  limita del tot la seva creació artística. 

El Grup Socialista presenta aquesta moció amb el desig que sigui una de les darreres vegades que 
s’hagi de discutir aquest tema. Enguany n’han parlat molt i, fins i tot, hi ha hagut malentesos. 

A banda d’això, puntualitza que no vol deixar de dir, com a conseller d’aquest Consell de Mallorca, 
que tot i que són els membres que menys aporten a la Simfònica, amb un 20% de col·laboració, ha 
trobat per part de les altres institucions una mica de, si no deixadesa, sí un cert desinterès i, com és diu 
col·loquialment, el Consell de Mallorca s’ha hagut de menjar el “marrón” en aquest sentit. 

Potser el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, Sr. Rotger, hi estarà d’acord tot i que entendrà 
que no ho faci públic. En tot cas, és cert que ha estat un problema afegit el fet que l’Ajuntament de 
Palma no es preocupàs per l’organització del Festival de Bellver, cosa que ha fet créixer els rumors de 
desfeta de l’Orquestra Simfònica. 

Recalca que les altres administracions no hi han ajudat amb res i això és una qüestió que recau aquí 
damunt i que li consta que hi ha mostres d’interès suficient com per anar solucionant aquesta situació 
econòmica amb el reconeixement que s’ha fet, encara que sap que no és del tot el que esperaven però 
no poden pagar més. 

Afegeix que, tot i ser els més pobres dins aquest Consorci, l’interès i la voluntat de resoldre aquesta 
situació és més que evident i, per acabar, assenyala que el Consell de Mallorca no només ha de 
fomentar el manteniment i la viabilitat de l’Orquestra Simfònica sinó també donar-li totes les 
condicions necessàries que siguin oportunes per poder fer de l’Orquestra Simfònica un element cultural 
no només d’importància dins les Illes Balears sinó també a l’exterior. 

Considera que hi ha moltes opcions i tot un ventall de possibilitats per fer créixer culturalment i 
artísticament aquesta orquestra i, per tant, des del Consell de Mallorca s’han de posar a fer-hi feina. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) observa que, evidentment, 
comparteixen l’esperit constructiu de les exposicions de les mocions tant per part del Grup MÉS per 
Mallorca com del Grup Socialista. 

L’actitud del Consell de Mallorca sempre ha estat la d’intentar trobar solucions en benefici de la 
Simfònica, li ha obert les portes del Teatre Principal i, amb les dificultats que hi ha hagudes, han 
procurat en tot moment posar-hi tot el que els ha estat possible. 
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Certament la situació de manca de pagament de nòmines durant 3 mesos no ha estat gens agradable per 
a una institució però és una situació que en aquests moments està solucionada i assenyala que és 
obligació dels responsables públics que no torni a passar. 

Reitera que s’ha fet tot el possible perquè un treballador rebi puntualment la retribució econòmica per 
la seva feina, la qual cosa és el seu dret més important. Diu que, evidentment, no s’ha de produir cap 
retard en l’abonament de nòmines i, perquè sigui així, ha estat necessari adoptar distintes postures. 

En aquest moment hi ha una proposta damunt la taula i que s’està negociant aquests dies. De fet, demà 
se celebra una assemblea dels membres de la Simfònica per donar el vistiplau (o bé per continuar les 
negociacions) a unes propostes molt concretes que hi ha damunt la mesa negociadora que fan 
referència a una sèrie de punts. Diu que, malgrat que no els enumerarà tots, sí que n’oferirà un resum a 
fi que els membres del Ple en tenguin coneixement. 

En primer lloc es posa damunt la taula mantenir tot el personal de la Simfònica, és a dir, que no hi hagi 
cap acomiadament i ressalta que aquesta és una passa molt important que està lligada amb la resta 
d’assumptes com ara un pla viabilitat i de sostenibilitat de l’Orquestra Simfònica amb els pressuposts 
que se puguin presentar. 

Igualment es contemplen unes determinades mesures durant els anys 2014 i 2015 en relació a la 
plantilla de distints instruments i de distints grups i també es contempla, d’acord amb una proposta que 
podria ser acceptada per la mesa negociadora, no cobrir les places que quedin vacants per jubilació i 
adaptar aquestes places a una programació però també a una contractació puntual de substituts i de 
reforços conforme al programa a interpretar i disponibilitat del pressupost tenint en compte la plantilla 
anterior. 

Aquesta proposta, que sembla que pot anar bé, permetria combinar a l’Orquestra Simfònica la plantilla 
fixa i uns reforços en els moments que sigui necessari a mode de mesura transitòria i d’estabilitat 
pressupostària. 

Això no vol dir que més endavant, d’acord amb la consignació pressupostària disponible, no es pugui 
procedir a la contractació d’aquestes places que han quedat vacants per jubilació. En tot cas, estarien 
parlant de 3 o 4 places que s’ajustarien a aquest supòsit. 

Per altra banda, hi ha un programa de mesures retributives quant al personal artístic, personal tècnic i 
administratiu i també tenen en compte les propostes dels representants dels músics sobre programació 
incentivada que aniria en funció de l’assistència als concerts per així elaborar uns programes atractius i 
estimular els músics i el públic. 

En definitiva, hi ha tot un seguit de propostes que s’han plantejat a la mesa negociadora i ara creu que 
correspon quedar a l’espera de l’evolució de les negociacions. 

Pel que fa a les mocions, comenta que el punt 3r diu que Ple del Consell de Mallorca garantirà, amb la 
seva aportació al Consorci de la Fundació Illes Balears per la Música, el manteniment de l’Orquestra 
Simfònica amb els mateixos membres que en formen part a dia d’avui i explica que aquesta és la 
proposta que hi ha damunt la taula, però no li correspon només al Consell de Mallorca garantir-ho. El 
Consell de Mallorca és una part més del Consorci i no poden votar a favor aquest punt. 

Reitera que aquest assumpte s’està negociant i convé esperar els resultats de les negociacions així com 
les aportacions que puguin contemplar els pressuposts de les institucions i demana que no se sentin 
malmenats perquè no hi votin a favor sinó tot el contrari ja que, com ha explicat, no és una 
responsabilitat exclusiva del Consell de Mallorca. 

A hores d’ara també s’està parlant d’una redistribució del percentatge de les distintes institucions i 
quan aquest aspecte estigui perfilat i sàpiguen amb quin pressupost compten, en donaran puntual 
informació a l’oposició. 

Opina que el fet de votar en contra d’aquestes mocions no significa que rebutgin la intenció dels 
distints grups sinó que fan palès que ja van fent camí amb propostes com les que plantegen de no 
disminució de membres. 

Fa notar que vol deixar clar que el Partit Popular aposta per la cultura i ressalta que ho diu perquè el 
fereix i li dol, personalment, que es repeteixin les acusacions que fa l’oposició una vegada i una altra. 
Observa que els codis ètics no només són per deixar parlar la gent, per fer formalitats dins la formació 
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política sinó que també són per mesurar les paraules, primer l’equip de govern i l’oposició després o a 
l’inrevés. 

Destaca que és molt important el vocabulari en el món polític i s’han de considerar les dificultats 
econòmiques que s’han presentat; l’oposició les va viure i l’actual equip de govern també les ha 
viscudes. 

Ara el que procura l’equip de govern és que les properes corporacions no s’hagin de trobar amb les 
circumstàncies econòmiques que hi havia (aclareix que ho diu amb tot el bon cor i sentit de la paraula) 
perquè hi hagi estabilitat a les institucions i als consorcis, perquè no visquin de pòlisses que acaben per 
novembre i produeixen interessos. 

Aquesta va ser una pràctica que la situació econòmica va provocar contra la qual han de lluitar entre 
tots des de la seva responsabilitat perquè serà un llegat per als seus successors si deixen aquesta qüestió 
solucionada.  

Un cop dit això, informa la corporació d’aquestes negociacions que demà se votaran en assemblea i, si 
és així, serà perquè els músics també les hauran acceptat; aquest és el marge de confiança que demanen 
fins que acabin les negociacions. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 
 
 
PUNT  20. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA EN FAVOR 
D’UNA EDUCACIÓ PÚBLICA I DE QUALITAT I DE LA VAGA 
INDEFINIDA DE DOCENTS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
La política educativa del Govern de les Illes Balears ha generat aquests dos darrers 
anys un clima de desconfiança i conflictivitat creixent en el sector educatiu que ha 
desembocat aquest mes de setembre en una situació de greu preocupació social i de 
protesta col·lectiva compartida per tota la comunitat educativa. Tant és així, que l’inici 
del curs escolar 2013-2014 s’ha vist totalment afectat per les protestes i la vaga 
indefinida dels docents a centres de primària, secundària i formació professional. 

La imposició del TIL i el seu calendari d’implantació, una de les principals causes de 
la protesta, ha estat criticat i rebutjat per tots els interlocutors de la comunitat 
educativa: mestres i professors, les associacions d’alumnes, les associacions de pares i 
mares (FAPA), les associacions de directors, l’associació d’inspectors, la Universitat 
de les Illes Balears i la totalitat de sindicats en l’àmbit d’Educació. 

Una situació generalitzada de reivindicació i protesta que es fonamenta en la 
imposició de reformes educatives, sense el diàleg i el consens necessari, que 
dinamiten un model d’escola integradora que s’havia anat implantant al llarg de més 
de tres dècades i que gaudia del més ampli consens entre la societat i la comunitat 
educativa. 

Per tot això el grup MÉS per Mallorca proposa l’adopció dels següents  

 

ACORDS 
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1- El ple del Consell Insular de Mallorca dóna suport als docents amb motiu de la 
vaga indefinida que es du a terme a favor de l’educació a tots els centres educatius de 
referència a la nostra illa. 

2- El ple del Consell Insular de Mallorca insta la Conselleria d’Educació, Cultura 
i Universitats a dialogar i negociar amb la comunitat educativa per tal de recuperar el 
diàleg i el consens necessaris en matèria educativa. 

3- El ple del Consell Insular de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a 
retirar el decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les 
llengües als centres educatius. 

4- El ple del Consell Insular de Mallorca insta la Conselleria d’Educació, Cultura 
i Universitats a respectar l’autonomia i les decisions dels Consells escolars en matèria 
educativa. 

5- El Consell Insular de Mallorca trametrà aquests acords als centres educatius de 
Mallorca, al Govern de les Illes Balears, a la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Universitats i als grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears. 

 
La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció.  

Diu que el seu Grup vol deixar constància, en el Ple, del seu especial reconeixement i agraïment a tots 
els mestres i professors que han fet i fan vaga, amb un gran esforç econòmic personal per reclamar 
diàleg i consens. 

Fa notar que no reclamen millores salarials, sinó una educació de qualitat per als nostres fills. Es tracta 
d’una vaga insòlita, que sorgeix des de la responsabilitat i la voluntat de fer la feina ben feta, com 
pertoca, sense interessos particulars.  

Expressa també el reconeixement a tots els pares i mares que s’han mostrat en tot moment solidaris 
amb el personal docent, fent un esforç de suport i de voluntat de lluita a favor de l’alumnat.  

El civisme responsable i col·lectiu ha estat ben present en totes i cadascuna de les manifestacions que 
s’han celebrat, tant en l’escola com al carrer. Destaca l’exemple de dignitat i de convicció que han 
donat i que donen encara a la nostra societat els col·lectius dels docents i dels pares, que reflecteix el 
moment d’inflexió social, de revolució i de revolta.  

Quant a l’actitud del PP davant aquesta situació, fa notar que la supèrbia i la prepotència d’aquest partit 
polític serà allò que finalment el perdrà. Mostra la preocupació del seu partit pel fet que, amb la seva 
dèria, perjudica greument els infants i les seves famílies.  

Observa que el PP ha fet persecució ideològica fins arribar a uns episodis de repressió infame, com és 
el cas dels directors de centres escolars de Maó.   

Destaca que nombrosos col·lectius han insistit en fer notar al Govern balear la impossibilitat d’aplicar 
el Decret del Tractament Integrat de Llengües (TIL) que aquest vol imposar: persones enteses en la 
matèria, professors, la UIB –especialment la Facultat d’Educació, la Facultat de Filosofia–, 
associacions de directors, associacions de professors, associacions d’inspectors educatius, responsables 
de l’Escola Catòlica, cooperatives, sindicats –fins i tot el sindicat AMPE, al qual pertanyia la diputada 
del PP Sra. Aguiló–  i les AMIPA de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. 

Diu que també cal destacar la sinergia de l’escola pública i de l’escola privada.  

Assegura que aquest Decret llei, i sobretot també la LOMCE, la llei que presenta el ministre del PP, Sr. 
Wert, empitjoraran cert i segur el fracàs escolar.  
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Observa que aquesta llei no és per millorar el coneixement de la llengua anglesa, però els dirigents del 
PP –que en saben més de tot i més que les persones enteses– no escolten ningú. Retreu amb fermesa 
aquesta actitud del PP. 

Fa avinent que la finalitat darrera del Decret de Tractament Integrat de Llengües (TIL) del Govern 
balear no és tampoc millorar el coneixement de l’anglès, sinó que l’objectiu és ben diferent, com ho 
demostra el fet que per saber anglès s’hagin de fer les matemàtiques en castellà, o que l’educació física, 
en una escola d’un poble de 5.000 habitants del centre de Mallorca es faci en castellà.  

Tot seguit posa un altre exemple de l’absurd que suposa l’aplicació concreta que se farà del TIL: quan 
el professor els digui, per exemple: “Tomeu i Margalida, cogéis la pelota y nos vamos al patio a jugar a 
básquet” és obvi que l’única paraula que aprendran en anglès és bàsquet, i és clar que ja la coneixen.  

Per tot el que ha explicat, fa notar als representants del PP “l’èxit” que han aconseguit, el desgavell que 
han ocasionat. Comenta que persones amb càrrecs del PP estan atemorits per l’actitud dels seus 
mateixos companys de partit i ben prest s’hauran d’amagar de la societat balear, que no els consentirà 
tan alegrement que vagin criticant el TIL i el president del Govern balear, el Sr. Bauzá però després 
s’abstenen a l’hora de votar les mocions contra el TIL que se presenten en el Ple dels seus ajuntaments 
per por de la gran quantitat de partidaris del TIL que hi ha dins el Govern balear.  

Assenyala que el rebuig augmenta dia a dia, la gent ja no consent la hipocresia i les mentides. La vaga 
indefinida dels docents durant les primeres tres setmanes ha tengut una incidència que va des del 90%, 
el 70% i el 46%, la qual cosa representa molta gent, molta unitat, molt de consens i molt sacrifici 
econòmic per al col·lectiu.  

Destaca que el suport dels pares ha estat majoritari i que la històrica i multitudinària manifestació del 
passat 29 de setembre, amb un clam de més de 100.000 persones i a totes les Illes Balears a la vegada, 
va mostrar la capacitat de la nostra societat per enfrontar-se als atacs al nostre futur i sobretot al futur 
dels nostres fills i filles.  

Retreu la banalitat amb què ha tractat el Govern balear el clam d’aquestes 100.000 persones, perquè és 
una actitud vergonyosa que ho faci. Indica que portaveus del PP diuen que el 92% de la població va 
quedar a casa, la majoria silenciosa. 

Esmenta la manifestació a favor del TIL que se va fer el passat diumenge, a la qual hi acudiren 47 
persones, de les quals fins i tot n’hi ha que neguen haver signat a favor del TIL i fa notar que si 
definien l’anterior com a la majoria silenciosa que havia quedat a casa, en aquest cas va ser la majoria 
de la majoria, la que va quedar a casa seva.  

Recorda que s’ha preparat una nova manifestació a favor del TIL per al proper dia 13, per la qual cosa 
recomana al membres del PP, dels quals la majoria viuen a pobles, que comprin aviat els tiquets per 
anar amb els autobusos, abans que s’exhaureixin els autobusos disponibles, com va ocórrer el passat 29 
de setembre. 

Retreu també que fins i tot el PP ha fet befa de l’esforç i del rigor científic de la Societat Balear de 
Matemàtiques, que va fer un recompte científic dels manifestants, raó per la qual demana fins on 
arribaran, els seus afiliats, perquè és clar que no es pot desprestigiar tot allò que no els convé. Fa 
avinent que, amb aquesta actitud, es desprestigien per sí mateixos.  

Adverteix al PP que la marea verda continua i continuarà, després de la manca de voluntat política del 
PP de resoldre el conflicte. Comenta que els docents han decidit suspendre temporalment la vaga 
indefinida, però tot i això les mobilitzacions continuen malgrat la intensificació de les amenaces i dels 
atacs per part del Govern balear.  

Una mostra de seny i de responsabilitat dels docents i dels pares a la qual el Govern balear no ha sabut 
correspondre, amb la seva actitud immòbil.  

El viatge que farà el Sr. Bauzá per terres americanes durant la propera setmana ho diu tot sobre la 
importància que dóna a la resolució del conflicte. Diu als membres de la bancada del Grup Popular que 
ben segur que estan alliçonats i els han cridat a files, per la qual cosa votaran en contra d’aquesta 
moció.  

Tot i això, considera que alguns d’aquests membres de la bancada del PP que han estat o estan al 
capdavant de l’ajuntament del seu poble ho haurien d’entendre. Si no ho fan, si no donen la cara, no 
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són millors que el grup afí al Sr. Bauzá i no es mereixen el respecte de molts dels que els han votat, 
persones que ara estan espantades davant els disbarats que fa el PP.  

Les AMIPA de la majoria dels col·legis públics i concertats, en aquest moment de crisi i de patiment 
familiar que afecta sobretot els infants, es preocupen i cerquen recursos per tal que els menjadors 
escolars puguin acollir els nins que no poden pagar. Aquesta és una de les seves prioritats, no tenen 
temps ni recursos per luxes de tipus VIP que moltes persones properes al Sr. Bauzá reivindiquen.  

Fa notar que la Sra. Moreno, que creu que és cap de gabinet del Sr. Bauzá, va rebatre les demandes de 
diàleg i de consens dels pares i dels docents i posava com exemple una AMIPA de Palma (adverteix 
que no dirà de quin col·legi) que “paga el 50% de los iPad a los alumnos, esto sí que es apostar por el 
TIL y por las nuevas tecnologías”. Davant aquest exemple, fa notar que el PP ha perdut el nord.  

Observa que el PP gaudeix d’una vida paral·lela, molt diferent de la que té la majoria de la societat real, 
i no mostra cap disposició per fer menys feixuga a aquesta societat la càrrega que té a damunt.  

Recorda que la consellera d’Educació del Govern balear també ha fet declaracions segons les quals 
sembla que visqui en els núvols, atès que assegura que s’han acabat les classes particulars d’anglès per 
als fillets i les filletes. Assenyala que les classes particulars s’hauran d’intensificar per a d’altres 
matèries, com ara Matemàtiques, Física, etc. perquè s’incrementarà el fracàs escolar en aquestes àrees.   

Demana al PP que posi seny en l’aplicació del TIL, perquè és clar que s’ha fet de forma improvisada, i 
és inviable tal i com està plantejat actualment.  

Fa avinent que el problema no és la introducció de l’anglès com a tercera llengua, amb la qual cosa la 
comunitat educativa i pràcticament tota la societat balear hi està d’acord, sinó que la vertadera raó del 
caos i el rebuig és la forma precipitada, sense recursos i sense una planificació adequada que la 
sustenti, des del punt de vista acadèmic, pedagògic i educatiu. 

Adverteix que més de 30 ajuntaments, molts d’ells amb càrrecs del PP que s’han abstingut a l’hora de 
votar l’aplicació del TIL, han fet costat a la teoria que ella acaba d’explicar. Destaca que també ho ha 
fet constar així fins i tot la comunitat anglesa de Mallorca, al diari “Mallorca Daily Bulletin” , que insta 
el Govern balear a abandonar el seu projecte de TIL.  

A més a més, el bisbe de Mallorca demana consens al PP i els professors de l’Escola Oficial d’Idiomes 
adverteixen que no consideren preparat el professorat per aplicar-lo. 

Retreu la situació de desgavell que s’ha creat a l’Escola Oficial d’Idiomes també és un escàndol, amb 
cursos sense professors per poder començar els estudis i molts de cursos amb un excés d’alumnes que 
impedeixen un correcte aprenentatge de la llengua anglesa.  

Atès que és evident la incoherència, demana als membres del PP que siguin honestos i que deixin de dir 
mentides. Fa notar que qualsevol dels seus arguments per imposar a qualsevol preu el TIL s’han 
desmuntat i ha quedat demostrat que són mentides.  

D’altra banda, els expedients oberts als directors de centres de Maó s’han demostrat partidistes i 
arbitraris. Assenyala que Inspecció Educativa va desmentir la pròpia portaveu del Govern balear, que 
havia dit que eren a proposta seva.  

Destaca que el Grup Més pretén la derogació del Decret del TIL i també de la LOMCE, que s’ha 
previst aprovar avui mateix al Congrés dels Diputats del Govern de l’Estat. Reitera que el seu Grup ho 
promou, i que ho promourà com a mesura prioritària per a la propera legislatura, si el PP no entrat en 
raó ni demostra seny, però també promourà la millora en el coneixement de la llengua anglesa, però 
amb un model que hagi obtingut el consens dels docents, dels pares i de la societat balear. 

Adverteix que és evident aquest Decret Llei del TIL s’ha elaborat per passar per damunt del Tribunal 
Superior de Justícia de les Illes Balears, com ho és també que a hores d’ara no té cap ni peus.  

Per totes les raons que ha explicat, demana el vot favorable a la moció. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé en aquest punt, per una qüestió d’ordre.  

Explica que l’han advertit que hi ha una entitat que ha demanat intervenir en aquest punt i demana quin 
és el motiu pel qual no ho fa. 

La Sra. PRESIDENTA recorda que ja ho explicat abans. Tot i això, li ho tornarà dir.  
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Assenyala que, fins ara, les entitats només podien intervenir en el punt de l’ordre del dia de l’equip de 
govern. Amb el nou Codi Ètic de la institució, s’obre aquesta possibilitat en el sentit que persones 
d’entitats registrades puguin intervenir en els punts de l’ordre del dia que tractin temes sobre els quals 
el Consell de Mallorca hi tengui competència.  

Atès que el tema d’aquesta moció no és competència del Consell de Mallorca, ella ha advertit, abans 
d’iniciar el debat, que l’entitat sol·licitant no podria intervenir.   

El Sr. GARAU (PSOE) intervé, també per una qüestió d’ordre. 

Atès que és la primera vegada que es troben en el Ple amb una qüestió d’aquest tipus, diu que no li 
queda clar si efectivament la interpretació és aquesta. En conseqüència, demana al secretari general que 
li ho confirmi.  

Assegura que ho diu ben seriosament, que no li ha quedat gens clar si se pot o no se pot intervenir.  

El Sr. VIDAL (PP) intervé tot seguit.  

Explica que en les reunions sobre el Codi Ètic, en les quals el Sr. Garau hi era present, va quedar clar 
que el criteri que s’aplicaria seria el que acaba d’explicar la Sra. Presidenta, és a dir, que els membres 
del públic que ho sol·licitassin intervendrien sempre en els assumptes que afectassin el Consell de 
Mallorca de manera general i també en aquelles mocions referides a temes sobre els quals aquesta 
institució en tengués la responsabilitat directa.  

Per aquesta raó, la Presidenta ha explicat que és correcte que s’intervengui sobre el tema dels fems, 
però no ho és que ho facin sobre el Decret del TIL, perquè pertany a l’àmbit de competència del 
Govern de les Illes Balears.  

El Sr. GARAU puntualitza que ja ho sap, el que consta al Codi Ètic, i que també sap que l’ensenyament 
no és competència del Consell de Mallorca, però en aquest cas concret se parla de les conseqüències 
que té sobre la societat, raó per la qual considera que tendria cabuda en el Ple del Consell de Mallorca. 
Fa avinent la necessitat de crear doctrina sobre aquesta qüestió.  

La Sra. PRESIDENTA reitera el seu parer. Explica que ha vist dos punts de l’ordre del dia diferents. 
Un dels punts tenia una clara relació amb l’activitat del Consell de Mallorca, amb la gestió del dia a dia 
de la institució. En canvi, l’altre punt, que és aquest, no té res a veure amb les competències que té el 
Consell de Mallorca. Torna a dir que ella ho veu així de clar.  

Fa notar que s’ha de marcar un criteri, perquè d’altra forma tothom podrà venir al Ple a parlar, sense 
cap limitació. Certament, avui és la primera vegada, però ha de quedar clar que per a tot allò que tengui 
relació amb les competències d’aquesta institució s’accepten les intervencions, però per a tots els temes 
sobre els quals no en té, creu que no s’han d’acceptar.  

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

Diu que intentarà atendre la petició del vicepresident, tenir bones paraules i ser breu, però adverteix que 
també intentarà que tots els membres del PP del Consell de Mallorca reflexionin sobre allò que passa a 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en aquest inici de curs, a conseqüència de la implantació 
del Decret Integrat de Llengües (TIL). Assegura que intentarà suavitzar la intervenció. 

Destaca, amb insistència, que la situació que s’ha generat és molt greu. El curs no ha començat així 
com pertoca, ho ha fet tres setmanes més tard i malament, sense que els mestres i els directors dels 
centres educatius sàpiguen a què s’han d’atenir, què és exactament allò que han d’aplicar.  

Diu que li resulta difícil saber per on començar per intentar convèncer els membres del PP, o per crear 
almenys en ells un dubte raonable, per tal que en prenguin consciència i intentin fer-ho entenedor 
també als seus companys de govern del Govern de les Illes Balears.  

Assenyala que s’ha produït un clam de tota la comunitat educativa, per tal d’aconseguir que el PP 
atengui les raons que li expliquen, escolti un poc més la gran majoria que s’ha pronunciat sobre aquesta 
qüestió. Fa avinent que aquesta gran majoria, evidentment, no pertany a unes mateixes sigles 
polítiques, ni molt manco, va quedar prou demostrat en la manifestació del passat 29 de setembre que 
no tothom tenia la mateixa ideologia.  
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Recorda que varen ser més de 100.000 persones les que a totes les illes varen expressar el mateix 
rebuig, i és clar que allà hi havia gent de tota condició: mestres, pares, gent d’esquerres, gent de dretes, 
castellanoparlants i catalanoparlants, i el seu era un clam unànime, raó per la qual tota aquesta gent 
mereix un respecte i que, almenys a la Mesa de Negociació, s’intenti arribar a un acord.  

Refusa la manera com s’ha volgut implantar el Tractament Integrat de Llengües (TIL). Fa notar que no 
sap perquè parlen d’integrar, perquè en realitat el que fan és distribuir, però no integrar.  

Adverteix que precisament la forma en què s’ha fet és com no toca fer la gestió de cap d’aquestes 
iniciatives que són tan importants. Assenyala que l’educació és el nostre futur i que, per molt bones 
intencions que tengui el Govern balear, és obvi que per implantar qualsevol reforma no escolta qui 
realment en sap, i en aquest cas és el col·lectiu de persones que formen els mestres que han de fer 
aquesta feina en el futur; per aquesta raó, el Decret del TIL està condemnat al fracàs.  

Observa que el més encertat, en aquest cas, seria que el Govern balear indiqui al personal tècnic que 
coneix prou bé l’àmbit educatiu quin és l’objectiu que vol aconseguir i que li demani què ha de fer per 
assolir-lo. Torna a dir que és evident que el Govern balear no ha escoltat ningú, perquè tothom s’ha 
pronunciat en contra: pedagogs, psicòlegs, mestres, professors i, conjuntament amb aquests col·lectius, 
tota la gent que hi vol posar seny.  

Indica que els eixos bàsics de l’educació són cinc o sis, no massa més i tots tenen la mateixa 
importància. Diu que els anomenarà més endavant perquè en facin una reflexió amb vista al futur, 
perquè apliquin el consens abans d’aplicar legislació educativa.  

Abans, aprofita per recordar que avui el Govern de l’Estat aprova la LOMCE i que l’aprova un sol 
partit, en solitari, fet que demostra de forma evident que aquesta llei no neix molt bé. 

Tot seguit posa un altre exemple de conseqüències negatives. Refusa  que cada quatre, cinc, vuit anys 
se canviï de model educatiu, perquè és obvi que això no pot ser. Fa avinent que en el cas d’altres països 
no fan les reformes educatives els polítics, sinó que les fa el personal tècnic, pedagog, el personal entès 
sobre la matèria, captant l’esperit de qui fa aquesta llei.   

Per aquesta raó, fa notar que s’ha de tenir més seny davant decisions d’aquest tipus.  

Diu que el primer punt clau del sistema educatiu és l’alumnat, el qual necessita atenció, gent que 
l’entengui i també els mitjans adequats per poder entendre i aprendre allò que se vol fer. Per entendre 
les matemàtiques, és necessari tenir un bon personal professional en aquesta matèria, no una persona 
que sàpiga parlar bé l’anglès i no sàpiga ensenyar l’assignatura de Matemàtiques, o el cas contrari, que 
els alumnes no sàpiguen parlar l’anglès i no entenguin allò que els expliquen, perquè tampoc no 
aprendran matemàtiques.  

Assegura que allò que s’ha fet és just el contrari. Si almenys tenguessin previst posar professors de 
reforç, de conversa, o augmentar la plantilla del professorat per poder desdoblar els grups, tendria una 
certa lògica, però reitera que s’ha fet tot el contrari: s’han eliminat més de 1.000 mestres i s’han 
augmentat les ràtios d’alumnes per aula.  

Tot seguit posa l’exemple d’una classe de 35 alumnes de 12 anys que per primera vegada tenen la 
classe de Matemàtiques en anglès i demana què els sembla, als responsables del PP, que pot fer el 
mestre davant aquesta situació.  

És evident que és necessari posar-hi un poc de seny, i algú els ho ha de dir.  

D’altra banda, s’ha de considerar que és necessari que els mestres tenguin una bona formació, que a 
l’hora d’accedir a la professió siguin els millor qualificats, però amb el desgavell que s’ha ocasionat 
s’ha desprestigiat, al seu parer, la carrera de Magisteri; els mestres han rebut insults i improperis de tot 
tipus, tot i que és aquest col·lectiu docent el que ha d’aplicar aquesta reforma; és obvi que tampoc no és 
correcta, l’actitud del PP en aquest sentit.  

També s’ha de considerar el cas de les famílies, les quals han demostrat clarament que donen suport als 
docents; qui no ho vulgui veure, és perquè no vol, i és mala cosa, tenir aquesta actitud. Certament, hi 
pot haver algunes escoles i zones determinades que no tenguin el mateix parer, però en el cas de la 
majoria d’escoles, les famílies han donat el seu suport total al col·lectiu docent en aquest moviment de 
rebuig al TIL.  
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Retreu que el Govern balear no hagi tengut cap consideració davant aquesta realitat, i fins i tot hagi 
amenaçat les famílies dient que els retirarien la guarda legal dels seus fills si no els duien a l’escola. 
Evidentment, ha estat un disbarat que ha augmentat encara més el desgavell que s’havia creat.  

Reitera que els plans educatius són molt importants per aquest país, i més encara per raó de la situació 
en què ens trobam, però si no són plans consensuats, fets per personal professional, tècnic i ben entès 
en la matèria, no són acceptables.  

També reitera que en els països que estan situats en un bon lloc en les estadístiques del Pla PISA, com 
ara Finlàndia, les lleis educatives no les fan els polítics, sinó les persones que hi entenen sobre 
educació, tot i que segueixin les directrius que indiquen els polítics.  

Fa notar que és bàsic que aquestes lleis educatives se basin en estudis seriosos, per la qual cosa és 
necessari estudiar què és el que falla. Consegüentment, demana al PP què és el que falla, en aquest cas 
concret. Insisteix en demanar: realment és això el que falla, el coneixement de l’anglès, per arreglar el 
problema del fracàs escolar?.  

Tot i que el PP assegura que és aquest, el problema, fa avinent que se fa una corba molt estranya, per 
solucionar-lo. Diu que ell a hores d’ara ja no sap quin és el problema que el PP pensava que existia, a 
l’hora de plantejar el Decret del TIL, però allò que és cert és que resulta del tot incongruent i que serà 
impossible arribar a aplicar-lo.  

Finalment, reitera la petició de reflexió davant aquest problema. Demana als representants del PP en el 
Ple d’aquesta institució que, si tenen algun tipus de dubte sobre aquesta qüestió, el plantegin als seus 
companys de govern, perquè és impossible arribar a bon port, d’aquesta manera.   

La Sra. ROCA (PP) inicia la seva intervenció.  

Diu que, afortunadament, s’ha fet referència a que la vaga s’havia desconvocat, perquè ella ja no sabia 
si és que n’hi havia o no n’hi havia. Comenta que la vaga indefinida ara ja no hi és, i ara sortosament 
per a tothom, després d’haver perdut 400 hores de classe, han pogut tornar a les aules.  

En conseqüència, en algun sentit han anat bé les negociacions, atès que va ser la Conselleria 
d’Educació la que va proposar que se desconvocàs la vaga i de manera paral·lela, mentre l’alumnat 
assistís a classe, se continuarien fent les negociacions, i així se fa.  

Quant a les peticions d’una escola pública de qualitat que se varen fer a la darrera manifestació, 
comenta que són moltes evidentment les famílies que volen una educació pública i de qualitat, i que 
creu que tothom hi està d’acord, ella també hi està i pensa que ningú refusaria aquest principi.  

Ara bé, suposa que les discrepàncies comencen a partir del concepte del que és una educació pública i 
de qualitat. Demana a l’oposició si considera que ho és de qualitat, la que tenim ara, la que ens ha duit a 
ser els darrers d’Espanya i d’Europa, la que ens assenyala amb un alt índex de fracàs escolar.  

Considera que en l’exposició de motius de la moció mostren un concepte d’escola de fa tres dècades i 
demana als representants del Grup Més si és aquest, el model de qualitat que pretenen, el que ens ha 
duit a la situació actual.  

Assenyala que tot ha canviat, durant aquests anys, sobretot l’alumnat, per la qual cosa el personal 
docent - entre el qual s’inclou - ha de reflexionar sobre allò que podria fer, com podria millorar els 
pèssims resultats que té aquest alumnat. Pensa que, per damunt de tot, allò que ha de preocupar el 
personal docent és l’aprenentatge de l’alumnat.  

Diu que el PP vol començar a canviar les coses, perquè és necessari i urgent fer-ho.  

Fa notar que no ve d’ara, el fracàs escolar que s’esmenta a la moció, no va començar el 22 de maig de 
fa dos anys, però ara es comencen a fer canvis, actuacions concretes, tot i que és cert que a hores d’ara 
ja van molt enrere perquè fa molts d’anys que s’hauria d’haver començat a fer-ho. 

Tot seguit fa una pregunta a l’oposició en els següents termes: pretendre que tots els infants i joves de 
les Illes Balears no parlin només una o dues llengües, sinó que en dominin tres, no és voler una 
educació de qualitat? Afirma que, al seu parer, és clar que és així, i ho valora com una possibilitat de 
futur.  
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Tot i això, l’oposició s’entesta a manipular la implantació del TIL i repeteixen conceptes d’aplicació, 
com ara el referit a les matemàtiques. Refusa aquest argument, perquè els Consells Escolars podien 
triar si es feia a la classe de Matemàtiques, a la d’Educació Física o a la de Plàstica.  

Pel que fa a la preocupació social i a la protesta col·lectiva, compartida per tota la comunitat educativa, 
demana que no ho diguin així, perquè la inclouen a ella mateixa, com a docent. Assegura que ella no és 
l’única que en discrepa, sinó que són molts d’altres docents els que pensen el mateix.  

Posa l’exemple de l’Institut d’Educació Secundària Josep Sureda i Blanes, que no ha fet vaga, i ho va 
manifestar a un mitjà de comunicació públic atès que el seu professorat creu que és una oportunitat per 
als alumnes poder accedir a un sistema educatiu trilingüe.  

També se podria dir el mateix de pares i mares i d’altres col·lectius que s’han mostrat a favor del 
trilingüisme, o del 77,2% de la ciutadania que ha manifestat en una enquesta que vol un ensenyament 
trilingüe, que és el model del PP.  

Diu que el model d’immersió lingüística es basa en no voler que l’alumnat d’aquestes illes acabi sabent 
el segon i el tercer idioma més parlats al món, el castellà i l’anglès, i que aquest model és acceptat per 
un 6,7% de la població, segons la mateixa enquesta.   

Malgrat tots els missatges confusos que han enviat a la ciutadania, i de tots els esforços que han fet per 
confondre-la, el 56,7% es mostra a favor del Tractament Integrat de Llengües com a tal, i saben que 
quan s’hagi aplicat aquest percentatge arribarà com a mínim al 77% de la gent que vol el trilingüisme i 
és això el que l’oposició no pot consentir.  

Diu que el 76% de la ciutadania vol que el TIL se negociï, i és el que s’està fent però es fa difícil 
negociar si l’exigència és que s’implanti el model d’immersió lingüística al qual fa costat el 6,7% de la 
població.  

Demana que se respectin per igual les manifestacions, com ho fa el PP, siguin més o menys les 
persones que hi participin. Destaca que el PP ho ha demostrat amb diàleg durant les nou o deu reunions 
que s’han celebrat.  

Fa notar que durant aquestes reunions s’ha parlat de moltes qüestions, del TIL, però també d’altres que 
preocupen el col·lectiu docent. S’ha parlat de les substitucions, de les condicions laborals, de la Llei de 
símbols, i s’ha arribat a molts d’acords. Afirma que se faran totes les reunions que calguin. 

Pel que fa als directors de centres que ha esmentat el Sr. Ferrà, recorda que han retornat a les aules, que 
poden fer classe, que tornen a tenir el sou assignat.  

Recorda que se va proposar que l’aplicació del TIL, al primer curs d’ESO, fos voluntària, i tampoc no 
se va acceptar perquè volen que sigui voluntària per a tots els cursos, és a dir, no implantar-lo, perquè 
voluntari és allò que hi havia fins ara, amb el pla plurilingüe vigent. Per aquestes raons, no poden dir 
que no s’ha dialogat i recorda que dialogar no és imposar allò que vol una minoria de la ciutadania, no 
és imposar la immersió lingüística.  

Per acabar, reitera tots els retrets anteriors sobre les pretensions del Grup MÉS, com a arguments del 
Grup Popular per no votar a favor d’aquesta moció.  

El Sr. FERRÀ intervé tot seguit.  

Recorda a la Sra. Roca que durant el darrer Ple la va confondre amb una jurista i ella li va dir que no ho 
era, sinó que pertanyia al món de la docència. Per aquest motiu, avui l’ha deixat encara més confós. Li 
diu que, després d’escoltar la seva intervenció no sap a quina escola està, ni amb qui se relaciona, no 
entén res.  

Li recorda que ja li ha dit abans que ell és conscient que existeixen diversos sectors, que no s’han 
pronunciat, però és ben evident que són minoritaris. Li diu que no cal que li negui, perquè sap prou bé 
que és així.  

També li fa notar que ell sap prou bé de què parla, mentre que ella ho té tot ben confús, i és evident que 
obeeix un dictat, perquè tot el que ha dit és el mateix que diu el Govern balear. També afirma que la 
Sra. Roca diu moltes mentides.  
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Quant a les xifres que ha donat la Sra. Roca, assegura que ell no en donarà cap ni una, de xifra d’aquest 
tipus, únicament afirmarà que 110.000 persones sortiren al carrer, i que el PP no les escolta i només 
replica: “a mi m’han votat”, per la qual cosa fa avinent que el PP no ho havia dit, en el seu programa 
electoral, que farien un decret d’aquest tipus.  

Atès que des de la bancada del PP li ho neguen, reitera un parell de vegades a la Sra. Roca que és així, i 
que ho mantén, que el PP no ho havia dit. Torna a dir que aquesta és la prova que han mentit a la 
ciutadania, per la qual cosa pensa que aquesta mentida passarà factura al PP. 

Es mostra del tot decebut perquè semblava que l’escoltaven però tot seguit ha intervingut la 
representant del Grup Popular i ha demostrat que no havia reflexionat res de res del que ell ha exposat, 
i absolutament res del que és l’essència de l’educació: els cinc punts de què ha parlat.   

Torna a dir que la Sra. Roca no ha parlat ni d’alumnes, ni de pares, ni de mestres, només ha parlat 
d’allò que duia escrit, de xifres i coses semblants. En aquest sentit, li recorda que només varen assistir 
47 persones, a la manifestació a favor del TIL, per bé que entre les persones que hi assistiren hi havia 
gent molt il·lustre i potser pensen que entre les 110.000 de la manifestació del dia 29 de setembre no 
n’hi havia, de gent il·lustre.  

Diu a la Sra. Roca que sap de què parla, perquè té fotografies.  

Considera que amb les intervencions d’aquest punt han perdut el temps i es mostra molest per aquest 
fet. Diu que ell pensava que tendria certa capacitat de convicció, però no ha estat així i ho lamenta. 

Reitera que han perdut una gran oportunitat però el que sí demana a la Sra. Presidenta d’aquesta 
institució és que convoqui, al més aviat possible, l’Assemblea de Batles que s’ha sol·licitat, perquè 
considera que aquest tema no pot esperar molt més. 

La Sra. CAMPOMAR intervé en torn de rèplica. 

Refusa el comentari de la Sra. Roca sobre la confusió en torn a la desconvocatòria de vaga. Li recorda 
que ella ha dit ben clar des de l’inici de la seva intervenció que la vaga està suspesa “temporalment”, la 
qual cosa significa que la vaga indefinida no està suspesa. 

Reitera que ella no s’ha embullat, sinó que és la Sra. Roca qui hauria d’estar més pendent del que passa 
al seu voltant, i el mateix haurien de fer tots els seus companys del PP. 

Li retreu que hagi parlat de fracàs escolar afirmant de forma contundent que el TIL, a la fi, el 
solucionarà. Refusa aquesta afirmació atès que tot el sector educatiu, en bloc, opina just el contrari: que 
el TIL incrementarà el fracàs escolar.  

També refusa tots els altres arguments que ha donat la Sra. Roca, perquè el seu Grup mostra un 
respecte total per tot allò que indiquen les persones que coneixen bé l’àmbit de l’educació.  

Afirma que és un suïcidi, el que fa el PP amb la seva persistència sobre aquesta qüestió. 

Considera que la intervenció de la Sra. Roca ha mostrat ben a les clares la vertadera raó d’aquest decret 
i la intenció del PP quan obliga a aplicar-lo. Queda clar que allò que pretén és arraconar el català, 
destruint el concert d’immersió lingüística aconseguit amb l’esforç de tothom. La seva intervenció ha 
demostrat que allò que persegueix el PP és la castellanització de les aules, ofegant la llengua pròpia.  

Diu que no sap si aquesta decisió respon a una represàlia, atès que no han volgut escoltar el 80% dels 
pares d’alumnes de l’escola pública que en les enquestes que varen respondre a l’inici del curs 2012-
2013 varen triar lliurement continuar amb el mateix model lingüístic.  

Recorda que aquesta mateixa enquesta s’ha repetit el juny de 2013, i més del 90% dels pares varen 
tornar a votar aplicar el TIL per la via de l’article 20, i continuar amb el model lingüístic vigent. Retreu 
que, davant aquest fet, el PP va elaborar un Decret-Llei que va eliminar l’article 20.  

Observa que la Sra. Roca s’equivoca del tot quan assegura que el TIL no obliga a cursar determinades 
matèries en anglès, com ara les Matemàtiques o la Física, perquè és ben evident que obliga a fer-ho. 
Per aquesta raó, li demana que llegeixi el decret ben detalladament.  

Atès que la Sra. Roca discrepa, li reitera que és així, i que el que ha de fer és llegir aquesta normativa 
amb atenció.  
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Defineix la política que ha aplicat la Conselleria d’Educació del Govern balear sobre aquesta qüestió 
com a descoordinada, incompetent, improvisada i ideològica, sense cap ni peus des del punt de vista 
pedagògic.  

Fa notar que els responsables polítics no tenen cap argument tècnic a favor del Decret de Tractament 
Integrat de Llengües (TIL) –que no és integrat, com bé ha advertit el Sr. Ferrà (PSOE) durant la seva 
intervenció–, l’únic argument que presenten és la seva majoria absoluta. 

Assenyala que els responsables del PP farien bé si recorden que el seny, els criteris pedagògics i el 
coneixement acadèmic i tècnic són de llarga durada, mentre que la seva majoria absoluta té data de 
caducitat, i no han d’oblidar que queden menys de dos anys. Per aquesta raó el seu Grup els demana 
que deixin de fer experiments perillosos amb l’alumnat.  

Recorda les declaracions que va fer el Sr. Bauzá, president del Govern balear, a la ràdio, quan va dir 
textualment: “El TIL no tiene garantía de éxito, pero si no funciona ya lo dirán las aulas o las urnas, y 
se quita y ya está”. Refusa amb contundència aquestes manifestacions i fa notar que posen els pèls de 
punta, perquè dins les aules hi ha persones, alumnes de diferents edats, i al darrera hi ha pares. 
Adverteix que no poden jugar d’aquesta manera i amb aquesta irresponsabilitat. 

Per aquestes raons, demana als responsables del PP diàleg i consens amb la comunitat educativa i que, 
com a mínim, acceptin el parer de la gent preparada, com ara el rector de la Universitat de les Illes 
Balears (UIB), que s’ha ofert a fer d’intermediari.  

Retreu que el PP hagi tractat de forma banal una concentració en contra del TIL de més de 100.000 
persones en totes les Illes Balears. Recorda que, a dia d’avui, a la caixa de resistència hi ha més de 
400.000€, i més 150 obres d’artistes que s’han donat i que se subhastaran a favor de la retirada del TIL 
per tal d’incrementar l’import disponible en la caixa de resistència. Aquesta és una prova més del 
suport que ha demostrat la societat balear.  

Coincideix amb el Sr. Ferrà a definir el dia d’avui com un dia trist, atès que al Congrés dels Diputats 
també s’aprovarà, amb els vots a favor del PP, en solitari, el projecte de llei de la LOMCE, que és una 
llei castellanitzadora, repressiva, que ens retorna als temps de Franco.  

Recorda que l’assignatura de Religió valdrà el mateix que la de Matemàtiques, de forma que un alumne 
que tengui un 10 de Religió i un 5 de Matemàtiques tendrà una nota mitjana d’un 7,5 i si té un 10 de 
Matemàtiques i un 5 de Religió, s’haurà de conformar també amb un 7,5. Fa notar que és molt trist, que 
en segle XXI passin aquestes coses. Ho defineix com una vergonya.  

Per acabar, recorda l’expressió: “És millor un mal acord que un bon plet” per fer avinent que el 
col·lectiu dels docents intentaven aconseguir un mal acord, però el PP ha optat per un mal plet, que té 
conseqüències gravíssimes sobre l’alumnat i les seves famílies.  

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) intervé per tancar el debat.  

Lamenta el to del debat de la Sra. Campomar. Refusa els comentaris que ha fet sobre una persecució 
ideològica, la repressió, les al·lusions als temps de Franco, el suïcidi, la “colla” del Sr. Bauzá, etc. 

Diu a la Sra. Campomar que durant els vint anys que ell ha estat dins l’àmbit polític, ni tan sols durant 
els vuit anys que va formar part del Ple de l’Ajuntament de Pollença, les intervencions en el Ple no 
havien tengut mai un to similar al que ha tengut la seva d’avui.  

Assegura que esperava, de les seves intervencions en el Ple del Consell de Mallorca, un altre estil de 
debat.  

Adverteix que ha pres nota d’una sèrie de paraules que ha pronunciat la Sra. Campomar que també 
resultarien ofensives si algú les adrecés al Grup MÉS, però se les guardarà tot i que li agradaria dir-les, 
perquè després en sortir al carrer no el tracten tan bé com ell pensa que hauria de ser possible, si un 
debat ideològic se fes així tal i com pertoca.  

Per aquestes raons li demana, a ella i als membres del seu Grup, que vagin més alerta amb allò que 
diuen.  

A continuació agraeix el to de la intervenció del Sr. Ferrà (PSOE) tot i no coincidir amb alguns 
aspectes, però assegura que tot se pot debatre.  
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Recorda que el Grup MÉS sí que ha tengut les màximes competències possibles en matèria d’Educació 
en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears durant quatre anys, raó per la qual retreu que varen fer 
algunes coses però també en varen deixar de fer unes altres, i tot seguit ho explica. 

Diu que varen dur al límit el Decret de Mínims, de forma que si al principi expressava que havia de ser 
una lectura compartida català-castellà amb la gestió de MÉS va acabar en un 96% a Menorca, o un 
86% a Mallorca de centres públics que estaven fent immersió lingüística, tot en català.  

A més a més, varen potenciar el català com a unitat lingüística, varen parlar de països catalans –cosa 
que entén perquè entra dins la seva ideologia- i varen potenciar el català de Catalunya, el català 
estàndard. 

En canvi, varen deixar de fer altres coses. En aquest sentit, retreu que en el cas de dues normes 
fonamentals com ara la Llei de normalització lingüística i el Decret de Mínims, pactades amb consens 
–el Decret no tant, perquè va ser un decret de Govern– haurien de tenir clar que varen sorgir gràcies al 
Partit Popular, en dues èpoques diferents.  

En conseqüència, poden agrair també a tots els representants del PP en el Ple del Consell de Mallorca 
la normativa bàsica a favor del català perquè ni el PSOE ni MÉS no han elaborat ni una sola norma a 
favor de la nostra llengua, tot i presentar-se’n com a defensors. És clar que no poden dir que el PP no 
estimi la nostra llengua. 

Tampoc no varen fer costat a les modalitats lingüístiques de les Illes Balears, per bé que la Llei de 
normalització lingüística ho determina ben clarament, en un punt fonamental.  

No varen considerar tampoc la lliure elecció de llengua del primer ensenyament, tot i que ho determina 
aquesta mateixa llei, a més del Decret de Mínims.  

Recorda que precisament quan ell era director general d’Educació del Govern balear va ser advertit 
d’aquests incompliments.  

Opina que potser es tracta d’una educació anclada en el segle XX i fa notar que ens trobam en el segle 
XXI. Observa que aquesta és una opinió seva, però tota la resta del que ha dit són fets objectius.  

Adverteix als responsables del Grup MÉS que quan varen governar tampoc no varen potenciar la 
llengua anglesa. Admet que és la seva ideologia, però demana que deixin que ara el PP apliqui també la 
seva. 

A continuació expressa els retrets que també es poden fer al PSOE.  

Recorda que quan aquest partit va entrar en el Govern balear l’any 2007, la seva consellera va eliminar 
el Decret de Trilingüisme, que precisament havia elaborat ell, com a director general d’Educació, per 
indicació del seu conseller el Sr. Francesc Fiol i conjuntament amb ell; aquest decret establia la lliure 
elecció de llengua per al primer ensenyament.  

Reconeix que el PSOE tenia dret a fer-ho i estava legitimat perquè havia guanyat les eleccions per 
majoria, però afirma que des del seu punt de vista varen ser quatre anys perduts.  

Reitera que varen eliminar l’esmentat decret de trilingüisme i varen posar en funcionament les Seccions 
Europees. Certament, són seves, però també recorda que en el seu institut les Matemàtiques es feien en 
Seccions Europees, en francès, i diu també que només el 2% dels alumnes estaven fent Seccions 
Europees, atès que només hi participaven els alumnes més brillants. Puntualitza que si abans tenien 60 
alumnes en dos grups, només aquells 6 o 7 alumnes més brillants (la normativa establia un mínim entre 
6 i 7 alumnes) s’agafaven a part i aprenien les Matemàtiques en francès fins al Batxiller.   

Ara, l’informe PISA indica que, dins tots els Estats del món, l’Estat espanyol és el que té més equitat. 

Considera que el projecte de Seccions Europees del PSOE era un projecte d’excel·lència, tot i que pel 
que fa a excel·lència estam bastant malament, segons l’informe de PISA i d’equitat estam bastant bé.  

Puntualitza que allò que pretén el PP és que tot l’alumnat pugui aprendre, no només el 2% de què ha 
parlat abans, els alumnes més brillants de les Seccions Europees. 

També recorda que el PSOE va suspendre la LOMCE, amb la suspensió del decret d’aplicació del 
calendari i no varen dir res. Era un llei orgànica, varen suspendre el calendari d’aplicació i 
automàticament va quedar suspesa aquesta llei orgànica.  



 83

En conseqüència, i en resposta a les peticions de debat i de consens, recorda a l’oposició que cadascú és 
fruit d’allò que ha anat fent. Opina que tots els partits polítics tenen legitimitat per dur endavant el seu 
programa polític quan els pertoca fer-ho, i tant el PSOE com MÉS han tengut oportunitat de governar, 
raó per la qual tot el que ell ha explicat s’ha de considerar també com a dades objectives del que 
ambdós partits polítics han fet durant la seva gestió de govern. 

Diu que del que ha explicat també se’n desprèn que ara l’oposició no respecta allò que el PP intenta 
aplicar, com ho demostren les intervencions que s’han fet per defensar aquesta moció.  

Reconeix que és possible que s’hagi produït algun error estratègic de comunicació, des del Govern 
balear, i de fet l’oposició se’n fa ressò de cada petit error de comunicació que comet el PP. Tot i això, 
no s’ha d’oblidar que una gran majoria de la societat fa costat a l’ensenyament de l’anglès, i aquest és 
un aspecte que l’oposició haurà d’explicar, perquè en quatre anys, i després en quatre més, els seus 
responsables varen derogar el Decret de Trilingüisme i no varen posar en funcionament cap mesura a 
favor de l’anglès. Torna a dir que aquesta és una responsabilitat seva. 

Adverteix que no tornarà entrar en discussions pedagògiques que la Sra. Roca ja ha defensat 
brillantment; per bé que se’n podria parlar molt de temps, no és aquesta la seva intenció.  

Reitera que no discutirà en aquest sentit perquè és clar que no s’arribarà a cap acord i atès que està 
convençut que quan hi ha una discussió sense acord s’acaba caient en la malenconia, ell no hi vol 
caure. 

Quant al punt primer de la moció, afirma que no hi ha cap vaga, que aquesta està desconvocada, segons 
li sembla.  

També refusa tots els altres punts, i ho explica.   

Considera que hi ha hagut deu reunions, en les quals s’ha dialogat i se varen acordar sis punts del nou 
que s’havien posat sobre la taula.  

Evidentment, el PP no demanarà que se retiri el Decret del TIL, perquè ja en varen tenir prou l’any 
2007, quan l’oposició el va retirar el Decret de Trilingüisme.  

Per totes les raons que ha explicat, reitera que el PP votarà en contra de la moció.  

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

 
PUNT  21. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE EL 
FINANÇAMENT DEL SERPREISAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
L’any 1984 es va aprovar la creació del SERPREISAL: Servei de Prevenció i 
Salvament. Aquest servei, d’ara endavant Bombers de Mallorca, pretenia agrupar tots 
els serveis municipals de prevenció i extinció d'incendis de Mallorca. L'esperit amb 
què es va impulsar aquest servei era d'estalvi d'esforços tan humans com econòmics, a 
partir de la col·laboració entre tots els municipis, especialment aquells de més de 
20.000 habitants, que son els que estan obligats per llei a disposar del servei 
d’extinció i prevenció. 
 
Així les coses es va acordar que cada un dels municipis de Mallorca aportaria un 1% 
del seu pressupost anual al projecte que lidera el Consell de Mallorca, i cada un 
gaudiria del SERPREISAL quan fos necessari. 
 
Amb l'experiència viscuda amb el pas dels anys s'ha pogut veure que les necessitats 
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del cos de bombers son molt grans i que el servei es costós ja que es necessiten 
constants inversions per donar un bon servei a la ciutadania. 
 
Moltes de les limitacions materials i d’efectius que pateixen els treballadors del cos de 
bombers es poden pal·liar gràcies a la dedicació i bona voluntat dels treballadors del 
servei, que hi posen cos i anima a la feina que fan per Mallorca. 
 
Tot i això, moltes vegades son imprescindibles inversions econòmiques importants: 
per mantenir els parcs, pels equipaments, per augmentar les dotacions, modernitzar els 
vehicles i les comunicacions, introduir nous bombers al servei perquè la plantilla no 
envelleixi... 
 
Malgrat aquestes evidents necessitats, la primera actuació de la Sra Presidenta va ser 
eximir tots els municipis del pagament del SERPREISAL i, amb l'excusa de la crisi, el 
departament de cooperació veu minvat el seu pressupost any rere any. L’exempció de 
pagament del SERPREISAL concedida als municipis resulta una decisió encara 
menys justificada quan tenim en compte que el Consell Insular de Mallorca no ha 
trobat cap font de finançament alternatiu que permeti fer front a les despeses 
necessàries assenyalades més a dalt. 
 
Per tot allò exposat, el grup de consellers de MES per Mallorca proposa al plenari 
l'adopció dels següents  
 
 

ACORDS 
 
1- El ple del Consell Insular de Mallorca acorda refer els convenis de col·laboració 
relatius al SERPREISAL entre el Consell de Mallorca i els municipis de mes de 
20.000 habitants restablint l'aportació per part d'aquests de l’1% dels seus pressuposts, 
que seran dedicats de manera finalista a partides del departament de bombers 
 
2- El ple del Consell Insular de Mallorca insta al Departament de Bombers a redactar 
un pla d’inversions que permeti programar i executar un correcte manteniment dels 
Parcs d'arreu de Mallorca, així com preveure les necessitats del cos en matèria de 
plantilla i material. 
 
 
La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) explica que l’any que ve farà 30 anys que el Consell de Mallorca 
disposa del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis a Mallorca. 

En els seus començaments va ser un sistema que se va establir per poder dotar aquells ajuntaments que 
per llei estaven obligats a haver de tenir aquest servei i s’uniren esforços amb els que no n’estaven tan 
obligats per així poder disposar tots d’un servei de prevenció i d’extinció d’incendis. Quan es va 
establir aquest servei, s’acordà que els municipis de Mallorca –tots– aportarien un 1% del seu 
pressupost a aquest servei. 

En els 30 anys que ha estat funcionant el Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis s’ha vist que, tot i 
les aportacions que s’hi feien a nivell municipal, encara mancaven més aportacions perquè el servei de 
bombers ha estat sempre “el germà pobre” d’aquesta casa amb manca d’inversions, amb manca de 
personal, etc. 
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Malgrat això, les mancances de personal, de dotacions i de pressupost s’han vist moltes vegades 
pal·liades per la bona voluntat dels treballadors d’aquesta casa que han fet de la seva dedicació una 
bona feina per al Consell de Mallorca. 

Unes de les primeres actuacions que va fer la presidenta Salom, en el moment d’accedir al càrrec, va 
ser eximir tots els municipis del pagament de l’1% que ha comentat abans. 

Just 4 municipis de l’illa –aclareix que ofereix les dades de memòria– ja aportarien una gran part de 
doblers a aquesta entitat, doblers que permetrien que el servei, com a mínim, no patís les restriccions 
que pateix. 

Amb l’excusa de la crisi, any rere any, li van minvant el pressupost al departament i, al cap i a la fi, 
això repercuteix en una rebaixa de la qualitat del servei, en una antiguitat del material, és a dir, unes 
conseqüències que, més tard o més d’hora, les patiran tots els mallorquins i mallorquines. 

També, segons un estudi que va realitzar l’Associació Professional de Tècnics de Bombers i la 
Fundació Mapfre basat en les morts per incendis de l’any 2011 a tot Espanya, es veu que els municipis 
amb menor població són els que tenen un major risc de mort per incendi o majors conseqüències en cas 
d’incendi. 

El tret diferencial entre un municipi petit i un municipi gran és que els municipis grans solen disposar 
d’un parc de bombers a prop i, per tant, el temps de reacció és menor. 

En aquesta institució sempre s’ha fet un gran esforç a l’hora de repartir la xarxa de parcs però, així i tot, 
veuen que les mancances de pressupost són tan greus que moltes vegades s’han hagut de tancar parcs o 
que hi ha hagut parcs que s’han quedat obsolets, amb instal·lacions de fa 30 anys que necessiten una 
millora. Francament és difícil, gairebé impossible, poder assumir les millores que necessiten els nostres 
parcs si el pressupost del departament va baixant any rere any. 

La gran causa d’aquesta baixada de pressupost és la baixada dels ingressos. El Consell de Mallorca no 
s’ha mogut molt per tal d’obtenir ingressos d’un altre lloc per seguir proporcionant aquest servei i, amb 
la llei famosa de l’estabilitat pressupostària, potser d’aquí a poc serà un servei que haurà de tancar les 
portes –tot i la seva necessitat– perquè no tendrà ingressos que el justifiquin, la qual cosa duria a una 
situació molt complicada pel que fa als habitants d’aquesta illa. 

El Grup MÉS per Mallorca presenta una proposta per tal que, en primer lloc, el Ple del Consell de 
Mallorca acordi refer els convenis de col·laboració relatius al Serpreisal entre el Consell de Mallorca i 
els municipis de més de 20.000 habitants restablint l’aportació per part d’aquests de l’1% dels seus 
pressuposts que serà dedicat, de manera finalista, a partides del departament de Bombers. 

En segon lloc proposen que el Ple del Consell de Mallorca insti el departament de Bombers a redactar 
un pla d’inversions que permeti programar i executar un correcte manteniment dels parcs arreu de 
Mallorca així com preveure les necessitats del cos en matèria de plantilla de personal i material. 

Per acabar, sol·licita el suport de la resta de grups a la seva moció. 

El Sr. COLL CANYELLES (PSOE) intervé per anunciar que el seu grup donarà suport a la moció que 
presenta MÉS per Mallorca ja que és una moció que va en la línia d’altres mocions que ha presentat el 
Grup Socialista. 

Per tal d’argumentar aquest suport, indica que farà referència a la seva responsabilitat a l’hora de 
defensar l’arquitectura institucional –l’ordenament institucional–, cosa que el PP també feia durant la 
passada legislatura i ho feia tant al Parlament com al Consell de Mallorca, és a dir, que eren molt 
vehements en el sentit de reclamar que se transferissin els recursos per donar compliment a les 
competències atribuïdes per l’Estatut d’Autonomia. Dins aquesta arquitectura institucional hi ha 
diversos documents com poden ser l’Estatut d’Autonomia, la Llei de capitalitat de Palma o la Llei de 
bases de règim local. 

Ara el Grup Socialista observa que el PP ja no és tan bel·ligerant a l’hora de demanar el compliment de 
la transferència dels recursos i les competències sinó que, a més a més, renuncien a ingressos per una 
quantitat aproximada d’uns 4M€ d’una competència que no és pròpia del Consell de Mallorca sinó dels 
ajuntaments. A part de la competència, la Llei de bases de règim local explicita l’obligació dels 
ajuntaments de més de 20.000 habitants de prestar aquest servei. 
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Una de les principals finalitats del Consell de Mallorca és assegurar que qualsevol mallorquí o 
mallorquina disposi dels mateixos serveis amb independència del municipi on visqui i, per descomptat, 
referint-se al tema de la prevenció i extinció d’incendis i la seguretat de la ciutadania. 

En aquest sentit, és cert que és imprescindible als municipis més petits, que moltes vegades no ni tenen 
pressupost per comprar un camió, i aquest era –com deia la Sra. Palou– el sentit dels convenis del 
Serpreisal perquè el Consell de Mallorca organitzi la prestació d’aquest servei i ara el Consell de 
Mallorca ha modificat aquests convenis amb un cost zero per als ajuntaments i així deixa d’ingressar 
devers uns 4M€. 

Els ajuntaments de menys de 20.000 habitants no tenen l’obligació de prestar el servei malgrat que el 
ventall és molt ampli perquè no és igual Felanitx que Banyalbufar, com és fàcil d’imaginar. Així doncs, 
podrien entendre que, pel que fa a un determinat nombre d’ajuntaments, significa renunciar a un ingrés 
molt baix i que el benefici per al municipi és molt alt. 

Això es pot entendre però, si es refereixen als municipis majors de 20.000 habitants, el seu Grup 
considera que no té cap sentit deixar d’ingressar més de 2M€ procedents d’administracions que tenen 
l’obligació de prestar el servei mentre es retallen competències pròpies del Consell de Mallorca. 

Insisteix en dir que no és compressible que, quan treuen pit d’haver retallat 100M€, renunciïn a 
ingressar més de 2M€ d’una competència impròpia del Consell de Mallorca alhora que s’estan retallant 
places de substitució a l’IMAS, manteniment de carreteres o el mateix manteniment de les 
infraestructures dels bombers. 

Amb tot això vol fer veure que amb els ingressos corresponents al Serpreisal dels municipis majors de 
20.000 habitants probablement podrien evitar inundacions a certs parcs de bombers, parets del 
perímetre dels parcs que cauen, fosses sèptiques avariades, edificis que pateixen aluminosi, que tenen 
cruis al centre, que no s’haurien d’emprar vehicles urbans en incendis forestals i, per posar un altre i 
darrer exemple, bombers fora de servei o de vacances no s’haurien d’oferir voluntàriament a participar 
en les tasques d’extinció d’incendis i de reforç als parcs oberts quan hi ha situacions que desborden els 
efectius que estan en actiu. 

El Sr. COLL MARTORELL (conseller executiu de Cooperació Local) adverteix que l’oposició no duu 
els comptes molt clars perquè els darrers anys, d’ençà que governa el PP, els capítols II i VI s’han vist 
enormement incrementats per al manteniment de parcs en relació a anys anteriors. 

Així doncs, creu que no poden dir que, per part de l’equip de govern o per part del Consell de Mallorca, 
s’hagin anat disminuint els capítols II i VI pel que fa als parcs de bombers sinó més aviat tot el contrari 
ja que s’han millorat molt considerablement. 

També és cert que per manca d’inversions en anteriors legislatures segons quins parcs han quedat 
totalment obsolets i ara estan mirant d’esmenar totes aquestes deficiències i creu que és una falta 
d’informació de l’oposició el fet que no sàpiguen què s’està fent i què està programat per millorar. 

Respecte a la petició per tal que els municipis de més de 20.000 habitants paguin l’1%, a part de ser 
una qüestió que ja ha estat discutida, creu que amb molt bon criteri la presidenta va decidir eximir tots 
els ajuntaments perquè Mallorca s’ha de concebre com tot un nucli allà on el servei de prevenció sigui 
igual pertot i que costi el mateix a tots els ciutadans. 

En aquest sentit planteja si poden més els habitants d’Inca, de Marratxí o de Manacor, que tenen més 
de 20.000 habitants, que Felanitx, Alcúdia, Andratx, Son Servera, Santanyí o Sant Llorenç des 
Cardassar, entre d’altres, que són municipis costaners i tenen uns ingressos molt majors que, per 
exemple, Inca o Marratxí. 

Assegura que no creu que puguin més uns habitants que uns altres i, per això, es reafirma en la idea de 
concebre Mallorca i valorar-la des d’un punt de vista d’un tot sencer. 

La Sra. PALOU assenyala que és una qüestió de competències municipals i no és MÉS per Mallorca 
que ho digui sinó que ho diu una llei: els municipis que tenen més de 20.000 habitants estan obligats a 
prestar aquest servei. 

Evidentment el Consell de Mallorca, com a gestor del servei, pot establir un altre criteri diferent que 
tengui en compte els criteris que ha exposat el Sr. Coll Martorell, és a dir, que tengui en compte, per 
ventura, la població flotant de cada municipi però, en tot cas, no eximir tots els municipis del pagament 
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d’aquesta petita quantitat perquè si quan les coses anaven bé no arribava per fer-hi inversions, què 
passarà d’aquí a un parell d’anys. 

Cert és que el Departament de Cooperació Local fa un gran esforç per mantenir, millorar i reformar els 
parcs de bombers –és quelcom que entra dins les competències de gestió del departament– però, si 
aquesta administració s’ha dedicat a retallar els ingressos que tenia per prestació d’aquest servei, el 
Consell de Mallorca deixa de percebre de l’ordre de 2M€ cada any –ja en duen 4 acumulats– només 
dels 5 municipis que estan obligats a Mallorca a prestar aquest servei. 

Insisteix en plantejar què passarà d’aquí a un parell d’anys i qüestiona si no estaran generant molta fam 
per demà. 

Des de MÉS per Mallorca el que diuen és que, ja que així ho diu la llei, doncs recuperar el que 
determina la llei basant-se en l’acord que es va adoptar al començament de la prestació del servei 
perquè així, com a mínim, estarien ingressant un poc més de 2M€ cada any, doblers que anirien, de 
forma finalista, al servei i així tal vegada no esdevindrà deficitari en futures intervencions. 

Per altra banda hi ha els criteris que ha exposat el Sr. Coll Martorell. Efectivament hi ha municipis que 
tenen més capacitat recaptadora i, per tant, caldria elaborar un pla que suposi un benefici per tothom i 
que no es tornin a veure obligats, com va passar aquest any passat, a tancar Felanitx, Sóller o parcs 
similars tot augmentant el temps de resposta quan és necessari el servei. 

Recalca que aquest és un servei que tothom vol que hi sigui però que mai no sigui necessari ja que això 
voldria dir que s’ha generat una situació greu d’emergència i, malauradament, ja se n’han viscudes 
moltes els darrers anys. 

Així doncs, opina que cal fer una previsió per tal de poder mantenir el servei i que aquest no vagi caient 
en la degradació que, com deia el mateix conseller, ja tenen alguns parcs. Per això, cal elaborar un pla 
d’intervenció, de millora, de recaptació i en això consisteix la proposta que avui han duit a Ple. 

El Sr. COLL CANYELLES indica que, en aquesta segona intervenció, serà breu per tal de no reiterar 
arguments. 

A continuació s’adreça al Sr. Coll Martorell i li puntualitza que no ha fet referència a les anteriors 
quantitats pressupostades sinó que únicament li ha dit que, basant-se en una sèrie de fets, hi ha certs 
parcs de bombers que estan en unes condicions que no hi haurien d’estar, els bombers assumeixen 
responsabilitats que no haurien d’assumir, etc. 

Davant aquesta situació esdevé molt mal d’explicar que el Consell de Mallorca no pugui cobrir les 
necessitats dels bombers però renunciï a uns ingressos que tenia per una competència que no és pròpia 
de la institució. 

Per altra banda, també li ha observat que el ventall de pobles de menys de 20.000 habitants és molt 
ampli ja que, per exemple, no té les mateixes capacitats de reacció l’Ajuntament de Felanitx que 
l’Ajuntament de Santa Eugènia si bé també s’ha de tenir en compte el criteri de solidaritat dels 
ajuntaments grossos envers els petits que era el que pretenien els convenis de Serpreisal. 

Assenyala que està d’acord amb la Sr. Palou en el sentit de fixar altres criteris com, per exemple, 
podria ser sobre la base del pressupost municipal atès que, ara mateix, desconeix si l’Ajuntament 
d’Alcúdia té un pressupost més alt que l’Ajuntament d’Inca, tot i que Inca té més de 20.000 habitants i 
Alcúdia no. 

En definitiva, considera que han d’estar oberts a parlar-ne però essent conscients que la supressió del 
pagament del Serpreisal no garanteix que facin un favor als ajuntaments atès que el servei que és pitjor 
perquè si, per exemple, hi ha un incendi a ses Salines o a Santanyí i l’ha de cobrir el parc de Llucmajor 
perquè el de Felanitx estigui tancat, el temps de reacció és més gran i el risc és molt més alt. Per acabar, 
convida a fer una reflexió al respecte. 

El Sr. COLL MARTORELL comenta, en quant al tancament de parcs, que l’oposició sap que, en un 
moment donat, es va tancar durant un parell dies un parc però tothom sap quina va ser la raó d’aquest 
tancament puntual. 

Altrament, és cert que la llei determina que els municipis de més de 20.000 habitants estan obligats a 
prestar el servei però no és menys cert que la llei no diu de quina manera s’ha de prestar el servei i, per 
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això, creu que és molt oportú que la forma de prestar aquest servei sigui igual per a tots els ciutadans de 
Mallorca i no que uns el rebin d’una manera i altres d’una altra. 

Podria ser que la presidenta, quan va eximir els ajuntaments d’aquest pagament, s’hagués estimat més 
que aquests 400.000€ que ara es destinen al manteniment dels parcs els haguessin pogut destinar a fer 
obres i serveis als ajuntaments però, donada la situació econòmica en què es trobaven els ajuntaments, 
era impossible cobrar doncs varen triar per adoptar aquesta acceptadíssima actuació que, a la llarga, és 
molt positiva. 

Per concloure assenyala que, si no hi ha inconvenient en votar els punts de la moció de manera 
separada, el seu Grup votaria a favor del segon punt ja que no tenen cap problema a l’hora d’elaborar 
un pla d’inversions i, per altra banda, votaria en contra del punt primer de la moció. 

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

Sotmès el punt 2 de la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
 
PUNT  22. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE LA LLEI DEL SÓL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

Aquests dos darrers anys hem assistit a un atac directe i incessant des del Govern de 
les Illes Balears, acompanyat del Parlament de les Illes Balears, un atac al nostre 
Territori i al nostre Medi Ambient, com també un atac a l’autonomia municipal i dels 
Consells insulars, legislant via decret llei o via llei amb l’única constant d’afavorir uns 
pocs, perjudicant així l’interès públic i general. 

Bona mostra d’això ho són la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a 
l’ordenació urbanística sostenible, i la Llei 2/2013 que la modifica, la Llei 8/2012, de 
19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, així com el Decret llei 1/2013 que la 
modifica, o la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l’activació 
econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres 
activitats i mesures tributàries. 

Aquesta tendència destructiva de nou s’ha posat de relleu amb l’aprovació, el passat 
mes de setembre, del Projecte de Llei del Sòl per part del Consell de Govern de les 
Illes Balears. 

L’avantprojecte de Llei del Sòl va ser sotmès a un període d’exposició pública i de 
suggeriments i al·legacions per les administracions públiques afectades, per la qual 
cosa des de les distintes administracions, i també des del Consell de Mallorca, es 
varen formular al·legacions. 

El Projecte de Llei aprovat pel Consell de Govern ha inclòs nombroses modificacions 
d’aspectes rellevants i substancials, tant per l’ordenació del territori com per 
l’urbanisme i disciplina urbanística a Mallorca, entre el que destaca la legalització 
d’habitatges il·legals a sòl rústic ja prescrits. Fet aquest que ha provocat que a les 
administracions interessades i els ciutadans se’ls hi hagi furtat la possibilitat que la 
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llei els hi atorga de participar en la redacció de les lleis, i més tenint en compte que el 
que tractam és matèria urbanística.  

Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel 
seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca l’adopció del següent 
ACORD: 

1.- El Consell de Mallorca instarà el Govern de les Illes Balears a retirar del 
Parlament el Projecte de Llei de Sòl tal i com li ha estat remés des del Consell de 
Govern. 

2.- El Consell de Mallorca instarà el Govern de les Illes Balears a sotmetre el projecte 
de Llei de Sòl a un nou tràmit, tant d’informació pública, com de les administracions 
públiques afectades. 

 

Nota: s’ha debatut conjuntament amb el punt 16. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

 

 
PUNT  23. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA DE SUPORT A L’ORQUESTRA SIMFÒNICA DE LES ILLES 
BALEARS, “CIUTAT DE PALMA”. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
La “Plataforma per la Simfònica” és un conjunt de persones individuals, 
organitzacions i entitats de la societat civil preocupades per la situació d'inestabilitat i 
la supervivència de l'actual Orquestra Simfònica, arrel de les retallades 
pressupostàries que s'estan duent a terme des del Govern de les Illes Balears, el 
Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma. 
 
L'Orquestra Simfònica és una de les principals ofertes culturals de les Illes Balears, és 
part del nostre patrimoni cultural i un dels nostres drets com a ciutadans i com a 
poble. Tant per la seva trajectòria de més de 24 temporades de concerts, 80 òperes, 
sarsueles, festivals de Bellver, escolars, diades i una infinitat de concerts no només a 
les nostres illes, sinó també en auditoris de la Península i d'Europa, l’Orquestra 
Simfònica ens representa culturalment davant nosaltres mateixos, davant els nostres 
visitants, i també fora de la nostra terra a nivell nacional i internacional. 
 
Els músics de la Simfònica es troben actualment davant una problemàtica laboral 
coneguda per tothom i som conscients que ells tenen vies per resoldre-les i fer front 
als problemes laborals que se'ls han plantejat, però volem expressar el nostre major 
respecte i total suport a les seves reivindicacions i drets. Així mateix, sabem que ens 
trobem davant una realitat que ve a sumar-se a moltes altres similars dins de la 
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generalitzada situació de retallades en el mateix món cultural, com en altres àmbits de 
gran importància social.  
 
A més, i sense menystenir tot l'anterior, considerem que l'Orquestra representa un 
valor patrimonial i un servei públic de primer ordre per jugar un gran paper 
dinamitzador de la nostra cultura, pel seu important valor de projecció i de 
representació que ens enriqueix com a poble, perquè obre camins i possibilitats als 
nostres joves i, a més, perquè potencia una oferta turística de qualitat que contribueix 
a millorar el nostre desenvolupament econòmic. 

 
Reduir l'Orquestra seria una greu equivocació que suposaria una inútil pèrdua i una 
reculada cultural que ens col·locaria al final de la cua de les CCAA quant a orquestres 
simfòniques a nivell nacional, i suposaria un seriós atac a la nostra diversitat i identitat 
cultural. La Simfònica ja assumeix retallades des de l'any 2012, en el qual va acceptar 
una rebaixa de sou a canvi de promeses d'estabilitat per part dels diferents governs del 
PP. 
 
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 Ple del Consell de Mallorca dóna suport a la Plataforma per l'Orquestra 
Simfònica i a les seves reivindicacions. 
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca exigeix al Consorci de les Illes Balears per a la 
Música que no es torni a produir una situació d'impagament de les nòmines dels 
treballadors i treballadores de l'Orquestra.  
 
3.- El Ple del Consell de Mallorca garantirà amb la seva aportació al Consorci de       
la Fundació Illes Balears per a a Música el manteniment de l’Orquestra Simfònica 
amb els mateixos membres que en formen part a dia d’avui.   
 
 
Nota: s’ha debatut conjuntament amb el punt 19. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

 
PUNT  24. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA PER CONCERTAR PLACES DE DEPENDÈNCIA DE LA LLAR 
D’ANCIANS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès, segons consta a la memòria de l’IMAS, que a l’any 2012 el Consell de Mallorca 
va gestionar 413 ingressos a residències, i 67 a centres de dia.  
 
Que com també consta a la memòria l’IMAS, la Llar d’Ancians dedica, de totes les 
places que té,  200  per a persones dependents. 
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Atès que, segons les transferències de places residencials del Govern cap als Consells 
de l’any 2003, i els posteriors convenis signats amb el Govern, aquest mai ha 
concertat l’ús de les  places residencials de la Llar d’Ancians. 
 
Atès que el Govern Balear sí té places concertades amb diferents residències 
públiques  i privades de la part forana i d’altres illes. 
 
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 Consell de Mallorca exigirà al Govern Balear la signatura d’un concert 
econòmic per a la utilització de les places per a persones dependents  de la Llar  
d’Ancians que formen part de la Xarxa pública d’atenció a la Dependència. 
 
2.- El Consell de Mallorca destinarà els ingressos d’aquest concert a la rehabilitació 
de les places de vàlids que ara estan buides, per transformar-les en places per a 
persones dependents i així baixar la llista d’espera.  
 
 
El Sr. GARAU (PSOE) manifesta que la Llar dels Ancians té una anomalia des de fa molts d’anys ja 
que és una llar que sempre ha estat finançada pel Consell de Mallorca. Va ser una llar que creà el 
Consell de Mallorca fa uns 30 anys i mai no ha rebut cap subvenció ni cap finançament per part de cap 
entitat. 

No és aquest el cas de la residència de La Bonanova ni de les altres residències transferides 
anteriorment, atès que encara ara, cada any, el Govern de les Illes Balears traspassa uns doblers al 
Consell de Mallorca per aquestes residències. 

Quan l’any 2010 es creà la xarxa de places públiques per a l’atenció de persones dependents, com a 
desenvolupament de la Llei de dependència, el Govern de les Illes Balears, amb unes prioritats 
determinades, començà a concertar places. 

Així doncs, concertà places amb aquelles residències privades amb les quals havia tengut conveni per a 
la seva construcció i una obligació de concertar-les i llavors, a partir de 2010, començà a concertar 
places a residències o centres de dia que eren de titularitat pública i que tenien determinats tipus de 
problemes de finançament com, per exemple, les residències d’Inca, Calvià, Campos, Alcúdia, etc. 

L’any 2011 el Consell de Mallorca va afegir places públiques de la Llar dels Ancians, així com també 
de totes les altres residències, al sistema de dependència. Aleshores el Consell de Mallorca va sol·licitar 
al Govern de les Illes Balears un finançament que finalment no arribà. 

Per això, la proposta que planteja el Grup Socialista consisteix en exigir que, si hi ha unes places 
públiques que són de la Llar dels Ancians allà on pot anar qualsevol persona de les Illes Balears –com 
ja està passant–, doncs que aquestes places es puguin concertar així com es concerten places amb 
ajuntaments o altres residències de les Illes Balears. 

El seu Grup sap que hi ha un problema important perquè hi ha places de persones vàlides que no 
s’estan utilitzant i aquests doblers del concert es podrien emprar per finançar la reforma de la Llar dels 
Ancians que tan necessària és. 

La Sra. GARCIA (PP) recorda que, una vegada més, es troben discutint una moció del Grup Socialista 
sobre el tema del concert de places a les residències i que, en aquest cas, es refereix a la Llar dels 
Ancians. 
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Concretament en el passat Ple extraordinari de dia 30 de setembre, en el debat de la moció contra la 
pobresa, també varen poder parlar del tema del concert de places. Així doncs, és un tema del qual han 
parlat prou vegades. 

És cert que, a través de l’IMAS, el Consell de Mallorca gestiona places a residències pròpies i a 
residències concertades i també és cert que la Llar dels Ancians, tal i com deia al Sr. Garau, és una 
residència del Consell de Mallorca finançada amb recursos propis des dels seus inicis i no com, per 
exemple, la residència de La Bonanova que va ser transferida pel govern central. 

L’aprovació de la Llei de dependència va suposar un nou escenari per a la gent gran de Mallorca i per a 
gestió dels recursos assistencials amb la creació de la xarxa pública d’atenció a la dependència. 

L’IMAS, quan el presidia el Sr. Garau, va decidir incorporar a aquella xarxa pública 200 places a la 
Llar dels Ancians sense cap concert econòmic i, per tant, sense una contraprestació econòmica per part 
del Govern de les Illes Balears.  

Pensa que, potser, aquell era el moment oportú per establir unes bases de relació entre l’IMAS i el 
Govern de les Illes Balears, és a dir, per determinar quines places es podien posar a disposició del 
Govern de les Illes Balears i establir-ne un preu. 

Remarca que el Grup Socialista no ho va fer en aquell moment però ara pretén que ho faci el PP i, per 
això, li dóna les gràcies al Sr. Garau atès que confia més en el Grup Popular que no en el Grup 
Socialista ja que ha arribat a reconèixer a un Ple que ell mateix va reclamar aquells doblers i no va tenir 
èxit i ara li demana al PP que ho faci però, no obstant això, anuncia que el seu Grup no votarà a favor 
d’aquesta moció. 

Observa que l’objectiu clar és reduir la llista d’espera, sense cap dubte, però fa més de 2 anys que cal 
tenir en compte que des de l’IMAS s’està fent feina conjuntament amb el Govern de les Illes Balears 
per reduir aquesta llista d’espera que, ara per ara, és un dels objectius més importants que tenen. 

Per acabar, explica que hi ha vàries maneres per poder reduir les llistes però les dues més importants 
són aconseguir nous concerts i anar, de manera progressiva, adaptant aquestes places. 

El Sr. GARAU confirma que és cert que hagués estat just que, en el moment que l’IMAS va aportar 
200 places a la xarxa d’atenció a la dependència, s’hagués fet un concert però el que passa és que, per 
un sentit de responsabilitat amb el Govern de les Illes Balears, amb el qual tenien una relació molt 
fluïda, tenien diversos convenis i rebien doblers per moltes circumstàncies, varen considerar que era 
prioritari ajudar les petites residències que tenien molts de problemes com, per exemple, les de 
Campos, Inca, Calvià, Alcúdia i molts de centres de dia que tenien problemes de finançament i, per 
tant, pensaren que era prioritari invertir en aquest tipus de residències i centres de dia. 

Aclareix, a continuació, que no demana a l’equip de govern del Consell de Mallorca que sol·liciti al 
Partit Popular del Govern de les Illes Balears que concerti places sinó que demana que el Consell de 
Mallorca –la institució– reclami un concert de les places que té, com així han fet totes les residències 
de les Illes Balears. 

Fa notar que és gairebé absurd que la Llar dels Ancians sigui pràcticament l’única residència de les 
Illes Balears que es finança amb fons propis i sense cap concert amb el Govern de les Illes Balears. 

Reconeix que 200 places són molts de doblers i, per això, potser no seria necessari concertar-les totes al 
mateix temps sinó fer-ho de manera escalonada. En qualsevol cas, el Consell de Mallorca ha d’exigir 
allò que és just i que és seu. 

Considera que la Llar dels Ancians, en pertànyer a la xarxa de dependència, ha de tenir un concert que 
s’ha de fer al més aviat possible i que, si no té un concert, llavors resultarà que la rehabilitació –que 
qualque dia s’haurà de fer i serà molt costosa– a damunt l’haurà de pagar el Consell de Mallorca per 
cobrir una xarxa que no és seva sinó del Govern de les Illes Balears. 

Per concloure, manifesta que aquestes raons són de prou pes com perquè s’aprovi aquesta moció.  

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) adverteix que, per no redundar en segons 
quines qüestions, caldria cercar allò que uneix l’oposició i l’equip de govern en aquest sentit. 

Allò que els uneix en política de gestió de places de dependència i política de gent gran és la reducció 
de la llista d’espera i, per això, ha quedat una mica sorpresa pel plantejament d’aquesta moció ja que, si 
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l’aprovaven i la duien a terme així com està, no reduirien la llista d’espera perquè primerament 
concertarien 200 places que ja estan a disposició de la xarxa des de 2010. 

Fa notar que la responsabilitat d’invertir en la Llar dels Ancians també és del Consell de Mallorca ja 
que és una residència pròpia i, per tant, convé comptar als pressuposts amb un capítol d’inversions que 
permetrà, si tot va bé, fer-hi qualque cosa amb vista a l’any que ve. 

Per altra banda, explica que el seu plantejament és que el Sr. Garau tenia tots els instruments perquè no 
fos necessària aquesta moció a dia d’avui: tenia la responsabilitat de gestió i tenia les places que no 
estaven a la xarxa pública d’atenció a la dependència i va decidir que, de la Llar dels Ancians, n’hi 
passaven 200 i gratis. 

Aquestes 200 places les han tengudes així durant l’any 2010, l’any 2011, l’any 2012 i ara, l’any 2013, 
com que hi ha la Sra. Catalina Cirer al capdavant de l’IMAS i ella s’entén millor amb la Sra. Sandra 
Fernández, doncs li demanen que ho reclami. 

Tot seguit demana si només han de reclamar el concert per 200 places o han de demanar que pagui allò 
que no li pagaren al Sr. Garau, és a dir, les places concertades durant 2010, 2011, 2012 i 2013. 

De la mateixa responsabilitat que va fer ús el Sr. Garau l’any 2010, també en fa ús ella que va assumir 
l’herència del Sr. Garau –les coses bones i les dolentes– i amb el que ha rebut, els instruments que li 
facilita la institució i d’acord amb les directrius de l’equip de govern ha d’anar fent camí i fent coses. 

L’objectiu que els uneix és reduir la llista d’espera i, per fer-ho, s’han de posar places pròpies com les 
que tenen. A hores d’ara hi ha 38 places buides a la Llar dels Ancians que podrien ser reformades i 
posades a disposició de la xarxa de dependència però, si la Sra. Fernández la tractava tan bé com la Sra. 
Santiago tractà el Sr. Garau, doncs no li concertarà aqueixes 38 places i tornaran a estar igual. 

Reitera que accepta l’herència rebuda de les 200 places –que les han finançades durant aquests anys i 
les continuaran finançant– però ara han de mirar cap endavant i intentar aconseguir el compromís de 
concert de noves places a residències pròpies (a la Llar en tenen i a la Bonanova també és possible). 

Remarca que ara cal mirar d’aconseguir aquest acord i, un cop tenguin l’acord de concertar aquestes 
noves places, faran la reforma i posaran les places a disposició de la xarxa. 

No creu que sigui convenient anar cap enrere cap a l’any 2010 ni creu que li resulti beneficiós al Sr. 
Garau perquè és com reconèixer que en aquell moment no ho va fer tan bé com tocava. 

Llavors el Sr. Garau parla de reformes de places, però li recorda que en la seva etapa el Govern de les 
Illes Balears anunciava que l’any 2011 estarien reformades totes les residències de les Illes Balears i, 
entre elles, la Llar dels Ancians. 

De fet, hi va haver una part de finançament d’un fons per la Llar dels Ancians, la qual cosa agraeix 
molt perquè, fins i tot, no complien la normativa en quant a escales d’incendis i altres qüestions que 
eren importants. Això vol dir que hi va haver un fons que serví per millorar aquesta residència. 

Ara, emperò, han d’aconseguir amb un capítol d’inversions, que no serà tant ampli com pretén el Sr. 
Garau, anar adaptant progressivament les places que tenen buides així com també les altres perquè hi 
ha places ocupades amb gent que no és dependent però que ho serà amb el pas del temps i, per tant, 
també les han d’arreglar i posar-les a disposició del Govern de les Illes Balears perquè les concerti i, a 
partir d’aquí, anar caminant i, si hi ha places buides a residències privades que permetin el concert, 
doncs també créixer amb aquest concert. 

El compromís del Govern de les Illes Balears, dins el marc del Consorci o dins un altre marc, ho ha de 
fer possible i, de fet, la feina de l’IMAS va encaminada a créixer en el nombre de places concertades. 

Per finalitzar, apunta que creu que el que va passar en aquell moment, que era un moment llépol, era 
plantejar-se no tenir el finançament però sí un protagonisme polític. Creu que el Sr. Garau va sacrificar 
les 200 places per tal que el Govern de les Illes Balears li passàs la gestió dels concerts amb les 
residències privades. Aquesta és una decisió que prengué, en el seu moment, el Sr. Garau, l’actual 
equip de govern n’és hereu i amb aquesta herència aniran fent passes per fer possible l’objectiu que els 
uneix: reduir la llista d’espera. 
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Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

 
INTERPEL·LACIONS 
 
PUNT 25. INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA 
SOBRE TRANSFERÈNCIA D’ALGUNES COMPETÈNCIES DE TURISME 
AL CONSELL INSULAR DE MALLORCA.  
 
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:  Transferència d’algunes competències de Turisme al Consell Insular de 
Mallorca. 
 
 
La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Recorda que a l’inici d’aquesta legislatura, en el Debat d’investidura, se va advertir que no era el 
moment adequat perquè el Consell de Mallorca assumís noves competències.  

Més endavant, durant l’any 2012, la resposta de l’equip de govern a les mocions del PSOE en aquest 
sentit va ser la mateixa. 

El passat 29 d’abril se va celebrar una conferència de presidents dels consells insulars, en la qual el 
Govern balear va anunciar que traspassaria les competències en matèria de promoció turística, pròpies 
d’aquestes institucions insulars, per tal que les exerceixin en els seus respectius àmbits territorials.  

A hores d’ara, d’acord a les manifestacions sobre aquesta decisió que han fet als mitjans de 
comunicació, els responsables dels consells de Menorca, Eivissa i Formentera hi estan a favor i l’únic 
que mostra reticències en aquest sentit i n’és contrari és el Consell de Mallorca.    

Recorda també que una diputada del PP va afirmar que el traspàs d’aquestes competències se faria 
durant aquesta legislatura.  

El passat mes de juny, el PSOE va presentar una moció que instava l’esmentat traspàs de competències, 
que també va rebre el vot contrari del PP.  

El 9/8/2013 se va fer un acord del Consell de Govern que inicia la tramitació administrativa d’aquest 
traspàs de competències als consells insulars, per a les funcions i serveis inherents a les competències 
en matèria de promoció turística.  

És a dir, s’estableix que s’ha de constituir la Comissió Mixta de Transferències entre el Govern balear i 
el Consell de Mallorca, per tal que continuïn les actuacions i se faci efectiu el trasllat de competències.  

Davant aquesta situació de divisió d’opinions entre el Sr. Bauzá, president del Govern balear i la Sra. 
Salom, presidenta del Consell de Mallorca, adverteix que el Consell de Mallorca no se pot limitar a 
tenir una actitud passiva de forma que se permeti el traspàs d’aquestes competències a altres consells 
insulars en unes condicions que més endavant puguin perjudicar Mallorca. 

En conseqüència, demana si s’ha constituït l’esmentada comissió, si s’ha fet alguna reunió i quin és el 
grup de persones del Consell de Mallorca que estan en disposició d’estudiar les propostes. 
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També vol saber quina decisió prendrà el Consell de Mallorca si la resta de consells insulars accepten 
el traspàs d’aquestes competències.   

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

Diu que, efectivament, s’ha establert la creació de la Comissió Mixta de Transferències, tot i que per 
les informacions que ell té encara no s’ha constituït.  

Certament, s’haurà de constituir en un termini breu, i per a Menorca, Eivissa i Formentera s’haurà de 
fer una avaluació dels mitjans personals i econòmics que se puguin transferir amb aquesta competència 
d’ordenació i promoció turística. 

Pel que fa al Consell de Mallorca, l’equip de govern segueix opinant que no és el moment d’assumir 
noves transferències. En conseqüència, aquesta institució participarà simplement en la Comissió Mixta 
de Transferències, en la qual ja hi té la seva representació, sense assumir durant aquesta legislatura les 
competències de promoció i d’ordenació turística, la qual cosa no significa que no vetllin perquè la 
quantia econòmica que s’hi destini sigui l’adient, amb vista a evitar que l’illa de Mallorca en surti 
perjudicada si es compara amb les altres illes.  

Fa notar que el Consell de Mallorca presideix la Comissió Insular de Mallorca de l’Agència Turística 
de les Illes Balears (ATB).  

Reitera que l’equip de govern manté la mateixa coherència des de l’inici d’aquesta legislatura, en els 
termes que s’han explicat. 

La Sra. CAMPOMAR intervé a continuació. 

Insisteix en plantejar la conveniència de crear un grup de treball dins el Consell de Mallorca, per 
estudiar tant les propostes d’aquesta institució com les de les altres illes. 

Adverteix que els traspassos de competències són complicats i és obvi que si únicament se limiten a 
assistir a les reunions sense tenir un coneixement profund de tot allò que s’hi discuteix, el més probable 
és que en un futur es vegi deteriorat el finançament que pertoca a Mallorca.  

Assegura que aquesta és la intenció d’aquesta interpel·lació, saber si tenen prevista aquesta situació. 

El Sr. JUAN tanca el debat.  

Diu a la Sra. Campomar que no se preocupi, perquè al marge de la presència del PP en aquestes 
comissions mixtes, la idea és determinar quin és el paquet que li pertoca a Mallorca. Se parla moltes 
vegades de percentatges, que no sempre s’han complit, en perjudici de Mallorca, però que 
històricament se situaven entre un 65% o un 70% de la despesa de promoció turística per a Mallorca.  

Consegüentment, aquest és l’objectiu i la preocupació de l’equip de govern del Consell de Mallorca. 
Reitera que la seva intenció és que segueixi essent així i que vetllaran per mantenir aquest percentatge, 
perquè estan convençuts que és important per a Mallorca.  

Per acabar, diu a la Sra. Campomar que no hi ha cap motiu perquè se’n preocupi. 

 
 
PUNT 26. INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE GRAU D’IMPLANTACIÓ DE LES POLÍTIQUES 
D’IGUALTAT DEL CIM A MALLORCA A TRAVÉS DELS PLANS 
D’IGUALTAT I ESTRATÈGIC. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
SILVIA CANO JUAN, com a consellera del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL 
DE MALLORCA, d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, 
formula, per al proper Ple ordinari, a la Consellera Executiva del Departament de 
Benestar Social, la Sra. Catalina Cirer Adrover, la següent interpel·lació. 
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TEMA: GRAU D’IMPLANTACIÓ DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT DEL 
CIM  A MALLORCA A TRAVÉS DELS PLANS D’IGUALTAT I ESTRATÈGIC 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar a la 
Consellera Executiva del Departament de Benestar Social, la Sra. Catalina Cirer 
Adrover, sobre el GRAU D’IMPLANTACIÓ DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
DEL CIM  A MALLORCA A TRAVÉS DELS PLANS D’IGUALTAT I 
ESTRATÈGIC. 
 
 
La Sra. CANO (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Retreu que les polítiques d’igualtat hagin quedat reduïdes d’ençà que governa el PP al Consell de 
Mallorca.  

Insisteix a dir que s’han reduït a una simple anècdota i que s’ha desfet tot un recorregut aconseguit 
durant els darrers anys, que culminarà de manera fulminant amb la reforma de l’administració local.  

Parla dels dos instruments més efectius que coneixen per abordar des d’un punt de vista integral les 
polítiques d’igualtat: els Plans d’igualtat i el Pla estratègic.  

És sabut que un Pla d’igualtat és un imperatiu legal, inclòs dins l’Estatut de l’Empleat Públic, en la Llei 
d’Igualtat entre dones i homes, i és de caire intern per al personal.  

Quant al Pla estratègic, conté una sèrie de mesures, objectius, accions per remoure les desigualtats tant 
en la vida pública com en la privada. 

Fa avinent que ens trobam en l’equador de la legislatura i els esmentats plans es troben dins un calaix. 
Opina que és un drama.  

Recorda que en diverses ocasions ha demanat a la Sra. Cirer (consellera executiva de Benestar Social) 
quina era la situació del Pla estratègic, però cada vegada ha rebut la mateixa resposta: que s’estava 
revisant, que s’estudiava com refer-lo des del punt de vista ideològic. La realitat és que, a dia d’avui, 
aquests instruments que són del tot vigents, es troben dins un calaix.  

El que és pitjor d’aquesta situació és que els plans són eines que van variant en funció de les condicions 
socials, econòmiques, etc. i, en conseqüència, ara és difícil saber si la diagnosi que se va fer fa tres anys 
és factible a dia d’avui. 

Fa notar que és també una conseqüència de les polítiques devastadores que practica el PP, que 
incideixen negativament no només sobre el benestar social sinó sobre la qualitat de vida de les dones 
mallorquines.  

Destaca les retallades en matèries diverses, com ara de drets laborals, de conciliació, de 
corresponsabilitat, de prestacions socials, d’escoletes de 0 a 3 anys, de dependència, beques de 
menjador, pagaments sanitaris, polítiques actives d’ocupació, en ADL o en prevenció de la violència de 
gènere. 

També retreu les retallades d’aquesta institució en polítiques de joventut, que han incidit de manera 
molt negativa sobre la població adolescent, i també en beques; tot són retallades brutals per a les dones. 

Si aquesta variable de gènere és fonamental, és també cabdal creuar-la amb altres de major 
vulnerabilitat. Fa notar que el PP ha endurit l’accés a les Rendes Mínimes d’Inserció (RMI) per part de 
les dones immigrades. Diu que tothom sap que aquestes RMI són prestacions que estan molt 
feminitzades i no es pot oblidar que són dones que conviuen amb nosaltres i que tenen uns infants al 
seu càrrec i unes necessitats d’assistència sanitària –que també els neguen, atès que els han retirat la 
targeta sanitària.  
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Fa notar que ara, a aquestes persones que són les més vulnerables entre les vulnerables, també els han 
endurit els criteris d’accés a una prestació que garanteix una vida mínimament digna, per no haver 
d’estar en la indigència més absoluta. 

Recorda que el seu Grup ha presentat al Ple, en diverses ocasions, un Pla contra la pobresa infantil, 
amb unes línies concretes per a famílies monoparentals i ha rebut un no com a resposta.  

Retreu que, tot i això, el PP s’erigeixi en defensor de la maternitat i s’ompli la boca afirmant que ajuda 
les dones embarassades, quan ahir mateix, al Parlament se va presentar per a tramitar una llei de 
protecció a la maternitat que té com a proposta estrella que les dones pobres d’aquesta comunitat 
autònoma donin en adopció els seus infants. Qualifica aquesta actitud de cinisme, i també d’un 
comportament surrealista.  

Precisament un pla d’igualtat pretén veure, de manera global, com les polítiques públiques incideixen 
de manera diferenciada sobre els homes i sobre les dones i com les polítiques públiques del Consell de 
Mallorca poden pal·liar o prevenir les desigualtats de gènere. Fa notar que només hi ha dues fórmules: 
o transversalitat o aplicació de la transversalitat, de la perspectiva de gènere a l’hora de planificar, 
d’avaluar i actuar o les mesures d’acció positiva.  

Assegura que ella no veu que n’estiguin imposant cap de les dues, i fa notar que és una tasca de tota la 
institució.  

Destaca que a la fi, després de dos anys, el passat estiu varen convocar la Comissió Interdepartamental. 
Diu que voldria saber de què se va parlar i quines són les línies que s’impulsaran.  

També vol saber si pensen reprendre la feina dels pressuposts en perspectiva de gènere, que va ser una 
aposta molt important, de les més adients per poder planificar en tots els departaments d’una manera 
seriosa la implantació de polítiques d’igualtat.  

Demana què ha fet el PP amb els devuit ajuntaments que se varen adherir al Pla d’Igualtat, que han 
deixat sense cap línia de subvenció per poder formar el seu personal, desenvolupar aquests plans.  

Retreu que varen eliminar els agents d’igualtat, que feien una feina impagable, no només de forma 
interna sinó també en els ajuntaments, en la línia del municipalisme.  

Fa avinent que tenim un gran dèficit d’implantació de polítiques d’igualtat de gènere, en els 
ajuntaments; el gran drama és que no hi ha personal format, per la qual cosa tampoc no és possible 
diagnosticar i interpretar la realitat des d’aquesta vessant de la perspectiva de gènere.  

Fa uns mesos, la presidenta del Observatorio para la Violencia de Género, va donar la veu d’alarma 
sobre el fet que s’havien reduït les denúncies per violència de gènere com a conseqüència de la crisi i 
del “tasazo judicial”. Considera que hauria de ser motiu perquè el Consell de Mallorca es posi a 
treballar en la prevenció d’aquest tipus de violència, sobretot de les persones més joves.  

Diu que se necessita una institució forta, que formi el personal. 

Comenta que no s’entén que si avui s’ha presentat un superàvit de 35M€, que s’aprofitaran per pagar 
els bancs, s’estigui retallant d’altres partides i no s’implementin polítiques que són vitals per a la 
cohesió, la igualtat i el benestar social de la població mallorquina. 

Per acabar, reitera a la Sra. Cirer les peticions anteriors sobre l’estat actual del Pla estratègic i sobre les 
intencions que té pel que fa a la seva gestió. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) intervé a continuació. 

Fa avinent que la Sra. Cano fa una afirmació que és certa, però només a mitges, perquè en parlar dels 
plans estratègics i dels plans d’igualtat afirma que es troben dins un calaix, i això no és cert.  

Sí que és cert que manca un tràmit formal, presentar-lo al Ple, però diu a la Sra. Cano que li ha de 
permetre fer una revisió del Pla d’Igualtat més acurada de la que s’ha fet fins ara, per poder presentar-
lo com un document amb un contingut que pugui ser compartit plenament per tota la corporació del 
Ple.  

En conseqüència, això no vol dir que estigui dins un calaix, sinó que els actuals responsables, per poder 
avaluar el grau d’implantació de les polítiques d’igualtat s’han de basar en allò que estableix aquest pla 
d’igualtat, en les línies estratègiques que marca  i que la Sra. Cano coneix molt bé. 
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Li fa notar que és l’única manera que tenen de planificar actuacions i d’avaluar el seu compliment.  

Recorda a la Sra. Cano que també és cert que durant la darrera legislatura se tenien més recursos, tenien 
una direcció insular, més personal polític i tècnic. Tot i això, considera que durant aquesta legislatura 
compleixen la seva responsabilitat i actuen com pertoca, potser no d’una manera tan vistosa com la que 
se podia fer durant la passada legislatura, però treballen dins l’àrea de Menors, Família i Igualtat que 
tenen dins l’IMAS.  

Assegura que la implantació de l’esmentat pla se pot aconseguir per mitjà del compliment de les línies 
estratègiques del Pla d’Igualtat, que com ha dit la Sra. Cano, són vuit.  

Informa que les actuacions se situen, bàsicament, en tres àmbits, i ho explica tot seguit:  

En primer lloc, un àmbit intern, que és el que s’ha de treballar dins el propi Consell de Mallorca, pel 
que fa a convocatòries, contractació, utilització de llenguatge no sexista, fer possible el compliment de 
la línia estratègica núm. 1, d’introduir la perspectiva de gènere amb les estadístiques i estudis.  

Afirma que ja ho fan, a l’IMAS, i espera que també se pugui fer en el Departament de Recursos 
Humans del Consell de Mallorca. Reitera que es tracta d’una tasca interna, que s’ha d’anar fent.  

Un segon àmbit és el de relació institucional, en el qual també internament hi ha la transversalitat, però 
la relació institucional és important.  

S’ha de fer costat a tots els ajuntaments per a la elaboració de tots els plans d’igualtat, actualitzar els 
que ja estan fets i impulsar i ajudar els ajuntaments que volen dur a terme altres plans. Cal que la 
planificació d’actuacions que fa el Consell de Mallorca se faci arribar als ajuntaments, no perquè sí, 
sinó en el marc de les vuit línies estratègiques.  

Destaca que ha de ser possible resoldre els dubtes que sorgeixin sobre la gestió de les ajudes per a 
dones víctimes de violència de gènere, com a fruit de la col·laboració entre l’IMAS i els ajuntaments de 
Mallorca.  

En tercer lloc, l’aspecte extern, el que tenguin amb la resta de la societat i amb altres institucions.  

En aquest sentit, informa que se manté el conveni de col·laboració amb la Càtedra de violència de 
gènere de la UIB per tal de poder realitzar més cursos que l’any passat. 

També continuaran la relació amb la Mancomunitat del Raiguer, amb el taller de capacitació en el qual 
se poden tractar diferents temes que afecten les polítiques d’igualtat.  

Quant a la cura del propi cos, que forma part de la línia estratègica núm. 5, se promourà per mitjà de 
cursos de l’escola genèrica de la secció d’Igualtat, que se vol tornar a reprendre i a impulsar com una 
plataforma per arribar a les dones amb matèries específiques i concretes; en aquest cas se farien dos 
cursos, un d’autodefensa i l’altre titulat “Generant igualtat. Mirades per la trobada entre homes i 
dones”. 

Per tal de visible el món de la igualtat se faran actuacions conjuntament amb l’Àrea de Cultura de 
Vicepresidència del Consell de Mallorca, per fer possible destacar el paper de la dona per mitjà de 
manifestacions artístiques.  

Diu que, sobretot, s’ha de fer possible tenir una relació amb l’Institut Balear de la Dona més intensa del 
que ho ha estat fins ara. 

També s’ha de tenir capacitat per sumar-se a totes les iniciatives i a totes les propostes que rebin.  

Evidentment, tenien una qüestió endarrerida, l’impuls de la comissió, i considera que és important dur-
la endavant entre tots. 

Agraeix a la Sra. Cano la col·laboració que ha demostrat quan l’han convocada per tractar un tema 
concret i puntual. Destaca que s’hi ha prestat sempre i ha estat disponible per col·laborar amb la 
institució per dur endavant –evidentment des del seu prisma i la seva ideologia. Per aquesta raó, reitera 
l’agraïment per la sensibilitat que ha demostrat en tot moment.   

La Sra. CANO intervé a continuació. 

Mostra sorpresa pel fet que el PP retregui al PSOE una qüestió formal.  
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Reconeix que és cert, que s’hauria pogut aprovar el Pla d’Igualtat i el Pla estratègic al Ple i d’aquesta 
forma li haurien donat més força, però no se va fer així i ho feren en el Comité d’Igualtat, on estaven 
representades totes les persones dels sindicats i les del Ple de la Comissió Interdepartamental.   

Accepta que aquest fet pugui ser interpretat pel PP com una mancança. Tot i això, fa notar que més de 
dos anys després, és obvi que hi ha hagut temps per poder resoldre aquesta mancança i que el PP ho 
hauria pogut fer, des del primer dia d’aquesta legislatura. 

Diu que, al seu parer, és encara més greu que el PP hagi detectat aquesta mancança i no l’hagi resolta, 
si és cert que era tan senzill fer-ho. Tot i això, pensa que no es tracta d’això, sinó que estan esperant 
que ressusciti la pròpia Pilar Primo de Rivera i acabi de donar-li el vistiplau al Pla estratègic.  

Fa notar que, a força de passar-li el cotó ideològic, finalment acabarà la legislatura i encara no se podrà 
disposar d’un Pla d’Igualtat.  

Reitera que l’equip de l’anterior legislatura va aprovar el Pla d’Igualtat en el sí de la Comissió 
d’Igualtat, per la qual cosa demana a la Sra. Cirer quan pensa convocar aquesta comissió l’equip actual, 
amb els sindicats.  

Fa avinent que ella ha parlat amb els responsables dels sindicats, i sap que a dia d’avui encara no s’ha 
convocat ningú.  

Assegura que ella sempre tendrà la mateixa bona disposició a la col·laboració absoluta, perquè és la 
seva obligació i la seva responsabilitat, de la mateixa manera que durant la passada legislatura hi havia 
una bona col·laboració entre la Direcció Insular d’Igualtat i l’Institut Balear de la Dona, però també fa 
notar que tot allò referit al municipalisme ho fa millor el Consell de Mallorca que l’Institut Balear de la 
Dona, i d’allò que es tracta és de no solapar els recursos, sinó que cadascú actuï des del seu àmbit. 
Aquesta és la gran mancança que existeix, a dia d’avui.  

Afirma que s’ha tallat l’aixeta de la formació i de l’especialització, la qual cosa té efectes negatius no 
només sobre aquesta institució sinó també sobre el municipalisme, perquè si el Consell de Mallorca ha 
de fer de tractor d’aquestes polítiques és clar que a dia d’avui no es fa.  

Torna a demanar quan convocaran els sindicats per parlar de les actuacions sobre el Pla d’Igualtat.  

La Sra. CIRER intervé i tanca el debat. 

Assegura a la Sra. Cano que no li ha fet cap retret. Potser és un mecanisme de defensa, perquè el seu 
atac no sigui tan furibund cap a la seva persona en termes d’igualtat i pensi que, mentre li pugui 
retreure aquest fet, ja té un escut protector.  

Admet que és cert que ja l’haurien pogut presentar al Ple i, atès que ja queda molt poc temps abans 
d’acabar l’any, se compromet a fer-ho abans que acabi, si és possible.  

Tot i això li adverteix que quan se parlava d’aquesta interpel·lació i del grau d’implantació de 
polítiques d’igualtat, s’ha fet referència i s’han basat en les línies estratègiques del Pla d’Igualtat 
existent, del que l’anterior equip de govern va deixar. En conseqüència, pot entendre que donen per 
bones aquestes línies estratègiques d’actuació, que potser hauran d’ajustar amb alguna mesura o algun 
punt, però no esperaran a que ressusciti ningú per fer-ho.  

Quant a les al·lusions que ha fet al municipalisme, admet que és molt més bo d’assumir des de la 
Secció d’Igualtat de l’IMAS, del Consell de Mallorca, que des de l’Institut Balear de la Dona un pla 
d’igualtat d’un poble o un curs determinat, fins i tot tractar la qüestió del pressupost des d’una 
perspectiva de gènere. Assegura que ho té ben clar.  

D’altra banda, està convençuda que si no ho aborda el seu equip potser quedi sense fer, per bé que no 
seria per manca d’interès sinó perquè l’IBD és massa gran i té massa fronts oberts, raó per la qual no 
arribaria a assumir aquestes qüestions concretes.  

Tot seguit cita un repte que el seu equip té pendent i que ella desitjaria ser capaç d’assumir amb vista al 
pressupost de 2014: la joventut, la prevenció i els centres educatius. Pensa que s’ha de ser capaç de 
planificar actuacions en aquests àmbits, que ajudin a arribar a aquest col·lectiu de jovent, per parlar-li 
de qüestions sobre igualtat i perspectiva de gènere però també d’altres qüestions que tenen a veure amb 
la situació de les dones i d’altres més específiques.  
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Torna a dir que és un repte i que en pren nota per abordar-lo de la millor forma possible amb vista a 
l’exercici polític de l’any que ve. 
 
 
PREGUNTES 
 
PUNT 27. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(CATÀLEGS DE CAMINS PÚBLICS) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines actuacions s’han dut a terme en relació amb la mesura aprovada al plenari 
ordinari de juny 2013, que establia una col·laboració en espècies amb els ajuntaments 
de Mallorca per a redactar els catàlegs de camins públics? 
 
El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) li respon que ja estan fets tots els esborranys 
per tal de treure la convocatòria que estaria conformada tant per la proposta de convocatòria com pel 
conveni de col·laboració amb els ajuntaments. 

Així doncs, en un breu termini de temps es veurà com treuen una convocatòria per tal que els 
ajuntaments s’hi puguin acollir o no. 

 
PUNT 28. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(CARRETERA VELLA DE LLUC A POLLENÇA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
En quin termini tenen previst recuperar la plena possessió de la carreterea vella de 
Lluc a Pollença? 
 
La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) contesta que la recuperació de la 
possessió ja és efectiva atès que la carretera està declarada com a propietat i en possessió del Consell de 
Mallorca. 

El problema que hi ha és que estan fent feina en tasques de fitació d’alguns punts determinats que no 
estaven clars. No obstant això, creu que tot el traçat està prou clar i, de fet, a hores d’ara es pot transitar 
lliurement per tot el traçat de la carretera. 

Això sí, com que el departament de Serveis Generals no compta amb tècnics com arquitectes ni 
topògrafs, s’ha encomanat al departament de Carreteres que en faci la delimitació i la fitació, cosa que 
espera que puguin dur a terme al més aviat possible. 

 
PUNT 29. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME COLOM ADROVER 
AL SR. JAUME JUAN GARCÍA (INCORPORACIÓ CONSELLERS AL 
CONSORCI DE LA SERRA DE TRAMUNTANA PATRIMONI DE LA 
HUMANITAT) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
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Quines previsions té el Conseller de Presidència en relació a quines dates es podran 
incorporar els Consellers de l'Oposició al "Consorci  de la Serra de Tramuntana 
Patrimoni de la Humanitat", sobre quina seria la fórmula jurídica d'aquesta 
incorporació, i quines actuacions polítiques i administratives s'han duit a terme per tal 
d’aconseguir aquesta incorporació? 

 
El Sr. COLOM (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) explica que, com ha dit el Sr. Colom, és un compromís 
que hi hagi representació de tots els grups polítics segons marquen els estatuts de cadascuna de les 
entitats dependents del Consell de Mallorca. 

De fet, els estatuts així ho contemplen a la Fundació Teatre Principal, a l’Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca, a la Casa Museu Llorenç Villalonga i Blai Bonet, a l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca i a les comissions insulars d’Ordenació del Territori i Urbanisme i 
de Patrimoni Històric. 

És cert que el Codi ètic diu que és un punt de sortida que s’ha d’anar implementant a poc a poc i avui 
han pogut comprovar com han pogut intervenir al Ple, als punts de mocions, les entitats inscrites al 
Consell de Mallorca però als estatuts del Consorci de la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial de la 
Humanitat varen trobar l’inconvenient que no contemplen específicament que els grups polítics hi 
estiguin representants i, per tant, ara n’estudien una solució perquè qualsevol modificació d’estatuts 
seria complicada i prou llarga. 

Per concloure, demana que es permeti continuar estudiant una solució ja que la intenció de l’equip de 
govern és que al Consorci estiguin representats tots els grups polítics del Ple del Consell de Mallorca. 

 
PUNT 30. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME GARAU SALAS A 
LA SRA. CATALINA CIRER ADROVER (SUBSTITUCIONS A L’IMAS) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quantes substitucions es varen fer l’any 2012 a l’IMAS, per quin import,  a 
quantes persones es varen contractar, i quan es varen pagar aquestes 
substitucions? 
 
El Sr. GARAU (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) comenta que, en relació a l’any 2012, el 
nombre de substitucions produïdes ascendeix a 4.150 amb un cost total de 3.495.170,14€. 

El nombre de persones que durant el decurs de l’any 2012 han tengut alguna relació de caire laboral 
temporal amb l’IMAS ha estat de 426 persones i, en quant a les retribucions, assenyala que no han 
aconseguit que ningú fes feina sense cobrar ni que volguessin cobrar al cap de sis mesos. 

Per tant, si la informació entra a la secció de Nòmines abans de dia 20 de cada mes, es perceben les 
retribucions dins el mateix mes de contractació i, si l’entrada és posterior a aquesta cada i per mor al 
tancament de les nòmines, les retribucions es perceben el mes següent. 

 
 
PUNT 31. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MERCEDES GARRIDO 
RODRÍGUEZ AL SR. MAURICIO ROVIRA DE ALÓS (COMISSIÓ DEL 
PIAT). 
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Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

Quan convocaran la Comissió del PIAT? 

 

La Sra. GARRIDO (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) li contesta que el passat 18 de setembre el 
Consell Executiu va aprovar el text del protocol, el 27 de setembre el Govern de les Illes Balears va 
autoritzar-ne la signatura per part la seva consellera i la propera setmana es procedirà a la signatura 
d’aquest protocol de col·laboració amb el Govern per a l’elaboració dels PIAT. 

En el moment que aclareixin amb el Govern de les Illes Balears el calendari que seguiran per començar 
amb l’elaboració dels PIAT, convocarà la comissió per explicar en quina situació es troben però, fins 
que no s’hagi mantengut una primera reunió amb el Govern, considera que no és massa efectiu 
convocar-la atès que encara no hi res decidit. 

Puntualitza que ha estat complicat treure endavant el protocol sobretot tenint en compte que el Consell 
de Mallorca va deixar molt clar que no pensava aportar cap quantia econòmica per a l’elaboració 
d’aquests PIAT. 

Així doncs, tot d’una que comptin amb el document signat –que serà la setmana vinent–s’hagi celebrat 
la primera reunió i tenguin ja un calendari de treball amb el Govern de les Illes Balears, aleshores 
convocarà una reunió al Consell de Mallorca per donar compte a tots els grups de com s’avança en 
aquesta qüestió. 

 

INFORMACIÓ DEL CONSELLERS EXECUTIUS 

No n’hi ha. 

PRECS 

No n’hi ha. 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 
PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA D’ACORD DE 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA FEDERACIÓ BALEAR DE 
BADMINTON PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 
“L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” (BADMINTON) 
PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2012 I EL 30/10/2013 I 
D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
ANTECEDENTS: 
 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR DE 
BADMINTON, davant la Direcció Insular d’Esports.  
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Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 19 de setembre de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 81/13 de data 9 d’octubre de 2013. 

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

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

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 7.398 €,  a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR DE BADMINTON amb NIF- V07196207, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (badminton), 
durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 7.398 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48912 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm. 920130003124) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE BADMINTON,  amb NIF- V07196207. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 

 

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

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

 

SEGON PUNT DE DEPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA 
D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 15 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA CORPORACIÓ PER A 
L’EXERCICI DE 2013 (CE04/2013 i SUP05/2013)  
 
Es dóna compte de la següent proposta la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública: 
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Aquesta consellera executiva, per provisió de 8 d’octubre de 2013, atenent les 
necessitats que s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals n’hi ha 
constància en els antecedents de l’expedient, ordenà la incoació d’un expedient de 
modificació de crèdits en el Pressupost propi de la Corporació per a l’exercici de 
2013, a l’objecte de poder atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals 
s’havien d’imputar no estaven previstes en el pressupost vigent o les previsions no 
eren suficients. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on 
consten les operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les 
despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLeg 2/2004, de 
5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril i amb 
la base 10 de les d’execució del pressupost per a 2013, la consellera d’Hisenda i 
Funció Pública proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent  

A C O R D 

 
PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 15 de modificació de crèdits en el pressupost 
propi de la Corporació vigent per a l’exercici 2013, d’acord amb el següent detall: 

Aplicació Descripció Import

20.33430.48964 SUBV.INSTITUT TEATRE MPAL.MANACOR P/FIRA TEATRE 82.500,00

20.33430.77900 CONVOCATÒRIA DE SUPORT A L'EDICIÓ 11.314,66

TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 93.814,66

Aplicació Descripció Import

20.33128.22000 MAT. OF. SVEIS. ADM. CULTURA I PATRIMONI 10.000,00

20.33128.22002 MAT. INFORMÀTIC NO INV. SVEIS. ADM. CULTURA I PATRIMONI 6.000,00

20.33200.22706 EST. I TREBALLS TÈCNICS BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS 10.000,00

20.33200.22707 REPRESENTACIONS BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS 15.000,00

20.33490.22609 ACTIVITATS CULTURALS CULTURA 15.000,00

20.33490.78906 SUBV. JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER 11.314,66

20.33620.21000 CONSERV. INFRAESTRUC. I BÉNS NATURALS SVEI. PATRIMONI HISTÒRIC 8.000,00

20.33620.22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSETS SERVEI PATRIMONI 9.000,00

20.34101.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ESPORTIVA 9.500,00

93.814,66TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS

EXPEDIENT NÚM. 15 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2013

* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE04/2013)

Fonts de finançament dels Crèdits Extraordinaris:

1) Baixes per anul·lació
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Aplicació Descripció Import

20.33430.48924 AP. OBSERVATORI ASTRONÒMIC COSTITX P/DIVULGACIÓ CIENTIF. 51.000,00

20.33430.47900 CONVOCATÒRIA ARTS PLÀSTIQUES 6.000,00

20.33490.48910 CONVENI GREMI LLIBRETERS PER FOMENT DE LA CULTURA 52.700,00

20.34002.48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES COMISSIÓ D'ESPORTS 2.538,27

20.34101.48917 CONVENI FEDERACIÓ BALEAR BALONMÀ PER A L'EDAT ESCOLAR 285,72

20.34101.48918 CONVENI FEDERACIÓ BALEAR FUTBOL PER A L'EDAT ESCOLAR 4.186,97

40.23140.41000 APORTACIÓ A L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS 3.500.000,00

TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENTS 3.616.710,96

Fonts de finançament dels Suplements de crèdit:

Aplicació Descripció Import

20.34101.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ESPORTIVA 58.910,96

20.33430.48916 CONVENI FED.CORALS P/PROMOURE MUSICA CORAL P/MANTENIMENT 36.550,00

20.33430.48918 A ASSOCIACIONS: CIRCUIT TEATRE AMATEUR 21.250,00

116.710,96

Aplicació Descripció Import

99.87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 3.500.000,00

TOTAL  FINANÇAMENT SUPLEMENT AMB RLT 3.500.000,00

3.616.710,96

* SUPLEMENTS DE CRÈDIT (EXP.SUP05/2013)

1) Baixes per anul·lació

TOTAL FINANÇAMENT SUPLEMENT AMB BAIXES PER ANUL.LACIÓ

2) Romanent de Tresoreria

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT

 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON - Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una 
vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 
 
Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) assenyala que no té intenció de discutir la modificació de crèdit en si 
però sí el procediment. En aquest sentit comenta que no sap si és molt lògic que una modificació de 
crèdit no passi per la Comissió Informativa General i de Comptes i la presentin, per via d’urgència, 
avui dematí a primera hora. 

Tot i que pot entendre la urgència, no deixa de ser una manca de previsió pressupostària perquè, pel 
que fa a les partides a les quals ara augmenten la dotació, és obvi que ja sabien clarament que havien de 
menester aquests recursos. 



 106

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) indica que, atès que la Sra. Roig no els ha explicat la modificació de crèdit, 
doncs ho farà ella. 

Aquesta modificació és de 3,7M€ dels quals 200.000€ són tant de subvencions nominatives com de 
convocatòries i 3,5M€ són de romanent líquid de tresoreria per a una aportació extraordinària a 
l’IMAS. 

Pel que fa al tema de les subvencions –tant les nominatives com les convocatòries– diu que atès que els 
expedients els han arribat per urgència avui dematí, doncs no han tengut temps de mirar ni els 
expedients ni les memòries i, per tant, no poden tenir un criteri a l’hora de dir si és una prioritat fer 
aquestes convocatòries i subvencions i, per això, el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquest punt. 

En referència als 3,5M€ de romanent líquid de tresoreria que se’n van a l’IMAS, fa notar que és una 
alegria perquè l’IMAS va curt de pressupost, com deia fa poc la Sra. Cirer i com ha dit el Grup 
Socialista moltíssimes vegades. De fet, ho diuen contínuament i ho digueren en l’aprovació del 
pressupost. 

Tot i això, s’abstendran igualment en la votació d’aquest apartat no perquè no hi estiguin d’acord, ja 
que troben que és anar per bon camí el fet d’incrementar el pressupost de l’IMAS per donar prioritat a 
les persones que més ho necessiten i enfortir els serveis socials del Consell de Mallorca, sinó perquè 
pensen que no és suficient. 

Recorda que el seu Grup va presentar esmenes al pressupost de l’IMAS per import de 14M€ dels quals 
serien 4M€ per substitucions de personal per vacances i baixes i 4,6M€ per manteniment de les 
residències i així podrien fer-hi obres ja en lloc de l’any que ve com assenyalava la Sra. Cirer. 

Reitera que el Grup Socialista s’abstendrà en aquesta votació perquè, tot i que consideren que és una 
bona cosa, troben que encara no és suficient ni molt manco. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) comença la seva intervenció indicant 
que vol fer una sèrie d’aclariments sobre aquest assumpte. 

En aquest sentit diu que la modificació pressupostària de 3,5M€ per a l’IMAS no es podia fer fins que 
no haguessin acordat l’amortització de préstecs, és a dir, per utilitzar els romanents de tresoreria. 

Fa notar que confiava que es modificàs l’article 32 de la Llei però, vist que no s’ha modificat, ha 
considerat que era prioritari era utilitzar el màxim de romanent possible i les presses vénen perquè 
s’està en el mes d’octubre i, per fer les incorporacions de romanents per a despeses, cal ser capaços 
d’executar-les dins l’exercici perquè, en cas contrari, no valdria de res. 

Un cop feta la consulta pertinent a tots els departaments, hi havia els dos expedients (el de l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca i el de la recollida selectiva) i aleshores li va dir també a l’IMAS que fessin 
un estudi en profunditat a veure quines necessitats tenien. En conseqüència, l’IMAS va plantejar que 
tenia aquests necessitats i, per tant, aquests doblers van destinats bàsicament a famílies acollidores i a 
temes de discapacitats. 

A continuació assenyala que la Sra. Cirer podria ampliar la informació al respecte i també aprofita per 
demanar disculpes per la manera de dur aquest expedient però les presses vénen perquè si no ho feien 
ara, doncs no tendrien temps d’executar les incorporacions perquè s’han de publicar i durant 15 dies 
hàbils s’hi poden formular al·legacions. 

Així doncs, l’únic motiu d’aquestes presses era que, si a l’exercici anterior hi ha hagut un estalvi que 
els permet incorporar més doblers per cobrir necessitats com en el cas de l’IMAS, doncs cal aprofitar-
lo i cobrir les necessitats. 

Per concloure matisa que la manera de dur l’expedient és legal malgrat que reconeix que les formes no 
són les adequades perquè certament l’expedient hauria d’haver passat per Comissió Informativa 
General i de Comptes. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 
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TERCER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ DEL GRUP 
POLÍTIC MÉS PER MALLORCA CONTRA LA IMPORTACIÓ DE FEMS DE 
FORA DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
A la passada Comissió Informativa i de Comptes es va donar el vist i plau i 
l’autorització a TIRME per poder importar fems de fora de Mallorca per tal de dur a 
cremar a la incineradora de Son Reus, concretament els punts de l’ordre del dia 15, 16 
i 17.  Aquesta autorització serà aprovada definitivament a la Comissió de Govern del 
Consell de Mallorca prevista per dijous dia 10 d’octubre. 
 
Amb aquest projecte es pretén importar 20.000 tones anuals de Sabadell, lloc des d’on 
es va fer la prova i que posteriorment va ser paralitzada perquè, segons la senyora 
Catalina Soler, amb la nova llei de renovables no era viable. 
 
Aquest mateix projecte també inclou la importació de 2.600 tones anuals de Molins de 
Rei, procedents principalment del plàstic de la capa externa dels cables de coure, així 
com també de 100.000 tones, del codi LER 19.12.10, procedents de Colari (Roma). 
 
Tota aquesta operació es duu a terme amb l’argument d’abaixar 13 euros la taxa 
d’incineració. Des de MÉS per Mallorca sempre ens hem oposat a qualsevol operació 
que posi en perill la salut de les mallorquines i mallorquins, així com també a la 
principal indústria i motor econòmic de la nostra illa, el turisme. 
 
Per tot això exposat, el grup de consellers de MÉS per Mallorca insta al plenari de 
Consell Insular de Mallorca a que prengui els següents 
 
 

ACORDS: 
 

1. El Ple del Consell de Mallorca aposti definitivament per la prohibició 
d’importar fems de fora per tal de cremar-lo a Mallorca 

2. El Ple del Consell de Mallorca anul·li les autoritzacions d’importació de fems 
aprovades a la darrera Comissió de Govern. 

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

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) comença la intervenció dient que avui dematí s’ha aprovat 
importar 122.600 tones de residus del codi LER 19.12.10. El vigent permís que la Comissió Balear de 
Medi Ambient li ha concedit a TIRME suposa 2 anys d’importar residus i de cremar-los a Son Reus. 

La moció de MÉS per Mallorca pretén que es prohibeixi definitivament importar aquests fems i que 
s’anul·li l’autorització d’importació que s’ha duit a terme avui dematí. 

Aquesta institució s’ha convertit en una estafa al ciutadans. L’equip de govern diu que estalviaran 
doblers amb la taxa d’incineració i no és cert. L’única cosa que faran és allargar el problema fins a la 
pròxima legislatura. 
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Considera que aquesta corrupció del sistema fa perdre democràcia real a la nostra societat i, per tant, 
demana la retirada d’aquesta autorització que s’ha fet avui dematí. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) manifesta el suport del seu Grup a la moció de MÉS per Mallorca i 
assenyala que l’enfocament del debat és “sí o no” a la importació de fems a una illa turística i a una illa 
que viu de la seva economia –que és el turisme–, del seu paisatge, del seu medi ambient que, a sobre, és 
un medi ambient i és un paisatge que són fràgils precisament per ser una illa. 

El fet que tant per part de la consellera de Medi Ambient, Sra. Soler, com de l’equip de govern s’hagi 
intentat comparar Mallorca en tot moment amb gran ciutats industrials del nord d’Europa allà on 
aquesta importació, tractament i incineració de fems s’està fent com a negoci per generar energia o 
s’està fent per encalentir les ciutats –com fan a Alemanya–, no té punt de comparació amb Mallorca. 

Aquest és el debat que s’ha de fer i és el debat en el qual li agradaria que entràs la consellera ja que no 
hi ha entrat mai perquè sempre se’n va per les bardisses i al final té la sensació de fer un “diálogo de 

besugos”: ella diu una cosa i li’n contesten una altra. 

Insisteix que el debat que han de plantejar és “sí o no” a la importació i indica que la realitat és aquesta, 
les nostres circumstàncies són unes i no són les d’una ciutat industrial alemanya o anglesa. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) diu a la Sra. Garrido que li sap greu que digui 
que no entren en el debat perquè no és així. De fet, el tema l’han debatut moltes vegades al Ple, a taules 
rodones, etc. i el debat es tanca amb l’autorització per part de la Comissió de Govern d’un equip de 
govern perquè una empresa concessionària pugui importar combustible. 

Aclareix que l’equip de govern aposta, temporalment i transitòriament, per la importació de 
combustible per fer més rendible unes instal·lacions existents, que va deixar com a oficialment rebudes 
un govern anterior dos dies abans d’unes eleccions, i que impliquen un cost de 390M€ que s’han 
d’amortitzar damunt la tarifa. A més a més, aquests instal·lacions varen funcionar durant 2 anys sense 
haver estat recepcionades. 

Per altra banda diu a la Sra. Garrido que al Grup Socialista li ha sortit fatal la propaganda en contra sota 
l’argument d’una illa turística, a Fitur, a Berlín, i la contractació de Miquel Barceló per part del GOB 
que pinta Mallorca de negre, etc. perquè, així i tot, enguany han tengut la millor temporada turística de 
la història. 

Demana a la Sra. Garrido si no és conscient que per als turistes que provenen d’Alemanya, de Suïssa, 
de França, etc., parlar del combustible als seus països és com per a nosaltres parlar de sol i platja. 

Demana igualment si el port olímpic de Barcelona no és turístic i recorda que la incineradora situada al 
port olímpic de Barcelona està incinerant, en aquests moments, combustible. 

Tot aquest debat fuig de la pura realitat que és que Mallorca, durant tot aquest any, ha cremat 
combustible i no ha passat res. Aquest combustible no l’ha cremat la incineradora sinó una empresa 
privada. Durant tot un any una empresa privada ha importat combustible a Mallorca i no ha passat res i 
l’autorització d’importació a aquesta empresa privada no la va donar un govern del Partit Popular. 

Si avui no governàs el Partit Popular el Consell de Mallorca, la taxa de tractament estaria augmentada 
en més d’un 50% malgrat que no ho vulguin reconèixer, però així consta en la documentació que ella 
va trobar a Medi Ambient en accedir al càrrec de consellera. 

A més d’això, a hores d’ara parlarien igualment del combustible atès que l’anterior equip de govern ja 
n’havia iniciat els tràmits. L’anterior consellera de Medi Ambient ja havia donat permís a l’empresa 
concessionària perquè demanàs l’avaluació d’impacte ambiental (IPPC) per poder tractar el 
combustible. 

Considera, per tant, que el debat sí que l’han tengut durant més d’un any; han modificat el contracte 
amb l’empresa concessionària, una part de la societat ha volgut alarmar una altra part de la societat, etc. 

Tot seguit s’adreça a la Sra. Palou i li diu que el tema de la tarifa el debatran al proper Ple i llavors 
podran discutir de tu a tu, amb els números fets, si apugen o no la tarifa i fa constar que ella no deixarà 
el bunyol que li deixaren a ella els anteriors responsables.  
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Aclareix que avui parlen d’un dèficit tarifari d’anteriors legislatures i anys i assegura que ella no 
deixarà cap dèficit tarifari com deixà l’anterior govern. Si és aquest el problema que li preocupa a la 
Sra. Palou, doncs no cal que hi passi pena i reitera que d’aquí a un mes tendran el debat de la tarifa. 

Pot entendre que el Grup Socialista i MÉS per Mallorca estiguin en contra d’aquesta importació de 
combustible perquè forma part de joc polític però no entén quan se sobrepassa la retxa i intenten crear 
alarma amb aquest tema per tal de cremar més l’equip de govern fent servir coses que van més enllà de 
la realitat. 

Assegura, per acabar, que ni Mallorca se’n sentirà ressentida ni se n’ha sentida aquest estiu ni li fa mal 
sinó més aviat el contrari perquè hi ha unes instal·lacions i, temporalment i transitòriament, cerquen 
una solució a aquestes instal·lacions, i això és tot. 

La Sra. PALOU diu que, tot parlant de cremar, la Sra. Soler amb les seves presses i els seus errors sí 
que crema els consellers. En el mes de desembre autoritzaren una cosa, la posaren en marxa i quan 
estaven a mitjan proves, resultà que no era viable i ho hagueren d’aturar. O va dir una mentida llavors o 
la diu ara, perquè ara sí que és viable. 

Per altre costat, sembla que la Sra. Soler hagi estudiat Matemàtiques en anglès perquè els quilos de 
fems que es cremen a Mallorca amb aquesta autorització és de 2.000 tones, com a molt, i ara estan 
autoritzant 122.000 tones d’entre les quals 2.000 sí que podrien ser les que deia que s’estan cremant en 
aquella cimentera d’enmig de l’illa. 

Quant al dèficit tarifari, diu a la Sra. Soler que els que els varen ficar en aquest “marrón”, si volen 
parlar d’història, va ser el Partit Popular l’any 2006 que, quan va aprovar el Pla Director Sectorial de 
Residus, va aprovar la creació i la posada en marxa de les línies 3 i 4 i va ordenar, abans que acabàs la 
legislatura, que se posassin a construir. Tot això són fets que consten a les actes. 

Insisteix en deixar clar que els que han duit cap a aquest “embolat” han estat el Partit Popular i Unió 
Mallorquina quan governaven junts, quan se servien de la minoria d’Unió Mallorquina per tenir la 
majoria democràtica que abans criticaven en aquesta sala. 

Pel que fa al dèficit tarifari, diu que en 4 anys de la legislatura passada es va deixar un dèficit de 20M€ 
–així ho reconeix– però aquesta legislatura, just en 2 anys, ja en duen 20M€ més, és a dir, que ja 
acumulen 40M€ de dèficit i això ho haurà d’arreglar qualque govern que “agafi el bou per les banyes”. 

Finalment assenyala que el Pla Director Sectorial que va aprovar el PP l’any 2006 prohibia importar 
residus de fora de les Illes Balears. Ara han canviat les regles del joc, ho han fet possible canviant les 
lleis al Parlament tot passant per damunt la capacitat d’aquest govern, traspassant a una altra institució 
el problema i deixant una pilota que s’anirà inflant, a nivell mediambiental, a Mallorca. 

Les conseqüències de la mala gestió política del PP són primerament en 2006 en quant a les previsions 
que ara veuen que eren errònies i en segon lloc les actuacions actuals. Les conseqüències de la seva 
mala gestió les pagaran les generacions futures perquè segur que això se pagarà. 

La Sra. GARRIDO li diu a la Sra. Soler que aquesta decisió sí és temporal i sí és transitòria i la data 
màxima és el mes de maig de 2015. 

La Sra. SOLER indica que té el gust de poder-li dir a la Sra. Garrido que, cada vegada que ambdues 
s’han presentat a les eleccions, ella sempre ha governat i la Sra. Garrido mai. Per tant, les seves 
prediccions farien que fos la primera vegada que l’excepció confirmàs la regla. 

Recorda que ella mateixa i la Sra. Garrido s’han presentat al mateix municipi però en llistes diferents i 
el partit de la Sra. Garrido perdia regidors mentre que el seu partit guanya vots i això li augura una 
bona sintonia. 

A la Sra. Palou li diu que no entrarà a debatre més aquesta qüestió i només li dirà que la consellera que 
va rebre oficialment les dues noves línies era d’Els Verds. La Comissió de Govern del Consell de 
Mallorca, sense el secretari ni la interventora de la casa, en base a un informe del Sr. Coca va botar la 
legalitat vigent –això ho confirma– i va donar a la concessionària l’autorització perquè s’iniciassin les 
obres. 

Aquella Comissió de Govern la presidia la Sra. Armengol, amb una consellera de residus d’UM, però 
el grup de la Sra. Palou formava part d’aquell equip de govern i, per tant, si vol que revisin la legalitat 



 110

en matèria de residus, avui per avui, qui més s’ha botat la legalitat no haurà estat precisament el Partit 
Popular. 

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). 

 
 
QUART PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC 
MÉS PER MALLORCA SOBRE ELS PGE 2014. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El Consell de Ministres del passat 27 de setembre va aprovar el projecte de llei dels 
Pressupostos Generals de l’Estat pel 2014, que foren presentats al Congrés els 
Diputats el 30 de setembre. 
 
Una vegada més, com ja ve succeint des de temps immemorials amb els diferents 
governs tant del PP com del PSOE, aquesta projecte de pressupostos suposa un 
vertader menyspreu , una humiliació i una insult dirigit a tots els ciutadans de les 
nostres illes. Aquest fet constata el nul pes i la incapacitat dels governants de les 
Balears d’influir al Govern de l’Estat. La proposta actual de 74’02 milions d’euros per 
les illes enfront dels 207’1 de mitjana estatal ho deixa ben clar. 
 
Les illes no som més que una simple colònia per a l’Estat Espanyol. Una colònia rica 
que espolien any rere any per poder afavorir altres comunitats on el Govern Espanyol 
hi té interessos concrets. 
 
Amb tot això, aquest projecte suposa un flagrant incompliment de l’Estatut 
d’Autonomia, la màxima llei de la nostra Comunitat Autònoma. 
 
Evidentment, el finançament del Consell de Mallorca es veurà afectat de manera 
negativa per mor d’aquesta deriva colonialista i xucladora de recursos de l’Estat 
Espanyol, actualment governant pel PP per una àmplia majoria absoluta. 
 
Per tot això exposat, el grup de consellers de MÉS per Mallorca insta al plenari de 
Consell Insular de Mallorca a que prengui els següents 
 
 
 

ACORDS: 
 

1. El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern Central a retirar el projecte de 
llei dels PGE 2014. 

2. El Ple del Consell de Mallorca insta a la Presidenta d’aquesta institució a 
realitzar les gestions oportunes amb el Govern Central per tal de que la llei dels PGE 
2014 respecti l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, així com també les 
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inversions previstes als convenis signats entre el Consell de Mallorca i el Govern 
Central. 

3. El Ple del Consell de Mallorca treballarà per un nou model de finançament de 
les Illes Balears basat en el concert econòmic 

4. El Ple del Consell de Mallorca insta als diputats del Congrés Espanyol que 
representen la nostra Comunitat Autònoma a votar en contra dels PGE 2014 si no 
aquests no garanteixen un inversió mínima de la mitjana estatal (207’1 milions 
d’euros). 

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

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Atès que el PP tramita actualment els pressuposts generals de l’Estat per a 2014, aprofita per fer 
avinent que la nostra comunitat autònoma és la que més aporta a l’Estat espanyol i la que menys rep a 
canvi (un 0,8% de les inversions previstes per al proper any). 

Assenyala que aquests pressuposts són un insult a la ciutadania de les Illes Balears, opinió que és 
compartida per molta gent i per moltes institucions.  

Fa notar que només se rebran 66 €/habitant; 202 € menys que la mitjana, que és de 268 €/habitant. 
Enguany es repeteix el mateix que l’any passat, però encara és pitjor.  

Recorda que l’any passat el seu Grup polític ja va haver de presentar una moció al Ple sobre aquest 
tema i observa que enguany la situació ja és insostenible.  

Assenyala que l’any passat, el Sr. Bauzá, president del Govern balear, va responsabilitzar l’oposició 
dels pressuposts injusts amb les Illes Balears perquè havien fet una política de despesa per generar 
dèficit, però enguany ja no sap què ha de dir i el que és pitjor encara, no sap què ha de fer perquè li 
facin cas. 

El Grup Més sí que sap el que hauria de fer, si és sincer: demanar als diputats pel PP de Balears al 
Congrés dels Diputats que votin en contra d’aquests pressuposts tan ofensius i injusts per a les Illes 
Balears.  

Quant a la partida destinada a inversions estatutàries, retreu que per tercer any és de zero euros, la qual 
cosa afecta Mallorca i al Consell de Mallorca, per no parlar dels doblers del conveni de Carreteres, 
perquè els responsables també deuen estar ben preocupats.  

Recorda que el Sr. Montoro ho ha dit amb veu ben alta, que no compliran les disposicions addicionals 
dels estatuts, perquè no hi ha diners. Davant aquesta afirmació tan rotunda del Sr. Montoro, manifesta: 
“Perdó, Sr. Montoro, em permeti la correcció: no ens dona els nostres diners perquè els dóna a altres 
comunitats o els gasten vostès mateixos a Madrid. És a dir, parlant clar, hi ha doblers per allò que volen 
i el que és més important, per a qui vostès volen.”  

Observa que en el Govern de l’Estat han deixat ben clar que a les Illes Balears, no les volen.  

Diu que no sap en què se gastaran els doblers, però sí en apujar les pensions d’alguna comunitat 
autònoma, per la qual cosa la nostra comunitat autònoma ha de ser solidària, obligatòriament, però 
després es gasten els doblers en qüestions discriminatòries per als nostres pensionistes i per a la nostra 
ciutadania, en general.  

Tot això per seguir donant menjar als nostres financers de la banca, que no fan ni tan sols el que 
haurien de fer, que és posar crèdit a disposició de les petites i mitjanes empreses o per fer línies d’AVE 
que passen per pobles de menys de 50 habitants. Fa avinent que, mentre ens roben els doblers, ens 
roben també el conveni del tren.  
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Reitera que aquest pressupost de l’Estat per a 2014 fa invisible com a persones la gent de les Illes 
Balears. És clar que aquesta ciutadania només serveix com a targeta de crèdit per a la resta de població 
de l’Estat espanyol.  

Observa que el deute històric, generat pel PP de les Illes Balears per manca d’inversions estatutàries, és 
de 765 M€. Opina que és la major retallada del segle en inversions directes, sense comptar els 
convenis.  

Assenyala que existia el compromís estatal d’assumir el cost de la depuradora de Can Picafort (11 M€) 
des de l’any 2008, però res d’això està encara a la vista. També se perdran aquests doblers. Adverteix 
que també perden doblers les altres illes.  

Fa notar que la CAEB, la PIMEM i la Cambra de Comerç critiquen la poca inversió a les Illes Balears i 
també la pèrdua d’inversions estatutàries, que consideren del tot injusta.  

Recorda que el Parlament de les Illes Balears va aprovar per unanimitat, el passat 2 d’octubre, que el 
Govern balear insti el Govern de l’Estat a negociar una nova Llei de finançament, tot i que la veritat és 
que el seu Grup no confia gaire en les seves negociacions.  

Diu que tant de bo la societat mallorquina tengués dins el PP balear una persona que defensàs, davant 
el Govern de l’Estat i ben obertament i amb fermesa, el mateix que defensa la Sra. Sánchez Camacho 
des del PP de Catalunya.   

Reitera que la ciutadania voldria tenir qui reclamàs un millor finançament per a les Illes Balears i evitar 
d’aquesta forma la mal anomenada solidaritat, que a hores d’ara se podria anomenar: “barra lliure a 
costa de les Illes Balears”. 

Retreu al PP que els representants del PP de les Illes Balears “piulen” quan són aquí, però quan arriben 
a Madrid ja no diuen res. Fa notar que la seva incoherència arriba a l’absurd que el Sr. Bauzá, president 
del Govern balear, des de Brussel·les, s’ha sumat a aquest cor de veus crítiques en la forma de 
finançament que defensa el PP català, quan aquesta és la mateixa que “piulen” per a les Illes Balears, 
amb la poca petita; fins aquí arriba la seva incongruència.  

Fa avinent que mentre la ciutadania de les Illes Balears s’empobreix a gran velocitat i està pitjor de 
cada vegada, aporta finançament a d’altres comunitats autònomes, per finançar projectes d’AVE. Per 
aquestes raons, el seu Grup defensa la sobirania fiscal per mitjà del concert econòmic, atès que és la 
manera de sortir d’aquest segrest fiscal en el què ens manté instal·lats l’Estat espanyol. 

Diu que el seu Grup opina que d’aquesta forma se podria imitar el sistema alemany, en el qual es posen 
límits a les ajudes regionals, que disposen de mesures per evitar que es consolidi la solidaritat en les 
regions receptores.  

Tot seguit, reprodueix una frase que va pronunciar fa uns dies el Sr. Montoro, en una intervenció en la 
qual alabava la societat balear perquè s’havia recuperat econòmicament, perquè considera que confirma 
gràficament i literalment la situació balear: “Parte de los beneficios de esta recuperación económica de 
las Islas Baleares se està trasladando al resto de comunidades autónomas”. Fa notar que no pot ser un 
exemple més gràfic del que acaba d’explicar ella durant la seva intervenció.  

Adverteix que només quedarà demostrat que fan costat a la societat balear si els diputats del PP balear 
són capaços de votar, a Madrid, en contra d’uns pressuposts que són tan negatius i tan nefasts per a les 
Illes Balears, atès que ens deixen al nivell més baix en relació a la resta de comunitats autònomes 
d’Espanya.  

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) intervé a continuació. 

Diu que el seu Grup ha intentat fer una declaració institucional, molt semblant als termes en què s’ha 
expressat la Sra. Campomar i amb les declaracions que ha fet el PP en el Parlament de les Illes Balears, 
però tot i això no ha progressat.  

Per aquesta raó intentarà que progressi aquesta moció, no en tots els seus punts, però com a mínim sí en 
tres d’ells, i diu que aprofitarà per destacar-los per tal que aquests aspectes que comparteixen puguin 
donar un impuls al pressupost de l’Estat per a 2014 que permeti millorar el tractament que reben les 
Illes Balears.  



 113

Indica que s’ha publicat a la premsa, i ho han afirmat tots els Grups polítics, que la inversió estatal que 
rebrà l’arxipèlag és de 74 M€, la qual cosa ens torna a situar a la cua en inversió per càpita. Assenyala 
que és absurd i que una mitjana d’inversió quatre vegades per sota de la mitjana nacional es pot 
considerar una befa. 

Fa notar que el Sr. Rajoy, president del Govern espanyol, ignora, fa no res, les Illes Balears. Ja ho va 
fer l’any 2012 i continua fent-ho l’any 2013.  

Tot seguit fa un incís per referir-se a un comentari de la Sra. Campomar, que com a portaveu del Grup 
MÉS ha afirmat que tal i com ha passat sempre amb el PSOE i amb el PP les Illes Balears són 
ignorades. Diu que l’any 2010, pel que fa a inversions, se varen liquidar 510 M€  per a inversions de 
l’Estat espanyol a les Illes Balears, mentre que l’any 2011 el pressupost per a aquest mateix concepte 
era de 316 M€, entre les inversions definides per territori i les inversions estatutàries.  

Explica que el motiu d’aquest fet és que se respectaven els estatuts d’autonomia, fins que va arribar al 
govern de l’Estat el president Sr. Rajoy i el seu ministre d’Economia, el Sr. Montoro, va informar que 
no se complirien els estatuts d’autonomia. 

Retreu que al Ple del Consell de Mallorca se parli molt de legalitat i de seguretat jurídica, perquè és 
obvi que després d’aquesta afirmació del Sr. Montoro no s’ha vist que ningú s’immuti el més mínim.  

Continua aportant més dades en aquest sentit. Diu que les transferències a les comunitats autònomes se 
varen reduir a un 22%, l’any 2013, i en el 2014 a aquest 22% se li afegeix un 13% més. 

Sobre el tercer punt de la moció, en el qual se demana concert econòmic, observa que el sistema de 
finançament de les comunitats autònomes és millorable en transparència i en previsibilitat  i és cert que 
s’ha de lluitat perquè les Illes Balears hi tenguin una millor posició.  

Reitera que se pot anar més enllà i potser que s’aconsegueixi un nou model, però fa notar que sol·licitar 
un concert econòmic suposa demanar privilegis que tenen, per qüestions històriques que el seu Grup no 
comparteix, el País Basc i Navarra.  

Adverteix que se demanarien privilegis per una zona més, quan allò que el PSOE voldria és un 
tractament més just per a la totalitat de la societat espanyola.   

Per les raons que ha explicat, el seu Grup creu fermament que els serveis públics que rep una persona 
d’una zona rica i una altra d’una zona no tan rica han de ser mínimament equivalents. En conseqüència, 
no votarà a favor d’aquesta proposta de concert econòmic.  

Assenyala que en el pressupost de l’Estat per a 2014 se manté el conveni de Carreteres. Diu que és el 
que té la màxima aplicació, a part de les inversions estatutàries. Observa que l’any 2012 va reduir un 
50% i l’any 2013 hi va afegir un 20% més; ara manté els 19 M€ d’inversions per al conveni de 
Carreteres i encara manquen 27 M€ per complir allò que estableix aquest conveni. 

En general, el projecte de pressuposts per a 2014, anomenats cínicament “els pressuposts de la 
recuperació”, mantenen les retallades de 2013. Per aquesta raó, el seu Grup opina que el Consell de 
Mallorca ha prendre partit davant aquest fet. En aquest sentit, coincideix amb el parer del Grup MÉS i 
amb les declaracions que va fer el PP en el Parlament de les Illes Balears.  

Reitera que el seu Grup vol aprofitar tot allò que comparteix amb el Grup MÉS per aconseguir 
l’objectiu esmentat, de forma que votarà a favor dels punts 1, 2 i 4 de la moció, tot i que desitjaria fer 
un canvi en el punt 2, perquè quedi més clar, de forma que allà on diu: “ ... que se respecti l’Estatut 
d’Autonomia.” digui: “ .... que se respecti l’Estatut d’Autonomia i el compromís d’inversions 
extraordinàries.” 

Quant al punt 3, anuncia que votaran en contra. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) inicia la seva intervenció. 

Diu que, davant aquesta moció, s’han de tractar dos temes, i tot seguit els assenyala.  

En primer lloc, s’ha d’explicar perquè el Sr. Montoro fa el que fa i el perquè de presentar aquests 
pressuposts.  

Recorda la situació que es va trobar el Sr. Montoro a l’inici de la seva gestió, la qual cosa ha 
condicionat els pressuposts que ha hagut d’aprovar. Diu que aquest fet és el que explica les 
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característiques de cadascun dels pressuposts i també que els darrers puguin ser qualificats com els de 
la recuperació econòmica.  

També recorda que els pressuposts anteriors als d’aquesta legislatura s’aprovaven en èpoques en les 
quals se negava la situació que hi havia, afirmant que s’anava millorant més de cada vegada, tot i que 
ha estat just el contrari, cada vegada ha anat pitjor.  

Afirma que els fets ho demostren i diu a la Sra. Palou que l’equip de govern del PP del Consell de 
Mallorca està al costat de la societat mallorquina, perquè els seus membres són mallorquins i 
mallorquines. Fa notar a la Sra. Campomar que no és més mallorquina que ella, per molt que cridi. 

També li diu que la nostra comunitat autònoma es troba dins un Estat espanyol que, com ha afirmat la 
Sra. Sánchez, és un estat d’autonomies. Per aquesta raó, el Grup MÉS no tendrà tampoc el suport del 
PP quant a la petició de concert econòmic, el poden considerar descartat sigui quina sigui la forma en 
què ho plantegin.   

Pel que fa al sistema de finançament que té a dia d’avui la nostra comunitat autònoma, sobre la millora 
del qual tots els partits polítics hi estan d’acord, diu que si no ho recorda malament va ser el darrer 
sistema de finançament que va pactar el Sr. Antich, expresident del Govern balear. Torna a dir que creu 
recordar que va ser el Sr. Antich, qui va anar a Madrid per tal de negociar-lo.  

Reitera que tothom coincideix a considerar-lo inadequat, raó per la qual el PP per mitjà del seu 
portaveu, en el Congrés dels Diputats, i també el conseller d’Hisenda de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears, han criticat els pressuposts generals de l’Estat en tot allò que afecta les inversions a les 
Illes Balears.  

Assenyala que l’equip de govern d’aquesta institució se pronuncia exactament en el mateix sentit, 
perquè considera que els pressuposts deixen en molt mala situació les inversions a les Illes Balears. 
Opina que aquests pressuposts s’han de millorar i afirma que el portaveu del PP balear en el Congrés 
dels Diputats ha expressat el seu compromís de fer feina per millorar aquesta inversió.  

Refusa les afirmacions de la Sra. Campomar en el sentit que tota la culpa la té el PP i li fa avinent que 
el sistema de finançament no el va pactar el PP.  

Reitera els arguments que ha explicat sobre el parer del PP en relació a la insuficiència de les 
inversions, que deixen les Illes Balears en molt mala situació tot i que aquestes, actualment, es troben al 
capdavant de la recuperació econòmica i així ho ha reconegut el Sr. Montoro.  

Per aquesta raó, des d’aquesta institució demana al Sr. Montoro que, si és aquesta la realitat, sigui 
reconegut aquest esforç i tengui la repercussió que pertoca sobre els pressuposts de 2014. 

Dit això, adverteix que el PP no aprovarà la petició de retirada de la Llei de pressuposts ni cap altre 
dels punts de la moció que presenta el Grup MÉS. En canvi, sí que afirma que existeix un compromís 
per part del PP perquè se millori el finançament d’aquesta comunitat autònoma.  

La Sra. CAMPOMAR intervé a continuació. 

Considera que la Sra. Roig ha fet una intervenció moderada, però s’ha de considerar que hi ha hagut 
consellers i diputats que han afirmat, en el Parlament de les Illes Balears, que aquests pressuposts són 
una befa, que no volen que els tractin de beneits, i fan una comparança amb la Comunitat de Castella-
Lleó,  perquè consideren injust rebre 66 € en comptes de rebre’n 549 €. 

Suposa, a la vista del que ha explicat la Sra. Roig, en realitat torna a ser una representació escènica 
exclusiva per a les Illes Balears, una performance de la qual només en representaran bolos aquí, a les 
Illes Balears, però no a Madrid.  

Sobre les esmenes que ha anunciat el PP adverteix que si tornen a dur misèries, com va fer l’any passat, 
aquesta comunitat autònoma està ben arreglada.  

Mostra preocupació per l’actitud del PP, i en posa un altre exemple. Recorda que la propera setmana el 
Sr. Bauzá, president del Govern balear, inicia un viatge per Amèrica, tot i els conflictes de caire 
educatiu, molts greus, que hi ha a les Illes Balears.  
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Fa notar la relació que té també aquesta qüestió amb els pressuposts estatals de 2014. si el PP considera 
que deixen malparades les Illes Balears, el Grup MÉS opina que el més encertat és afirmar que escuren 
les butxaques de la gent de les Illes Balears.  

Per aquestes raons, retreu al Sr. Bauzá la seva greu responsabilitat pel fet no ser aquí, per posar-se al 
capdavant i anar a Madrid per defensar tot el que calgui sobre aquesta qüestió.  

En aquest sentit, vol saber per quina raó, si el PP posa l’excusa de la majoria absoluta per implantar la 
seva ideologia perquè no fan servir també el mateix argument perquè la societat balear sigui tractada 
així com pertoca. Fa notar que el PP només utilitza l’al·lusió a la majoria absoluta per allò que li convé. 
Diu que no es pot excusar amb cap altre partit, perquè la majoria la té a les Illes Balears però també a 
Madrid; és clar que si no ho fa és perquè no vol.  

Adverteix que aquesta vegada el PP no enganyarà massa la gent de Mallorca, com va ocórrer l’any 
passat, quan varen cridar fort per aquí però després els seus diputats amb representació al Govern de 
l’Estat varen votar a favor d’uns pressuposts que en realitat seguien maltractant la població de Balears i 
que continuen fent-ho enguany.  

Lamenta la manca de valentia del PP a l’hora de dir prou i manifestar el seu rebuig a aquest 
maltractament. 

La Sra. SÁNCHEZ intervé tot seguit. 

Recorda que el representant del PP en el Govern de l’Estat, el Sr. Casasnovas, va dir exactament que 
les Illes Balears, una vegada més, són maltractades pel Govern central i  que els pressuposts generals 
per a 2014 tornen ser un nou escarni per a la ciutadania de les Illes Balears. 

Ara, el PP parla d’un compromís per millorar el finançament, però alhora es nega a aprovar una moció 
que expressi el compromís públic del Consell de Mallorca de fer totes les gestions necessàries per 
modificar els pressuposts de l’Estat per a 2014. Adverteix que això és voler passar la gent amb 
cançons, que és el mateix que ha fet l’equip de govern d’aquesta institució quan s’ha referit al 
pagament del deute del Govern balear, amb el finançament del Consell de Mallorca, o amb la revisió de 
l’IPC.  

Diu que el PP del Consell de Mallorca retrà homenatge al Govern de l’Estat, que és el mateix que fa 
amb el Sr. Bauzá. Davant aquesta situació exclama: que Déu ens empari, mentre governi el PP!.  

Fa notar que perjudiquen els interessos de la gent de les Illes Balears, amb la seva actitud d’obediència 
irresponsable i servil, al seu parer, i amb tot el respecte cap al Sr. Rajoy i el Sr. Bauzá.  

Adverteix que no són una sucursal del PP en el Consell de Mallorca, sinó l’equip de govern d’aquesta 
institució, i com a tal governa per a tothom, per qui va votar el PP però també per qui va votar altres 
partits. Per aquesta raó, demana que tornin a considera la seva actitud.    

La Sra. ROIG pren la paraula per tancar el debat.  

Respon a la Sra. Sánchez que, pel que fa al seu retret en el sentit que el PP passa amb cançons, li ha de 
recordar que no són cançons noves; són cançons que ja existien i potser si no haguessin existit ara la 
situació no seria la que és.  

Considera que amb les intervencions anteriors la postura del PP ja ha quedat prou clara. Reitera els 
arguments bàsics que ha explicat i manté tot el que ha dit.  

Assegura que creu en la solidaritat entre les comunitats autònomes, però aquesta solidaritat ha de tenir 
uns límits, i s’ha de repartir el pressupost d’una manera més equitativa.  

Torna a reiterar les circumstàncies que han obligat el Sr. Montoro a presentar els pressuposts d’una 
manera determinada, però expressa el convenciment del PP en el sentit que el Sr. Ramis, com a diputat 
del PP en el Congrés dels Diputats complirà la seva promesa de treballar per aconseguir un millor 
finançament a favor de les Illes Balears.  

Per acabar, reitera la decisió del seu Grup de votar en contra de la moció del Grup MÉS.  

La Sra. CAMPOMAR intervé tot seguit per comunicar que el seu Grup accepta la votació separada dels 
punts de la moció que presenta. 
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Sotmès el punt 3 de la proposta a votació, es rebutja per quatre vots a favor (MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i vint-i-vuit vots en contra (PP i PSOE). 

Sotmesos els punts 1, 2 i 4 de la proposta a votació, es rebutgen per catorze vots a 
favor (PSOE i MÉS per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-006683  a  A-006820. 

El secretari general     La presidenta 
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DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

19/08/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.12 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 2000/2013 

NÚM.D.115/2013  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

19/08/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 
DE PALMA, ACTUACIONS PO 87/13 

NÚM.D.116/2013  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

02/09/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.2 DE 
MANACOR, DILIGÈNCIES PRÈVIES 1312/2012 

NÚM.D.119/2013  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

02/09/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.4 DE PALMA, 
DILIGÈNCIES PRÈVIES 2058/2012 

NÚM.D.120/2013  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/09/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 
DE PALMA, PROCEDIMENT ORDINARI 114/2013 

NÚM.D.122/2013  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

02/09/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 
DE PALMA, ACTUACIONS PA 168/2013 

NÚM.D.118/2013  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

06/09/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 
DE PALMA, PROCEDIMENT ABREUJAT 157/13 

NÚM.D.121/2013  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/08/13 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
APROVACIÓ LLISTA DEFINITIVA BORSES T.S 
AUIDOVISUALS 

GJ.G.R  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/08/13 ABONAMENT  AJUDA ESCOLARITAT M.V.O  

MEDI AMBIENT 22/08/13 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DATA 6 
MAIG 2013 SEGREGACIÓ PARCEL.LES VEDAT PM-
11227 

SOCIETAT DE 
CAÇADORS DE 
MANACOR 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

06/10/13 APROVAR INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE INSULAR ENTITATS 
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL CIM 

FUNDACIÓ 
SOMIADORS 
SOLIDARIS 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

05/09/13 APROCIÓ 
EXPEDIENT 

CONTRADICTORI PLANTEJAT EN RELACIÓ 
CLÀUSULA 8.3.1 PLEC ZONA 4 IES JOSEP SUREDA 

EXP.32/2010  

 

 

RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/08/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2013/166 

500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/08/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2013/173 

257,04 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/08/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELAICÓ 
COMPTABLE 
J/2013/151 

2000 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/08/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2013/171 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/08/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2013/167 

2000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/08/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2013/1014 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS REFUGI 
TOSSALS VERDS 

RELACIÓ 
Q/2013/1014 

3939,89 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/08/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2013/1013 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS REFUGI 
MULETA 

RELACIÓ 
Q/2013/1013 

10770,52 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/08/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2013/1117 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS REFUGI 
SON AMER 

ASCENSORES 
ASPE, S.A. 

2653,08 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/08/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL GALLINES GRUPO TRIPLE 0, 
S.L. 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/08/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA TUDONS AMB FINS 
D'INVESTIGACIÓ A LA ZONA AFECTADA PER 
L'INCENDI D'ANDRATX 

VARIES PEROSNES  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/08/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS I TUDONS A.S.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/08/13 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11221 B.J.J.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/08/13 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10999 O.P.P  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/08/13 ALTRES CREACIÓ VEDAT CAÇA "ES SA TEULERA VELLA" P.F.M  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/08/13 ALTRES  CREACIÓ VEDAT CAÇA SON XIGALA I J.LL.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/08/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11460 J.V.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/08/13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10315 C.V.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/08/13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-12128 LISA DOS, S.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/08/13 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0125/13 

J.C.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/08/13 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0067/13 

F.M.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/08/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0115/13 A.J.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/08/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0112/13 M.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/08/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0111/13 T.M.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/08/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0110/13 P.J.J.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/08/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0113/13 F.M.P.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/08/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0114/13 M.A.C.Q.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/08/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0119/13 J.A.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/08/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0118/13 I.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/08/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0120/13 R.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/07/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA INDEMNITZACIONS PER 
RAÓ DE SERVEI 

A.G-D.A. 14,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/07/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA INDEMNITZACIONS PER 
RAÓ DE SERVEI 

J.B.G. 14,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/07/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA INDEMNITZACIONS PER 
RAÓ DE SERVEI 

M.S.D 14,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/07/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA INDEMNITZACIONS PER 
RAÓ DE SERVEI 

J.M.P.V. 14,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/07/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA INDEMNITZACIONS PER 
RAÓ DE SERVEI 

LL.A.G. 44,94 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/08/13 ALTRES INICI PROCEDIENT DECLARACIÓ ZONA 
EMERGÈNCIA CINEGÈTICA TEMPORAL 

VEDATS ANDRATX, 
ESTELLENCS I 
CALVIÀ 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/08/13 ALTRES INICI EXPEDIENT MODIFIAR ORDENANÇA 
REGULADORA TAXES TRÀMITS ADMINISTRATIUS I 
SERVEIS EN MATÈRIA DE CAÇA I PESCA FLUVIAL 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/08/13 ALTRES APROVACIÓ LLISTA ASPIRANTS QUE HAN 
SUPERAT PROVES CONDICIÓ GUIA CAÇA MAJOR 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/08/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR A 
GUÀTLERA VEDAT PM-10262 

S.C. PETRA-BONANY  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/08/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ DEMOSTRACIÓ CANS 
LLEBRERS AMB LLEBRE MECÀNICA 

S.C. CANS 
LLEBRERS DE 
MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/08/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ CAMPIONAT 
BALEARS CANS LLEBRERS I DEMOSTRACIÓ CAÇA 
DE LLEBRE 

S.C. CANS 
LLEBRERS DE 
MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/08/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR A 
GUÀTLERA VEDAT PM-11170 

S.C. HERO SANTA 
MARGALIDA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/08/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA CAÇA 
PRÀCTUICA SENSE ABATIMENT VEDAT PM-11135 

DELAGACIÓN 
BALEAR POINTER 
CLUB 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/08/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT PM-
10531 

J.B.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/08/13 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT PM-
12167 

R.R.J.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/08/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT PM-
10846 

A.O.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/08/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT PM-
11509 

F.F.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/08/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT PM-
10531 

J.B.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/08/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT PM-
10354 

RUSTICA ES 
BLANQUER 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/08/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES SOCIEDAD ESTATAL 
DE CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. 

573,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/08/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES TEMEL, S.L. 84,22 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/08/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑIA 
CONCESIONARIA 
DEL TÚNEL DE 
SÓLLER, S.A. 

821,6 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/08/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/878 4891,19 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ ALMACENES 
RULLAN, S.A. 

3589,43 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/08/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2013/1200 RELATIVES 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS ORGANS 
GOVERN 

RELACIÓ 
Q/2013/1200 

766,79 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/08/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2013/1198 RELATIVES 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS TALLER 
OCUPACIÓ 

RELACIÓ 
Q/2013/1198 

2493,31 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/08/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2013/1197 RELATIVES 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS TALLER 
OCUPACIÓ 

RELACIÓ 
Q/2013/1197 

1852,42 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/08/13 ALTRES PROPOSTA DECRET M.LL.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/08/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

M.A.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/08/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

F.R.R.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/07/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA D'INDEMNISTZACIÓ PER 
RAÓ DEL SERVEI 

J.M.S. 44,94 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/07/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ DINS NÒMINA D'INDEMNISTZACIÓ PER 
RAÓ DEL SERVEI 

J.N.C. 44,94 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/09/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL GALLINES M.O.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/09/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS I TUDONS E.R.M.C.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/09/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CANVI DIES HÀBILS SENSE 
MODIFICACIÓ PRESSIÓ CAÇA VEDAT 

F.X.S.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/09/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CANVI DIES HÀBILS SENSE 
MODIFICACIÓ PRESSIÓ CAÇA VEDAT 

F.X.S.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/08/13 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0132/13 

F.G.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/08/13 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0102/13 

J.P.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/08/13 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0101/13 

A.F.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/09/13 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0133/13 

J.F.J.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/08/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0134/13 J.A.C.LL.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/08/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0122/13 M.R.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/08/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0126/13 M.M.M. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/09/13 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0152/12 CORPORACION 
ROSSELLO 
CASTELL, S.A. 

451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/09/13 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0046/13 B.G.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/09/13 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0025/13 A.P.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/08/13 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0217/12 M.A.M.M. 105,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/09/13 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0178/12 F.B.A. 120 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/09/13 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0164/12 M.V.C. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/08/13 ALTRES  EXPEDIENT SANCIONADOR CZ015512 A.C.C. 489,21 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1092  Subministrament d'aigua a D I Projectes i 
Ofic Aeroport durant juny 2013 

FONT OASIS SL 45,25 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/20131100 Subministrament d'aigua per a OIT Palma d 
maig-juny 2013 

FONT OASIS SL 49,72 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1101 Aprov. de la provisió de fons al procurador 
dels Tribunals 

Sr. Alejandro 
Gonzalez Salinas 

400 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/11008 Subministrament de 4 adaptadors per 
ordinadors/ Subm. d'aigua pel Servei d'Informàtica 

VISUALES 
INFORMÀTICOS 
SERV.Y 
SUMINISTROS SL/ 
DELIVRA SLU 

440,15 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de 6 punts wifi a dependències del CIM (lloguer). 
juny 2013 

WIFIBALEARS SL 508,2 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1125 CANON ESPAÑA, SA Fotocòpies OIT Reina 
i OIT Aeroport maig-
juny 2013 

530,14 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

06/08/13 ALTRES Classificació de les proposicions i requeriment de 
documentació del contracte de serv. de fotografia 
d'actes protocol·laris del CIM 

Sra. Mercedes 
Rodriguez Salido 

1968 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/07/13 INICIAR EXPEDIENT Redistribucio de despesa del contracte relatiu al servei 
de telecomunicacions del CIM 

CABLEUROPA, SAU/ 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Lloguer maquinaria a l'Assessoria Jurídica CANON ESPAÑA S.A. 167,1 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Lloguer Fotocopiadora per a Secretaria General CANON ESPAÑA SA 196,48 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2012/1127 Subministrament d'agost a l'OIT de 
l'aeroport 

AENA 
AEROPUERTOS SA 

131,29 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1157 Subministrament d'aigua a les OIT  i a D I 
projectes per juliol 

FONT OASIS SL 50,27 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1195 SerV. d'envia/ de correspondencia per D I 
Projectes 

CORREOS Y 
TELEGRAFOS SA 

7,22 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/09/13 ALTRES R. de redistribució de la despesa del contracte relatiu al 
servei de telecomunicacions del CIM P. Obert 

CABLEUROPA, 
SAU/TELEFONICA 
MOBILES ESPAÑA, 
SAU 

2846584 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/08/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1113 Taxa d'ocupació de la OIT del Port pel 
maig i juny 

AUTORIDAD 
PORTUARIA DE 
BALEARES 

236 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/08/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Trasllat de J/2013/175  Diversos segons 
relació adjunta 

661,18 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1194 Honoraris recurs de cassació Ramansipa y 
torre Rioja contra sentencia núm.226 de 7/5/08 TSJIB 

Sr. Alejandro 
Gonzalez Salinas 

436,73 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/06/13 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

ASSISTÈNCIA EN COMISSIÓ DE SERVEIS AL 
CONGRÉS CNLSE 2013  A MADRID DE LA 
INTÈRPRET EN LLENGUA DE SIGNES DEL CONSELL 

ANA ROSA ABEJON 
CALLEJA 

 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/06/13 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

ASSISTÈNCIA EN COMISSIÓ DE SERVEIS AL 
CONGRÉS CNLSE 2013  A MADRID DE LA 
INTÈRPRET EN LLENGUA DE SIGNES DEL CONSELL 

ANA ROSA ABEJON 
CALLEJA 

 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/07/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ,AUTORITZACIÓ DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DE FACTURES ADO 
INSLOSES EN LA RELACIÓ Q/2013/987 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIO ADJUNTA 

1222,69 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/07/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ,AUTORITZACIÓ DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DE FACTURES ADO 
INSLOSES EN LA RELACIÓ Q/2013/987 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIO ADJUNTA 

1222,69 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECEPCIÓ DE ELS NOTICIES DE L'AGENCIA EFE 
VIA INTERNET (MESOS DE MAIG I JUNY/2013)  

AGENCIA EFE SA 1977,38 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECEPCIÓ DE ELS NOTICIES DE L'AGENCIA EFE 
VIA INTERNET (MESOS DE MAIG I JUNY/2013)  

AGENCIA EFE SA 1977,38 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECPECIÓ DE LES NOTICIES PER INTERNET DE 
L'AGENCIA EUROPA PRESS (MESOS DE MAIG I 
JUNY DE 2013) 

EUROPA PRESS 
DELEGACIONES, SA 

1822,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/07/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECPECIÓ DE LES NOTICIES PER INTERNET DE 
L'AGENCIA EUROPA PRESS (MESOS DE MAIG I 
JUNY DE 2013) 

EUROPA PRESS 
DELEGACIONES, SA 

1822,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1193 Honoraris recurs de cassació Palmer Riera 
núm.343/99 de  1/8/13 TSJIB 

Sr. Alejandro 
Gonzalez Salinas 

72,91 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota any 2013  Federació d'Entitats 
Locals de les Illes 
Balears (FELIB) 

7480,16 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/09/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota de setembre dels Grups Polítics PP, PSIB-PSOE, Grup 
polític Coalicio Mes 
Per Mallorca 

16933,56 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/09/13 ALTRES Classificació de proposicions, requerir al licitador i 
constituir garantia per la públicació en el perfil... 

Sr. Joan Berga Cifre 1790 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/09/13 ALTRES R. d'Adjudicació Contracte de serveis de publicitat i 
promoció del CIM P. Obert 

Di7 70800 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/09/13 ALTRES R. d'Adjudicació del contracte del servei de fotografic 
d'actes protocol·laris del CIM, P Negociat 

Sra. Mercedes 
Rodriguez Salido 

47625,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/08/13 ALTRES BAIXA MGP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/07/13 ALTRES BAIXA GGR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/08/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL (ART 10.1.d LLEI 7/2007 I ART 15.2.e LLEI 
3/2007) 

JML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/08/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL(ART 10.1.D LLEI 7/2007 I ART 15.2.E LLEI 
3/2007) 

MANG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/08/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL (ART 10.1.D LLEI 7/2007 I ART 15.2.E) 

GGN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/08/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL(ART 10.1.D LLEI 7/2007 I ART 15.2.E LLEI 
3/2007) 

NBA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/08/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL (ART 10.1.b LLEI 7/2007 U ART 15.2.E LLEI 
3/207) 

LCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/08/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL(ART 10.1.D LLEI 7/2007 I ART 15.2.E LLEI 
3/2007) 

MLMA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/08/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL(ART 10.1.D LLEI 7/2007 I ART 15.2.E LLEI 
3/2007) 

SCS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL(ART 10.1.D LLEI 7/2007 I ART 15.2.E LLEI 
3/2007) 

JJES  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/07/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL(ART 10.1.D LLEI 7/2007 I ART 15.2.E LLEI 
3/2007) 

MMA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/07/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL(ART 10.1.D LLEI 7/2007 I ART 15.2.E LLEI 
3/2007) 

ACZ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL(ART 10.1.D LLEI 7/2007 I ART 15.2.E LLEI 
3/2007) 

JJES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/08/13 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

FI NOMENAMENT   MANG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/07/13 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

COMISSIO SERVEIS CCAA/ALTES 
ADMINISTRACIONS 

JFV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/08/13 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

FI NOMENAMENT  NBA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/08/13 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

FI NOMEBNAMENT GGN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/08/13 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

FI NOMENAMENT GGN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/08/13 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

FI NOMENAMENT JML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/08/13 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

FI NOMENAMENT MARC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/08/13 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

FI NOMENAMENT GCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/07/13 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

PERDUA CONDICIO FUNCIONARI CARRERRA PER 
INHABILITACIO ABSOLUTA 

MNB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/08/13 REINCORPORACIÓ 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT I IPRESSA POSSESSIO AL LLOC 
TREBALL EFECTUATS PER MATEIXAQ AUTORITAT 

CML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/07/13 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS JFV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI FXB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI FCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI RPM  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI CSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI APE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MEMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI FBA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MPS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MGJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JQN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI FJFQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JCV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI CJGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JMLR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MJEG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JCRM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AGR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI CMAM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI GTA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI PRR  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI FPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JMGC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JRD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/07/13 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA PERMIS ART 49.c EBEP JABB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/08/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS  (LACTANCIA) MAGS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/08/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PRMIS  (PATERNITAT) MAGS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/08/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS 
(MATERNITAT/PATERNITAT/ACOLLIMENT) 

PVC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/08/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS (LLICENCIA NO RETRIBUIDA) JCLC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/08/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS (LLICENCIA NO RETRIBUIDA) JCLC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/08/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS  (LLICENCIA NO RETRIBUIDA) AECR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/08/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS (MATERNITAT-PATERNITAT-
ACOLLIMENT) 

JPA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/07/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS (MATERNITAT-PATERNITAT-
ACOLLIMENT) 

JAF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/08/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS (LLICENCIA NO RETRIBUIDA) CANT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/08/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS (LLICENCIA NO RETRIBUIDA) FMCF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/08/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS ( PATERNITAT9 FCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/08/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  PVC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MSV  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AAR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MAAA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI CBM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JNC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JNC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MPB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI PJRE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AJLL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI VMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JFG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI GCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MMRL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JACS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI ASR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI EML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI NMC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MCR  



 128

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI RRG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI GAV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI BDC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JFN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JMMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JMMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MNM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI SLM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/03/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JMJJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MEP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI FBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI SFB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI SFB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI RMCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI RHL  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MLS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI R,GR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI BSC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI ABS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/07/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JABB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/07/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JFA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/07/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MRB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/07/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  MLV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/08/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  JPA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/07/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT JFA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/08/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT AJMV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/07/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA  ESCOLARITAT JABB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/08/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT JPA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/08/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIETN AJUDA ESCOLARITAT PVC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/07/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

MIMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/08/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

MRT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/08/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

WTCN  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

PCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

BDR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/07/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

JRC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/07/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

RBR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/08/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

JRC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/08/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

GFO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/08/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

LRE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/08/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

SEF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/08/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

JCG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

MAGB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/08/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

JDPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/08/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

MGF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/08/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT MMCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL 

GCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA MIGT 1666,68 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

AGJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  SFB  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS (PATERNITAT) RFT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLMENT PRODUCTIVITAT MAVP 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT RFO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/13 ALTRES BAIXA (FI PERIODE CONTRACTE) SCG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/07/13 ALTRES MODIFICACIO POERCENTATGE JORNADA  JAAB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/07/13 ALTRES MODIFICACIO JORNADA LABORAL ANG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/07/13 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA SMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/09/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

DRETIFICACIO EN PART RESOLUCIO MODIFICACIO 
JORNADA 

JAAB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/07/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECIFICACIO EN PART RESOLUCIO CONCESSIO 
LLICENCIA NO RETRÏBUIDA 

MALV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  PERSONAL ADSCRIT 
A LA COORPORACIO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  PERSONAL ADSCRIT 
A LA COORPORACIO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/08/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLMENT PRODUTIVITAT  OJB 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/08/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT MMC 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT FCPT 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT MGL 68,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT  MJGM 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/08/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLMENT PRODUCTIVITAT  AMP  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/07/13 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO VACANCES JFT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 ALTRES ABONAMENT AJUDES EN CONCEPTE PROTESIS  BFF 200 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/07/13 ALTRES ABONAMENT TRIENNIS FCPT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/07/13 ALTRES ABONAMENT TRIENNIS  FCPT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/08/13 ALTRES ABONAMENT DESPESES MATRICULA CURS MSFR 324 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/08/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA AFMC 2523,44 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/08/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA JMGS 895,68 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/08/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  MIMS 2077,08 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/07/13 ALTRES RETENCIONS JUDICIALS I ADMINISTRATIVES 
PERSONAL CIM DINS NOMINA JULIOL 

PERSONAL ADSRIT 
A LA COORPORACIO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/07/13 ALTRES RETROCESO AJUDA ESCOLARITAT JCV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/07/13 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO NOMINA JULIOL 2013 PERSONAL ADSCRIT 
A LA COORPORACIO 

2799792,04 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/07/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/22110/20130722 
DISPENSADES PERSONAL CIM MAIG 2013 

COL·LEGI OFICIAL 
FARMACEUTICS DE 
LES ILLES BALEARS 

3007,05 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/08/13 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL GUARDA REFUGI 
DPT MEDI AMBIENT 

MABV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/07/13 ALTRES COMUNICACIO DOMICILIACIO BANCARIA PER 
RETROCESSIO NOMINES 

GBR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/08/13 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL GUARDA REFUGI 
DPT MEDI AMBIENT 

JOL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/07/13 ALTRES INCLUISO NOMINA AJUDES PROTESIS PERSONAL ADSCRIT 
A LA COORPORACIO 

2668 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/07/13 ALTRES PERDUA CONDICIO FUNCIONARI DE CARRERA  MNB  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/08/13 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO NOMINA AGOST 2013 PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM 

2715600,82 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/08/13 BORSA INTERINS LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS/EXCLOSOS DUES 
BORSES ts LLICENCIAT EN dRET PROCEDIMENT 
PER CONCURS MERITS 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/08/13 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I ADMINISTRATIVES 
PERSONAL CIM NOMINA AGOST 2013 

SINDICATS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/08/13 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO CONTRACTE 
CIRCUMSTANCIES PRODUCCIO 

GGR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/09/13 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL METGE L VICEPRESIDENCIA 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS, 
DIRECCIO INSULAR 
ESPORTS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/08/13 BORSA INTERINS LLISTA DEFINITIVA OFICIAL 2NA CUINA PER 
PROCEDIMENT CONCURS MERITS 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I RECONEIXEMENT 
DESPESA RELATIVA INGRES QUOTES SEGURETAT 
SOCIAL JULIOL 2013 

TRESORERIA 
GENERAL 
SEGURETAT SOCIAL 

1076634 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

COMPLEMENT PRODUCTIVITAT SERGETS/CAP 
ZONE BOMBERS PER GUARDIES LOCALITZACIO 

PERSONAL ADSCRIT 
COS BOMBERS DE 
MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONCESSIO COMPLEMENT PRODUCTIVITAT 
SOTSOFICIALS SERVE BOMBERS PER GUARDIES 
LOCALITZACIO 

PERSONAL ADSCRIT 
AL COS BOMBERS 
MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/08/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002657/2013 A 002672/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/08/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002621/2013 A 002656/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/08/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002609/2013 A 002620/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/07/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002594/2013 A 002608/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/07/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002577/2013 A 002593/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001968/2013-EXPCED MM.C.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002098/2013 N.A.D.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

Y DENEGAR OBRES ZSP EXPT. AL-2012/153 BENDINAT STATES 
SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM. EXPT. AL-2011/143 C.R.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM. EXPT. AL-2011/140 E.S.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM. EXPT. AL-2011/100 A.G.LL.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM. EXPT. AL-2010/074 ALBAÑILERIA 
MALLORQUINA SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM. EXPT. AL-2010/073 J.LL.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM. EXPT. AL-2010/069 CALA DOMINGOS SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM. EXPT. AL-2008/156 P.G.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM. EXPT. AL-2008/143 J.S.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM. EXPT. AL-2007/066 A.S.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM. EXPT. AL-2009/072 M.G.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM. EXPT. AL-2009/088 M.R.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM. EXPT. AL-2009/062 F.LL.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM. EXPT. AL-2009/080 M.M.N.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/08/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2013/1158 DEL 
SERVEI D'ACTIVITATS CLASSIFICADES (17900) 

INVERSIONES Y 
SERVICIOS CIUTAT 
S.L./INTERVENCIÓ 
GENERAL 

44 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/08/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/119 SP.B.V.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/08/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000029/2011-HLSR M.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/08/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. EXPT. 
000010/2013-XIG 

ENDESA 
DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/08/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. NÚM. 
000098/2012-XIG 

ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA, SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/08/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2013/1152 DEL 
SERVEI D'ITV (42200) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

3234,17 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/08/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICAR LA Q/2013/1161 DEL SERVEI 
D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI ( 15140) EN LA QUAL 
S'HA DE FER CONSTAR L'EMBARGAMENT. 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

217,8 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/08/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEL DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 
J/2013/168 - (7/2013) 

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1660,06 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 ALTRES DICTAMENT INTEGRAT DE L'ACTIVITAT EXPT. 
47/2012 SAC 

AMADIBA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/08/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000013/2008-XIG 

J.D.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. EXPT. 
000035/2013-XIG 

A.G.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000030/2013-XIG 

M.G.LL.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000031/2010-XIG 

D.M.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000031/2013-XIG 

F.R.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000125/2012-XIG 

W.P.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000082/2012-XIG 

ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000025/2013-XIG 

BITO GESTION SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000105/2010-XIG 

A.T.J.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000108/2012-XIG 

F.Q.M.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000003/2013-XIG 

ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/08/13 ALTRES EXECUTAR LA SENTÈCIA NÚM. 468/2011, DE 21 
NOVEMBRE, RECURS INTERPOSAT PER L'ENTITAT 
GOLF DE PONIENTE SA 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/08/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EPXT. AL-2013/125 HOTEL 
VALPARAISO, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/08/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/114 M.S.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/08/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

FUNCIONES 
TAURINAS, SA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/08/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

PRODUCCIONES 
CHECANITO, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/08/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

ASOCIACION 
ALCÚDIA TAURINA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/08/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

ASOCIACION 
ALCÚDIA TAURINA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/08/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA INCA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/08/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
FORNALUTX 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/08/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL PEL PERMÍS PER 
DUR A TERME ACTIVITAT NO PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
CALVIÀ 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/08/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

ASSOCIACIÓ 
D'ANTICS BLAVETS 
DE LLUC 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/08/13 ALTRES ACORD DE INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT 
SANCIONADOR DEL PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT, EXPT. 4/2013 

FUNCIONES 
TAURINAS, S.A. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/08/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA 
MARIA DE LA SALUT 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/08/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA 
HORRACH-REYNÉS 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/08/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
MARRATXÍ 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/08/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
SÓLLER 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/08/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
PETRA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/08/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
SANT JOAN 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/08/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
SES SALINES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/08/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
MARIA DE LA SALUT 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/08/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
CALVIÀ 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/08/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

ESCUDERIA MITJA 
ILLA MOTOR 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/08/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA INCA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/08/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ DE CADUCITAT 
EXPT. AL-2010/059 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/08/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000136/2012-HLSR J.M.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/08/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000155/2012-HLSR MA.M.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/08/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000039/2013-HLSR T.M.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/08/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000140/2011-HLSR F.G.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/08/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000022/2013-HLSR J.C.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/08/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000058/2013-HLSR G.S.LL.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/08/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000048/2013-HLSR AF.F.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/08/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000039/2013-XIG 

M.N.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/08/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000004/2013-XIG 

ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA SLU 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/08/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000010/2012-XIG 

F.F.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/08/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000137/2012-XIG 

C.T.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/08/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000058/2010-HLSR J.C.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/08/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000045/2012-HLSR J.S.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/08/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000110/HLSR J.F.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/08/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000054/2013-HLSR A.L.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/08/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000139/2012-HLSR B.S.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/09/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURA NÚM. Q/2013/1185 PER A 
L'ASSISTÈNCIA A LA 72ª REUNIÓ DE COORDINACIÓ 
D'ITV A LES CCAA 

VIAJES 2000 
SA/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

167,81 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/09/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2013/1203 DEL 
SERVEI D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI (15140) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

2217,87 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/09/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
SANTANYÍ 

 

 


